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ועדת השלושה
פרוטוקול ישיבה מיום21/22/0202 :
שם רשות :מועצה אזורית חבל אילות
נוכחים (הפגישה התקיימה באמצעות אפליקציית :)ZOOM
הדס שפירא  -מנכ"ל המועצה
רויטל טריפלר ,רו"ח  -גזבר
אביבה לוי  -יועמ"ש
הנדון :פרוטוקול ועדת השלושה מיום  -21.22.0202אישור התקשרות במסגרת מכרז חשכ"ל  -1-0222מנהל הרכב
הממשלתי לרכישת אוטובוס זעיר
דיון
 .2המועצה האזורית חבל אילות (להלן" :המועצה") מעוניינת לרכוש רכב בטחון מסוג "מיצובישי טריטון DESERT
 ,4*4דיזל ,אוטו' 0,022 ,סמ"ק" (להלן" :הרכב") עבור קיבוץ אילות.
 .0בפני הועדה הוצג אישור משרד הפנים לרשויות המקומיות התקשרות עם מכרזי חשכ"ל בשנים 0222-0202
(מצורף כנספח א').
 .1בפני הועדה הוצגו ההסכם בין משרד האוצר לחברת "כלמוביל בע"מ" (להלן" :הספק") אשר הינו הזוכה היחידי
במכרז.
 .4הצעת המחיר של הספק ,ע"ס  ₪ 026,707הכוללת מע"מ ,אגרת רישוי ותוספות הנדרשות בהתאם למפרט
משהב"ט לרכב בטחון הוצגה בפני הועדה ומצורפת לפרוטוקול זה כנספח ב'.
החלטה
 .5לאור האמור לעיל מאשרת הועדה את ההתקשרות עם הספק לרכישת הרכב כמפורט בסעיף  .2מול הספק ייחתם
הסכם בהתאם להסכם מכוח המכרז שבנדון.
פרסום
 .6הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות באופן מיידי ולא יאוחר מ  5ימי עבודה מקבלת
החלטה זו.
על החתום

_____________
מנכ"ל המועצה

______________
גזברית המועצה

____________
יועץ משפטי
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נספח א' -אישור משרד הפנים להתקשרות במסגרת מכרזי חשכ"ל
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נספח ב' -הצעת מחיר כלמוביל למיצובישי טרייטון
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