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 14-39/2016פרטיכל  מכרזים משותפים 

 העירייה) 2016אוגוסט  22(י"ח אב תשע"ושני  יוםשהתקיימה   ישיבת הועדה מכרזים משותפים

 פנחס זינגר ז"ל. ע"ש

 משתתפים:

 מנכ"לית העירייה –איילת כהן 

 גזברית העירייה –עלאלל רוזה 

 ס/יועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם 

 ק ונכסיםמנהל מחלקת מש-שי אדרת  

 קצין רכב –אבי דיל 

 כלכלן אגף הנדסה –אמרה סהלו 

 קרן רמלה –עו"ד יואב חמדי הלוי 

 ע/מנכ"ל –עו"ד רעות שדה 

 

 הנדון:

 רכב ליסינג ליחידה לאיכות הסביבה  – 95/2016הצעה מס'  .1

 

 מסוג ניסן קשקאי מסיים 73-742-12רכב היחידה לאיכות הסביבה של מחלקת התברואה מס' 

 חודשי שכירות ליסינג תפעולי . 36אלו בימים 

 כולל מע"מ.₪  2,956 –עלות שכרותו החודשית נכון להיום 

 לאחר אפיון צורכי המחלקה ואופי עבודתו של רכב זה יחד עם מר דוד חביבה מנהל המחלקה

 תוך דגש בחיסכון בעלויות , קצין הרכב ממליץ על רכב קטן יותר וזול יותר בעליות השכירות

 ידני. I10ל מסוג יונדאי והתפעו

 ידני בעלות שכירות I10מצ"ב בנוהל הצעות מחיר ממשכ"ל הצעות מחיר לרכב קטן מסוג יונדאי 

 כולל מע"מ .₪  1,456חודשית בסך 

 ההתקשרות באמצעות  אוטו בע"מ –חברת קל ההצעה הזולה ביותר מבין זכייני משכ"ל היא של 

 כולל מע"מ . ₪ 1,456משכ"ל בעלות שכירות חודשית בסך 

 17123/730 –מקור תקציבי 

 ( 1)נספח מס' 

 

 

 עבור שדרוג הסלים במרכז הספורט בקרית האומנים –הגדלת חוזה  - 96/2016הצעה מס'   .2

 לקבלן בוני בניין באמצעות החברהבהתאם להחלטות מהסיור האחרון בשטח נדרשת הגדלת חוזה 

 ית האומנים.עבור שדרוג הסלים במרכז הספורט בקר למשק וכלכלה

 ללא מע"מ ועמלת משכ"ל.₪  20,927,508מול הקבלן קיים חוזה חתום ע"ס 
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 )מצ"ב הצעת מחיר(. ללא מע"מ ועמלת משכ"ל₪  102,000סה"כ הגדלה נדרשת 

 באמצעות החברה למשק וכלכלה בוני בנייןאגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה לקבלן 

 לצורך ביצוע העבודה.

 ק.האומנים( 402)הקמת אולם ספורט ברח'  פוליאקוב מגרש  2275  -מקור תקציבי 

 

 ( 2)נספח מס' 

 

 ביה"ס חורב לשעבר –שיפוץ ושדרוג אולם הספורט  - 97/2016הצעה מס'  .3

של קרן רמלה לצורך קבלת הצעות מחיר לביצוע  6/13לביצוע התמחרות בין זכייני מכרז מסגרת  לקרן רמלהאגף הנדסה פנה 

 ביה"ס חורב לשעבר. –אולם הספורט שיפוץ ושדרוג 

 יוסי נונו –: דרך העירייה פיקוח

 (:בגין פיקוח ע"י העירייה 3%להלן הצעות מחיר שהתקבלו )בניכוי 

 ₪ . 101,209מע"מ  17%סך הצעה כולל  -רוני רוחם  (1

 לא הגיש. –יצאר בע"מ  (2

 לא הגיש. –מאיר כהן קבלנות כללית  (3

 לביצוע העבודה כזכיין מסגרת של קרן רמלה. רוני רוחםר וההתקשרות עם הקבלן אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחי

 מוסדות ציבור , מותנה ביתרה תקציבית ובאישור גזברית העירייה. -מקור תקציבי 

 ( 3)נספח מס' 

 

 

 ביצוע הנגשת בית הכנסת תפארת מנחם - 98/2016הצעה מס'  .4

 של קרן רמלה 6/13לביצוע התמחרות בין זכייני מכרז מסגרת  לקרן רמלהאגף הנדסה פנה 

 לצורך קבלת הצעות מחיר לביצוע הנגשת בית הכנסת תפארת מנחם.

 יוסי נונו. –: דרך העירייה פיקוח

 (:בגין פיקוח ע"י העירייה 3%להלן הצעות מחיר שהתקבלו )בניכוי 

 ₪ . 66,989מע"מ  17%סך הצעה כולל  -רוני רוחם  (1

 לא הגיש. –"מ יצאר בע (2

 לא הגיש. –מאיר כהן קבלנות כללית  (3

 לביצוע העבודה רוני רוחםאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר וההתקשרות עם הקבלן 

 כזכיין מסגרת של קרן רמלה.
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 )שיפוץ בית כנסת תפארת מנחם הנגשה לבעלי מוגבלויות(. 2575  -מקור תקציבי

 

 ( 4)נספח מס' 

 המלצות הועדה:

 

 רכב ליסינג ליחידה לאיכות הסביבה  – 95/2016עה מס' . הצ1

 הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם

 חברת קל אוטו באמצעות משכ"ל.

 

 עבור שדרוג הסלים במרכז הספורט בקרית האומנים –הגדלת חוזה  - 96/2016. הצעה מס'  2

 הגדלת החוזהוממליצה בפני ראש העירייה לאשר  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה

 בוני בניין.עם הקבלן 

 

 ביה"ס חורב לשעבר –שיפוץ ושדרוג אולם הספורט  - 97/2016. הצעה מס' 3

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם

 הקבלן רוני רוחם כזכיין קרן רמלה.

 ביצוע הנגשת בית הכנסת תפארת מנחם - 98/2016. הצעה מס' 4

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם

 הקבלן רוני רוחם כזכיין קרן רמלה.

 

 

 עו"ד רעות שדה                                                                   איילת כהן

 מנכ"לית העירייה                                               ע/מנכ"ל                     

 

 

 

 החלטות  ראש העירייה:

 רכב ליסינג ליחידה לאיכות הסביבה  – 95/2016. הצעה מס' 1

 חברת קל אוטו באמצעות משכ"ל.מאשר ההתקשרות עם 

 

 רית האומניםעבור שדרוג הסלים במרכז הספורט בק –הגדלת חוזה  - 96/2016. הצעה מס'  2

 בוני בניין.הגדלת החוזה עם הקבלן מאשר 

 

 ביה"ס חורב לשעבר –שיפוץ ושדרוג אולם הספורט  - 97/2016. הצעה מס' 3

 הקבלן רוני רוחם כזכיין קרן רמלה. עם  מאשר ההתקשרות  
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 ביצוע הנגשת בית הכנסת תפארת מנחם - 98/2016. הצעה מס' 4

 רוחם כזכיין קרן רמלה.הקבלן רוני   מאשר ההתקשרות עם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                           2016רמלה, אוגוסט   

 ראש העירייה

 


