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 14-50/2016פרטיכל  מכרזים משותפים 

 

 (העירייה  2016נובמבר  14שני י"ג חשון תשע"ז)  יוםשהתקיימה  ישיבת הועדה מכרזים משותפים

 פנחס זינגר. ע"ש

 :משתתפים

 מנכ"לית העירייה –איילת כהן 

 גזברית העירייה –עללאל רוזה 

 ס/יועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם 

 ס/מהנדס –יצ'ק ז'אנה סולובי

 כלכלן אגף הנדסה –עוז בן שלוש 

 קרן רמלה –עו"ד יואב הלוי חמדי 

 ע/מנכ"ל –עו"ד רעות שדה 

 

 הנדון: 

 

 ביצוע עבודות שיפוץ במועדונית ביאליק - 116/2016הצעה מס'  .1

 לצורך קבלת הצעת  6/13אגף הנדסה פנה באמצעות קרן רמלה לזכייני מכרז הקרן מס' 

 דות שיפוץ מועדונית ביאליק.מחיר לביצוע עבו

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו מאת זכייני הקרן:

 לא הגיש הצעה. –מאיר כהן 

 לא הגיש הצעה. -יצאר

 מע"מ. 17%כולל ₪  484,949הצעה ע"ס  –רוני רוחם

 , לביצוע העבודה זכיין הקרן, רוני רוחםאגף הנדסה ממליץ לבחור בהצעה והתקשרות עם 

 מע"מ.כולל ₪  484,949ע"ס 

 ,לפני הנחיית ראש העיר 21.9.16 -לשאלת הועדה מציינת זאנה כי נעשתה פנייה לקרן רמלה ב

 לחבור למשכ"ל בלבד.

 2603 -מקור תקציבי 

 ( 1)נספח מס' 
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 רכישת קולרים ואחזקתם - 117/2016הצעה מס'  .2

 

  35-2012מרכזי מספר  מחלקת רכש מבקשת לאשר ההתקשרות באמצעות חשכ"ל מכרז

 לרכישת קולרים ואחזקתם המחירים אשר מציע המכרז נמוכים ממחיר השוק ,תוקף

 שנים לא כולל תיקוני שבר וונדאליים.  3ההתקשרות 

 תקציב מחלקות העירייה ע"ס הזמנות חתומות ע"י הגזברית  -מקור תקציבי

 

 ( 2)נספח מס' 

 

 

 LEDמולטימדיה טלוויזיות מסוג  - 118/2016הצעה מס'  .3

 

 20-2012מספר  מרכזי מחלקת רכש מבקשת לאשר ההתקשרות באמצעות חשכ"ל מכרז    

 . LEDעבור מולטימדיה טלוויזיות מסוג     

 בשנה לא כולל מע"מ .₪  20,000* סכום הרכישה לא  יעלה על     

 תקציב מחלקות העירייה ע"ס הזמנות חתומות ע"י הגזברית  -מקור תקציבי    

 

 

 ( 3)נספח מס' 

 

 

 

 

 המלצות הועדה:

 ביצוע עבודות שיפוץ במועדונית ביאליק - 116/2016הצעה מס'  .1

 הוועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות    

 .זכיין הקרן, רוני רוחם    

 

 רכישת קולרים ואחזקתם - 117/2016הצעה מס'  .2

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות       

 לרכישת קולרים ואחזקתם. 35-2012מרכזי מספר  באמצעות חשכ"ל מכרז     

 

 LEDמולטימדיה טלוויזיות מסוג  - 118/2016הצעה מס'  .3

 קשרות באמצעותהועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההת     

 . LEDעבור מולטימדיה טלוויזיות מסוג  2012-20מספר  מרכזי חשכ"ל מכרז    
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 עו"ד רעות שדה                                                                   איילת כהן   

 מנכ"לית  העירייה     ע/מנכ"ל                                                                      

 

 

 החלטות  ראש העירייה:

 ביצוע עבודות שיפוץ במועדונית ביאליק - 116/2016הצעה מס'  .1

 .זכיין הקרן, רוני רוחם   מאשר ההתקשרות  עם    

 

 רכישת קולרים ואחזקתם - 117/2016הצעה מס'  .2

 רים ואחזקתם.לרכישת קול 35-2012מרכזי מספר  חשכ"ל מכרז   מאשר ההתקשרות  עם      

 

 

 LEDמולטימדיה טלוויזיות מסוג  - 118/2016הצעה מס'  .3

 עבור מולטימדיה טלוויזיות  2012-20ספר מ מרכזי חשכ"ל מכרז  מאשר ההתקשרות  עם     

 . LEDמסוג      

 

 

 

 יואל לביא                                                                                                                    2016רמלה, נובמבר   

 ראש העירייה                                                                                                  

 


