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14-7/2016פרטיכלמכרזיםמשותפים
 

 ( בבניין 2016פברואר  08 שני כ"ט שבט תשע"ו) יום  שהתקיימה       ישיבת הועדה מכרזים משותפים

פנחס זינגר ז"ל.  העירייה ע"ש

משתתפים:

 מנכ"לית העירייה –איילת כהן                                                           

 גזברית העירייה –רוזה עלאלל                                                   

 ס/יועמ"ש   –עו"ד סופי ויטלם                                                               

 ס/מהנדס–זאנה סולובייצ'יק                                                              

 כלכלן אגף הנדסה –צביקה בוקשפן                                                              

 מנהל מחלקת משק ונכסים –שי אדרת                                                   

 מחלקת רכש    –מיכל רוטמן                                                   

 מחלקת ספורט ואירועים  –אבי ברנס                                                      

 מחלקת הכנסות  -עו"ד זוהר ברבר                           

ע/מנכ"ל–עו"ד רעות שדה                                                              

 הנדון:



 104התקנתמשטחיגומיבשצ"פאספקהו–15/2016הצעהמס' .1

ולחברתפוליטןספורט2/2015אגףפת"שפנהלמשכ"לבאמצעותמכרזמסגרתמש/

  מ"ר.2,000,בהיקף104לצורךקבלתהצעתמחירלאספקהוהתקנתמשטחיגומיבשצ"פ

 :להלןהצעותהמחירשהתקבלו

 למ"ר(.מע"מ₪+240מע"מ)₪+480,000–פיברגלסעצמוןדרךמשכ"ל (1

 מע"מלמ"ר(.₪+168.67מע"מ)₪+337,340–פוליטןספורט)זכייןמכרזעירייה( (2

 נוכח הפער המשמעותי בין הצעות המחיר, אגף פת"ש מבקש לאשר הארכה והגדלה להסכם מול 

 :פוליטןספורט,כדלקמן

 בודה , נחתם הסכם ישיר בין העירייה לבין פוליטן ספורט, להיקף ע30.10.2014בתאריך  .א

 מע"מ.₪ +  538,260של 

 ההסכם נחתם לשנת עבודה + שנת אופציה שטרם מומשה. .ב

 מע"מ.₪ +  307,133בשנה הראשונה להסכם, נוצל סכום של  .ג

 מע"מ.₪ +  231,127יתרה לניצול עפ"י ההסכם המקורי מול פוליטן ספורט  .ד

 ת אפשרותבנימוק כי קיימ  פוליטןספורטאגף פת"ש מבקש להאריך ההתקשרות עם חברת 

 שהעירייה לא מימשה את הארכה בשל טעות משרדית הבקשה הינה להארכת ההסכם רטרואקטיבית.

1א'6שלפוליטןספורט,הארכתלפיס'אגף פת"ש מבקש לאשר את הצעת המחיר הזולה ביותר 
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ג'כאמורלצורךהמשךהתקשרותוביצועהעבודהע"יפוליטןספורט.9והגדלתהסכםלפחס'



2458-תב"ר

(1)נספחמס'



 עםחברתפוליטןספורטבע"מ%25-הגדלהההתקשרותב–16/2016הצעהמס' .2

 לפי החישוב  הבא: חברתפוליטןספורטלהסכם המקורי עם   25%אגף פת"ש מבקש הגדלה של     

+מע"מ.672,825=1.25X538,260 (1

 מע"מ.₪+365,692=672,825-307,133-25%-יתרהלאחרהגדלתהסכםב (2
 

 .  עםחברתפוליטןספורט25%אגף פת"ש מבקש לאשר ההגדלה של 

2458-תב"ר

 (2)נספחמס'





104ביצועהצללותבשצ"פ-17/2016הצעהמס' .3



  20016438עפ"י הצעת מחיר  2/2015אגף פת"ש פנה למשכ"ל  באמצעות מכרז מסגרת מס' מש/

 .104לצורך קבלת הצעת מחיר לביצוע הצללות בשצ"פ 

מע"מ.₪17%+275,512.5הצעתהמחירשהתקבלהע"ס

 חברתקאבריט.ביצוע העבודה ע"י 

חברתקאבריטבאמצעותמשכ"לממליץ לאשר הצעת המחיר וביצוע התקשרות מולאגף פת"ש 

לצורךביצועהעבודה.

 2458-מקורתקציבי

 (3)נספחמס'

 

 

אומניםקרייתה–104אספקהוהתקנתמתקנימשחקבשצ"פ-18/2016הצעהמס' .4

  20016198, עפ"י הצעת מחיר מס' 2/2015אגף פת"ש פנה  למשכ"ל  באמצעות מכרז מסגרת מש/   

 בקריית האומנים. 104לצורך קבלת הצעת מחיר לאספקה והתקנת מתקני משחק בשצ"פ    

מע"מ.₪17%+475,714–הצעתהמחירשהתקבלהעפ"יהמפרטהמצורף

 מתקניפסגות.ביצוע העבודה ע"י הספק:    

חברתמתקניפסגותבאמצעותמשכ"לאגף פת"ש ממליץ לאשר הצעת המחיר וביצוע התקשרות מול   

לצורךביצועהעבודה.
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 2458-מקורתקציבי

(4)נספחמס'



 

 מטרבטיחותבגןתמרי1.10גדרבגובהאספקהוהתקנת-19/2016הצעהמס' .5

 לצורך קבלת הצעת מחיר להתקנת 7/13אגף פת"ש פנה למסגריית המרכז, זכיין מכרז מסגרת 

 מטר,זאת בהנחיית ממונה הבטיחות הרצל טובלי. 55גדר בטיחות באורך      

כוללמע"מ.₪25,676הצעתהמחירעפ"יכתבכמויות:

מסגרייתהמרכז.אגף פת"ש ממליץ לאשר הצעת המחיר והתקשרות עם      

שוטףעבודותקבלניות-מקורתקציבי



(5)נספחמס'



 שלבא' דרור ס"בבי חדש אגף בינוי-620/201הצעהמס' .6

אגףהנדסהפנהלמשכ"לולזכיינימכרזבינויקרןרמלהלצורךקבלתהצעותמחירלבינויאגףחדש

 בבי"סדרור.הצעותהמחירנתבקשוכהצעותמחירפאושליות.

עמלתמשכ"ל:9%להלןהצעותהמחירשהתקבלומאתמשכ"לבגיןעבודותבינויבלבדוכולל

מע"מ.₪+3,028,264סךשל–בארהנדסהאזרחיתבע"מ (1

מע"מ.₪+3,082,881סךשל–נ.טמירפרויקטיםבע"מ (2

הצעההוגשהבאיחורלמשכ"לונפסלהעלידם.–מריחברהקבלניתלעבודות (3

חירכוללתקורהלהלןהצעותהמחירשהתקבלומאתזכייניקרןרמלהבגיןעבודותבינויבלבד)המ

 (:8.5%

 מע"מ.₪+6,950,000סךשל–חייםניזרי (1

 מע"מ.₪+3,935,257סךשל–רונירוחם (2

מע"מ.₪+3,570,000סךשל–ארבע"מ-יצ (3

עםבארהנדסהאזרחיתבאמצעותמשכ"ל.אגף הנדסה ממליץ על ההצעה הזולה ביותר והתקשרות 

 בעבר עם באר הנדסה אזרחית בע"מ השביה זאנה כי,לשאלת הוועדה האם העירייה התקשרה 

 קיבלה את חוו"ד של מר אלי זבולוני רפרנט העירייה על כך שמדובר בקבלן ותיק ומצוין.

קיימתהרשאה-מקורתקציבי
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(6)נספחמס'

 

 

 

המלצותהועדה:



 104אספקהוהתקנתמשטחיגומיבשצ"פ–15/2016הצעהמס' .1
הועדה מאמצת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם    

פוליטןספורט.





 עםחברתפוליטןספורטבע"מ%25-הגדלהההתקשרותב–16/2016הצעהמס' .2

הועדה מאמצת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם     

פוליטןספורט.

 



104ביצועהצללותבשצ"פ-17/2016הצעהמס' .3

חברתקאבריטהועדה מאמצת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם

 באמצעותמשכ"ל.





קרייתהאומנים–104ספקהוהתקנתמתקנימשחקבשצ"פא-18/2016הצעהמס' .4

חברתמתקניהועדה מאמצת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם 

 פסגותבאמצעותמשכ"ל.

 



 מטרבטיחותבגןתמרי1.10אספקהוהתקנתגדרבגובה-19/2016הצעהמס' .5

 

מליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עםהועדה מאמצת המלצת אגף פת"ש ומ    

מסגרייתהמרכז.



 שלבא' דרור ס"בבי חדש אגף בינוי-20/2016הצעהמס' .6

עםהועדה מאמצת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות     

 בארהנדסהאזרחיתבאמצעותמשכ"ל.







 

איילתכהןעו"דרעותשדה
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ע/מנכ"למנכ"להעירייה



 

המלצותראשהעירייה:

 104אספקהוהתקנתמשטחיגומיבשצ"פ–15/2016מס'הצעה .1

פוליטןספורט.עםמאשר ההתקשרות   



 עםחברתפוליטןספורטבע"מ%25-הגדלהההתקשרותב–16/2016הצעהמס' .2

פוליטןספורט.מאשר ההתקשרות עם    



104ביצועהצללותבשצ"פ-17/2016הצעהמס' .3

ריטבאמצעותמשכ"ל.חברתקאבמאשר ההתקשרות עם  





 קרייתהאומנים–104אספקהוהתקנתמתקנימשחקבשצ"פ-18/2016הצעהמס' .4

חברתמתקניפסגותבאמצעותמשכ"ל.מאשר ההתקשרות עם      

 



 מטרבטיחותבגןתמרי1.10אספקהוהתקנתגדרבגובה-19/2016הצעהמס' .5

מסגרייתהמרכז.מאשר ההתקשרות עם      



 

 שלבא' דרור ס"בבי חדש אגף בינוי-20/2016המס'הצע .6

 בארהנדסהאזרחיתבאמצעותמשכ"ל.מאשר ההתקשרות עם     

 

 

 

 

 

יואללביא2016רמלה,פברואר



ראשהעירייה

 


