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14-15/2016פרטיכלמכרזיםמשותפים


 ( 2016מרץ  21 שני י"א אדר ב תשע"ו) יום   שהתקיימה       ישיבת הועדה מכרזים משותפים

פנחס זינגר ז"ל.  העירייה ע"ש

משתתפים:

 מנכ"לית העירייה –איילת כהן                                                           

 גזבר –רוזה עלאלל                                                   

 כלכלן אגף הנדסה –צביקה בוקשפן                                                              

 מנהל מחלקת משק ונכסים –שי אדרת                                                   

 מחלקת רכש    –מיכל רוטמן                                                   

 מחלקת ספורט ואירועים  –אברהם דזורייב                                                      

 מחלקת ספורט ואירועים -טירן בוקובזה                                                              

ע/מנכ"ל–עו"ד רעות שדה                                                              

הנדון:



 בגניםציבורייםאספקהוהתקנתגדרבטיחותבמתקניםמשולבים)כושר+משחק(–30/2016הצעהמס' .1

 מטר בין מתקני 25על מנת לעמוד בתקינה החדשה של מכון התקנים, יש צורך לבצע הפרדה של 

 ין כל סוגי מתקני המשחק שנמצאים באותו גן ציבורי.כושר לב

 , לצורך קבלת הצעות המחיר מסגרייתהמרכזלאור האמור, אגף פת"ש פנה לזכיין העירייה, 

 לאספקה והתקנת גדר בטיחות במתקנים המשולבים, מתקני כושר + מתקני משחק. 

 מצ"ב פירוט הגנים שבוצע בהם מדידות.       

ה:להלןההצעהשנתקבל

 מחיר כמות תאור

 6,665 20 פארק עופר

 16,662 50 ירדן

 16,662 50 גולדה

 1,333 4 בריל

 2,666 8 גן ציבורי באברהם הלל

 9,997 30 סשה ארגוב

 26,659 80 דוגית

₪    סה"כעלות 80,644 



 .המחיריםכולליםהנחתחוזהוהתייקרות

 לאכולליםמע"מ. 

 

 לביצוע העבודה. מסגרייתהמרכזעת המחיר והתקשרות עם הקבלן אגף פת"ש ממליץ לאשר את הצ

תב"רשצפים-מקורתקציבי
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(1)נספחמס'





2013-17ממממכרזמרכזימספר LCD/ LEDרכישתמסכימחשבמסוג–31/2016הצעהמס' .2



 מכרז חשכ"ל מחלקת רכש מבקשת לאשר התקשרות בדבר אספקת מסכי מחשב באמצעות           

חיוןמחשביםוגטרגרופ.עם הספקים הבאים:   17 – 2013מס'           

עלפיהזמנותמאושרותעלידיגזבריתהעירייהואישורראשהעירייה.–מקורתקציבי

(2)נספחמס'



.7.9.17בתוקףעד2014-01באמצעותמכרזחשכ"ל-אספקתמחשבים–32/2016הצעהמס' .3



 מחלקת רכש מבקשת לאשר התקשרות בדבר אספקת מחשבים  באמצעות מכרז חשכ"ל           

תים,הראל,מילפר,מטריקסוטלקוד.עם הספקים הבאים:  17-13מס'           

יה.עלפיהזמנותמאושרותעלידיגזבריתהעירייהואישורראשהעירי–מקורתקציבי



(3)נספחמס'



המלצותהועדה:

 בגניםציבורייםאספקהוהתקנתגדרבטיחותבמתקניםמשולבים)כושר+משחק(–30/2016הצעהמס' .1

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

 .מסגרייתהמרכז

 

2013-17ממממכרזמרכזימספר LCD/ LEDסכימחשבמסוגרכישתמ–31/2016הצעהמס' .2

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני  ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם      

חיוןמחשביםוגטרגרופ.



2014-01באמצעותמכרזחשכ"ל-אספקתמחשבים–32/2016הצעהמס' .3

 ממליצה בפני  ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש ו     

מטריקסוטלקוד.מילפר,הראל,תים,     
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עו"דרעותשדהאיילתכהן

מנכ"ליתהעירייהע/מנכ"ל







החלטותראשהעירייה:

 בגניםציבורייםאספקהוהתקנתגדרבטיחותבמתקניםמשולבים)כושר+משחק(–30/2016הצעהמס' .1

 .מסגרייתהמרכזמאשר ההתקשרות עם    

 

2013-17ממממכרזמרכזימספר LCD/ LEDרכישתמסכימחשבמסוג–31/2016הצעהמס' .2

חיוןמחשביםוגטרגרופ.מאשר ההתקשרות עם     



2014-01באמצעותמכרזחשכ"ל-אספקתמחשבים–32/2016הצעהמס' .3

תים,הראל,מילפר,מטריקסוטלקוד.מאשר ההתקשרות עם     

 

יואללביא2016רמלה,מרץ



ראשהעירייה

 


