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 (, בחדר הישיבות 2019במאי  22) יז' אייר תשע"ט  רביעי יום ב התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) מישיבת 

 רמלה.  1ע"ש אפריאט ז"ל, בניין העירייה , ויצמן 
 

      נוכחים:                                                                          :משתתפים
                        מנהל מחלקת אחזקה -אילן שרמי                                   גזברית העירייהס.    -שגיא רוזנבלט 

  מחלקה משפטית                                 -  שרון בן יקר עו"ד 
                    מנהלת מחלקת משק ונכסים   ס.   - אבי דיל

                           כלכלן אגף ההנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 
                                   מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

                                                                        
 הנדון:

 
 1. הצעה מס' 182/2019 -  מדפים למרכז יום לקשיש

למרכז יום לקשיש ברחוב דוד רזיאל נדרש מידוף , מחלקת רכש  פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים        

אחסון.ארד ,רענן לוי , שדות  הבאים:     

 
 ארד אחסון שדות רענן לוי

 מחיר סה"כ מחיר סה"כ מחיר סה"כ תאור הפריט

 2854 6816.11 2723.08 חדר מתנות 

 2814.51 6205.46 3072.73 מחסן חומרי ניקוי 

 1652.82 6542.26 1529.91 חדר מלאכה

 1142.86 3165.91 1225.64 מטבח

 1725 1194.49 672.65 ממ"ד

 1750 5000 כלול הובלה והרכבה

 11939.19 28924.23 9224.01 ₪ללא מע"מ סה"כ 

    

ה פנייה אחידה  מה ההסבר לפערים בין המחירים ? ס .מנהלת מח' משק ונכסים משיב כי נעשת  -לשאלת הועדה        

   כפי שהוא מעריך. ושוויונית לכלל הספקים וכל מציע נתן הצעתו      

.לא כולל מע"מ ₪ 9,224רענן לוי , ע"ס של  מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר       

תב"ר הצטיידות מרכז יום לקשיש דוד רזיאל   -מקור תקציבי        

( 1)נספח מס'   

          

 ייס וניהול ופיקוח של עבודות שיפוצים בבי"ס ברנקו  - 183/2019הצעה מס' . 2

 הצעת מחיר עבור ניהול ופיקוח של עבודות  תמפקחים מתוך מאגר היועצים של העירייה לקבל 3-אגף הנדסה פנה ל    

  ריכלות פי. אס. אן. ניהול פרויקטים ואד , א.ס. שירותי תאום ופיקוח ניהול ובניה בע"מהשיפוצים בבי"ס ברנקו וייס :      

 )א הגישה הצעה(. שיא ל-חברת פרו,  בע"מ     

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:
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אחוז  מפקח
 שכ"ט

שכ"ט לפי אומדן 
לפני ₪  978,306

 מע"מ

סה"כ כולל 
 מע"מ

א.ס. שירותי תאום ופיקוח ניהול ובניה 
 בע"מ

2.95%         28,860.03          
33,766  

פי. אס. אן. ניהול פרויקטים ואדריכלות 
 בע"מ

6%         58,698.36          
68,677  

 

 מ "בע ובניה ניהול ופיקוח תאום שירותי. ס.חברת אאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 

 כולל מע"מ.₪  33,766ע"ס 

  2751 -מקור תקציבי
 ( 2)נספח מס' 

 
ר ב -ואתר הנדסישיים עבור ניהול וועדה, ניהול נכסים חוד שימוש דמי  -הארכת התקשרות  - 2019/418הצעה מס'  .3

 טכנולוגיות

 כולל ₪ 75,697 ס"ע מ"בע טכנולוגיות בר עם התקשרות אישרה 17.01.2018מיום  5/2018-14' מס פטורות הצעות ועדת

 עדת הצעות פטורותעיכובים שהיו עד לפרסום המכרז, ולאור  .זה בנושא פומבי מכרז ליציאת בכפוף ניתן האישור. מ"מע

  .31.3.2019אישרה המשך התקשרות עם בר טכנולוגיות עד לתאריך  12.12.2018 מיום  61/2018-15מס' 

 31.5.2019 לתאריך עד גיותטכנולו בר עם התקשרות אישרה המשך  06.03.2019מיום  14/2019-15 'מס פטורות הצעות עדתו

התקיים דיון בוועדת מכרזים כדי לדון בהצעות המחיר  7.5.2019בתאריך  .לאור העיכוב שנגרם עד לפרסום המכרז

שהתקבלו. לאחר שלא נמצאה הצעת מחיר תקינה, החליטה הוועדה לכנס וועדה מקצועית אשר תעשה פנייה אחידה 

 לשם התמחרות. ושוויונית לחברות אשר עומדות בתנאי הסף 

 או  31.7.2019בר טכנולוגיות עד לתאריך לאור האמור לעיל אגף הנדסה ממליץ לאשר את המשך ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ.₪  11,958עד שתבחר חברה במהלך ההתמחרות של הוועדה המקצועית, בסך של 

  1731000759 -תקציבימקור 

 (3)נספח מס' 
 

 הצללות בבית ספר בן גוריון  תיקון   - 187/2019הצעה מס'  .4

 , נדרש לתקן את ההצללה בבית ספר בן גוריון.  2019במהלך שיפוצי קיץ    

  פגודות הצללה בבית הספר בן גוריון. 4בבקשה לקבל הצעת מחיר עבור  תיקון מחלקת אחזקה פנתה לחברת סוככי השרון    

  כולל מע"מ. לא  35,200₪  -ההצעה של תיקון הצללות בבית ספר     

 ט  הם התקינו את ההצללות שיש לתקן ) חברת קאברי שנים  4יודגש כי נעשתה פנייה רק לחברת סוככי השרון מאחר ולפני    

 בע"מ זכיינית  משכ"ל אינה מעוניינת בביצוע התיקון(.    

 הקונסטרוקציה  כמו כן, הקונסטרוקציה של ההצללות היא בלעדית לחברת סוככי השרון ורק חברה זו יכולה לתקן    

  ולהשלים את האריגים.    

    

 

 

 

  לא כולל מע"מ.₪  35,200לאור האמור לעיל, מחלקת אחזקה מבקשת לאשר ההתקשרות עם חברת סוככי השרון ע"ס    
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 תב"ר שיפוצי קיץ  -תקציבימקור 

 (4)נספח מס' 
 

 :המלצות הועדה

 

    1. הצעה מס' 182/2019 -  מדפים למרכז יום לקשיש

  לא כולל ₪  9,224רענן לוי , ע"ס לאשר ההתקשרות עם  בפני ראש העיר  הועדה מאשרת המלצת  מחלקת רכש וממליצה     

 .מע"מ     

 

 ייס וניהול ופיקוח של עבודות שיפוצים בבי"ס ברנקו  - 183/2019הצעה מס' . 2

   ובניה ניהול ופיקוח תאום שירותי. ס.חברת אוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם אגף הנדסה הועדה מאשרת    

 כולל מע"מ.₪  33,766ע"ס מ "בע   

 

ר ב -וועדה, ניהול נכסים ואתר הנדסי דשיים עבור ניהולחו שימוש דמי -הארכת התקשרות  - 184/2019הצעה מס'  .3

 טכנולוגיות

 31.7.2019בר טכנולוגיות עד לתאריך עם הועדה מאשרת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הארכת ההתקשרות 

 כולל מע"מ.₪  11,958או עד שתבחר חברה במהלך ההתמחרות של הוועדה המקצועית, בסך של 

 וריון גהצללות בבית ספר בן  תיקון   - 187/2019הצעה מס'  .4

  לא כולל מע"מ.₪  35,200הועדה מאשרת המלצת מחלקת אחזקה וממליצה לאשר ההתקשרות עם חברת סוככי השרון ע"ס 

 

 

 רונן עזריה                                                     שגיא רוזנבלט                                        
 נכ"ל  העירייה מ                             העירייה                           ס. גזברית                                    

 

 

 :החלטות ראש העיר 

 

    1. הצעה מס' 182/2019 -  מדפים למרכז יום לקשיש

 .מע"מ לא כולל ₪  9,224רענן לוי , ע"ס ההתקשרות עם  מאשר     

 

 ייס וניהול ופיקוח של עבודות שיפוצים בבי"ס ברנקו  - 183/2019הצעה מס' . 2

 כולל מע"מ.₪  33,766ע"ס מ "בע  ובניה ניהול ופיקוח תאום שירותי. ס.חברת אמאשר ההתקשרות עם    

 

 

 

בר  -ואתר הנדסיחודשיים עבור ניהול וועדה, ניהול נכסים  שימוש דמי -הארכת התקשרות  - 184/2019הצעה מס'  .3

 טכנולוגיות
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או עד שתבחר חברה במהלך ההתמחרות של הוועדה  31.7.2019בר טכנולוגיות עד לתאריך עם הארכת ההתקשרות  מאשר

 כולל מע"מ.₪  11,958המקצועית, בסך של 

 יקון  הצללות בבית ספר בן גוריון ת  - 187/2019הצעה מס'  .4

  לא כולל מע"מ.₪  35,200מאשר  ההתקשרות עם חברת סוככי השרון ע"ס 

 

 

 

 
 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                  

 רמלה 

  
 

   
 

 

 

 


