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 14-32/2016פרטיכל  מכרזים משותפים 

 (העירייה2016יולי  18שני י"ב תמוז תשע"ו) יום שהתקיימה ישיבת הועדה מכרזים משותפים

 פנחס זינגר ז"ל. ע"ש

 :משתתפים

 מנכ"לית העירייה -איילת כהן

 גזברית העירייה-עללאל רוזה  

 ס/יועמ"ש –עו"ד סופי וטילם 

 נהלת מחלקת רכשמ –מיכל רוטמן 

 מנהלת מחלקת אחזקה –אילן שרמי 

 אגף הנדסה –אמרה סהלו 

 מנהל מחלקת חשמל –אלון שמש 

 מחלקת בטחון –דורון אלוני 

 מחלקת בטחון –משה שאול 

 ע/מנכ"ל –עו"ד רעות שדה 

 הנדון:

 

 עבודת החלפת קו ביוב בשירותי השוק העירוני - 84/2016הצעה מס'  .1

 קיים קו ביוב ישן שקרס הגורם לסתימות חוזרות ונשנות.בשירותי השוק העירוני 

 מ' הכולל החלפת בריכות חדשות. 12יש צורך מיידי להחלפת הקו הנ"ל באורך 

 מחלקת אחזקה פנתה לתאגיד המים לקבלת הצעת מחיר להחלפת קו הביוב.

 להלן הצעת המחיר שנתקבלה:

 כולל מע"מ עבור תאגיד  ת.מ.ר.₪  16,737.62

 כולל מע"מ ביובית )א. י קטלן(.₪     1,939.86

 מחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם התאגיד המים ע"ב ניסיונם המקצועי ושביעות

 לצורך ביובית. חברת א.י. קטלןרצוננו מעבודות קודמות שביצעו , ואת 

 אילן יבדק מול התאגיד את הפעלת הביובית על ידי התאגיד בהזמנה תחת התאגיד,

 גזברית בהתאם.ויעדכן את ה

 מוסדות ציבור–מקור תקציבי 

 ( 1)נספח מס' 

 

 25/2015משכ"ל ש/  שירותי אבטחת מוס"ח  ,מבני ציבור ואבטחת אירועים מכרז – 85/2016הצעה מס'  .2

 לשירותי אבטחת מוס"ח  ,מבני 25/2015מחלקת בטחון  פנתה באמצעות  מכרז משכ"ל ש/ 

 .ציבור ואבטחת אירועים לקבלת הצעות מחיר

 לאחר בדיקת הצעות המחיר  ובחינתם מחלקת ביטחון ממליצה לאשר ההתקשרות עם

 מאחר והצעתו הזולה ביותר, משך ההתקשרות חברת אופק דיפנס  באמצעות משכ"ל
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 בכפוף למכרז משכ"ל ועל פי התנאים 31/8/2019ועד  01/09/2016 –לשלוש שנים החל מ 

 המופיעים במכרז.

 

 8178 –מקור תקציבי 

 ( 2)נספח מס' 

 המלצות הועדה:

 

 עבודת החלפת קו ביוב בשירותי השוק העירוני - 84/2016הצעה מס'  .1

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

 תאגיד המים .

 

 25/2015 ש/ שירותי אבטחת מוס"ח  ,מבני ציבור ואבטחת אירועים מכרז משכ"ל – 85/2016הצעה מס'  .2

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

 .25/2015חברת אופק דיפנס  באמצעות מכרז משכ"ל ש/ 

 

 

 עו"ד רעות שדה                                                                   איילת כהן

 מנכ"לית העירייה                                             ע/מנכ"ל                          

 

 

 

 

 החלטות  ראש העירייה:

 

 עבודת החלפת קו ביוב בשירותי השוק העירוני - 84/2016הצעה מס'  .1

 תאגיד המים .מאשר ההתקשרות עם 

 

 25/2015 /ש שירותי אבטחת מוס"ח  ,מבני ציבור ואבטחת אירועים מכרז משכ"ל – 85/2016הצעה מס'  .2

 .25/2015חברת אופק דיפנס  באמצעות מכרז משכ"ל ש/ מאשר ההתקשרות עם 

 

 

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                                2016רמלה, יולי     

 ראש העירייה

 


