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 14-54/2016פרטיכל  מכרזים משותפים 

 

 (העירייה  2016דצמבר  12שני י"ב כסלו תשע"ז) יוםשהתקיימה   ישיבת הועדה מכרזים משותפים

 פנחס זינגר. ע"ש

 

 משתתפים:

 ס/יועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם 

 ס/ גזבר  –שגיא  רוזנבלט 

 מחלקת משק ונכסים –מיכל רוטמן 

 כלכלן אגף הנדסה –ש עוז בן שלו

 אגף הנדסה –אלכס אוריצקי 

 מחלקת קליטה –לירון כרמלי 

 תרבות תורנית  –אליקים וינסשטרן 

 ע/מנכ"ל –עו"ד רעות שדה 

 

 הנדון: 

 

 באמצעות משכ"ל -כיתות אקוסטיות 9בניית  – 125/2016הצעה מס'  .1

 לביצוע 10/2016אגף הנדסה פנה לחברה למשק וכלכלה באמצעות מכרז מסגרת מס' חש/

 כיתות אקוסטיות. 9-עבודות ב 

 קבלנים שונים, אולם רק אחד הגיש הצעה.  7 -החברה למשק וכלכלה פנתה ל

 להלן הצעת הקבלן היחיד שהוגשה: 

 . 10.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  307,253 –( בע"מ 1996לבניין והשקעות ) 2000חומרית  

 היחידה שהתקבלה וביצוע התקשרות מול אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר   

 לצורך ( בע"מ באמצעות החברה למשק וכלכלה1996לבניין והשקעות ) 2000חברת  חומרית  

 ₪. 307,253ביצוע העבודה ע"ס  

 בכפוף למציאת מקור תקציבי)וע"פ הזמנות מאושרות ע"י הגזברות(.  -מקור תקציבי  

 ( 1)נספח מס' 
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 לאספקה והתקנת סככות  –תקשרות בהסכם מסגרת עם משכ"ל ה - 126/2016הצעה מס'  .2

 11/2016הצללה במסגרת מכרז מש/

אגף פת"ש פנה למשכ"ל לצורך קבלת הצעות מחיר לביצוע  של אספקה והתקנת סככות הצללה במסגרת מכרז משכ"ל 

ספציפית ומקור תקציבי , עבודות ) הזמנות רכש/חוזים ( נשוא מכרז זה, יבוצעו בהתאם לאישור עבודה 11/2016מש/

 בהתאמה.

בגין  10%כולל מע"מ ותקורת משכ"ל בשיעור של ₪  2,000,000סכום ההתקשרות המקסימאלי למכרז הנ"ל הוא 

 שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על ביצוע העבודה.

 :11/2016להלן ההצעות שהתקבלו במסגרת מכרז מש/

 שם הספק
מע"מ ועלות תקורה  17%כולל 

10% 

 1,820,562 הצללה וקירוי בע"מפטוריז 

 1,842,788 קאבריט ייצור ושיווק בע"מ

 1,971,560 מתקני פסגות בע"מ

 2,220,227 סככות ראשון בע"מ

 

  פטוריז הצללה וקירוי בע"מחברת אגף פת"ש ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 

 וההתקשרות באמצעות משכ"ל משכ"ל.

 מהמחיר. 1.5%נוספת של  לאחר הגשת החשבונית תינתן הנחה

 )וע"פ הזמנות מאושרות ע"י הגזברית(.בהתאם למקור תקציבי ספציפי לפרויקט   -מקור תקציבי 

 

 לאספקה, התקנה והחלפת -התקשרות בהסכם מסגרת עם משכ"ל  - 127/2016הצעה מס'  .3

 11/2016אלמנטים של מתקני משחק במסגרת מכרז מש/

 הצעות מחיר לביצוע  של אספקה והתקנת מתקניאגף פת"ש פנה למשכ"ל לצורך קבלת 

 .11/2016משחק במסגרת מכרז מש/  

 עבודות ) הזמנות רכש/חוזים ( נשוא מכרז זה, יבוצעו בהתאם לאישור עבודה ספציפית   

 ומקור תקציבי בהתאמה.  

 כולל מע"מ ותקורת משכ"ל₪  3,000,000סכום ההתקשרות המקסימאלי למכרז הנ"ל הוא   

 בגין שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על ביצוע העבודה. 10%ור של בשיע  
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 :11/2016להלן ההצעות שהתקבלו במסגרת מכרז מש/

 שם הספק
מע"מ ועלות תקורה  17%כולל 

10% 

 2,259,924 מוצרי פיברגלס עצמון בע"מ

 2,312,893 גנית פארק בע"מ

 2,406,342 גיל תייר אספקת חול ואחזקת גנים בע"מ

 2,697,678 מתקני פסגות בע"מ

 3,140,353 בע"מ 1987פיברן קדימה 

 3,594,380 אלו את ניצן בע"מ

 

 וההתקשרות עם משכ"ל. חברת מוצרי פיברגלס עצמון בע"מאגף פת"ש ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 

 מהמחיר. 1.5%לאחר הגשת החשבונית תינתן הנחה נוספת של 

 )וע"פ הזמנות מאושרותבהתאם למקור תקציבי ספציפי לפרויקט  -תב"ר -מקור תקציבי 

 ע"י הגזברית(.

 

 ( 3)נספח מס' 

 

 המלצות הועדה:

 

 באמצעות משכ"ל -כיתות אקוסטיות 9בניית  – 125/2016הצעה מס'  .1

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

 ( בע"מ באמצעות החברה למשק וכלכלה.1996עות )לבנין והשק 2000חברת  חומרית 

 

 לאספקה והתקנת סככות  –התקשרות בהסכם מסגרת עם משכ"ל  - 126/2016הצעה מס'  .2

 11/2016הצללה במסגרת מכרז מש/

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

 משכ"ל. באמצעות  פטוריז הצללה וקירוי בע"מחברת 

 לאספקה, התקנה והחלפת -התקשרות בהסכם מסגרת עם משכ"ל  - 127/2016הצעה מס'  .3

 11/2016אלמנטים של מתקני משחק במסגרת מכרז מש/

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

 באמצעות משכ"ל. חברת מוצרי פיברגלס עצמון בע"מ   
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 עו"ד רעות שדה                                                 שגיא רוזנבלט        

 ע/מנכ"ל                                                          ס/גזבר העירייה          

 

 

 

 

 החלטות  ראש העירייה:

 

 באמצעות משכ"ל -כיתות אקוסטיות 9בניית  – 125/2016הצעה מס'  .1

 ( בע"מ באמצעות החברה 1996לבנין והשקעות ) 2000חברת  חומרית שר ההתקשרות עם מא    

 למשק וכלכלה.    

 

 לאספקה והתקנת סככות  –התקשרות בהסכם מסגרת עם משכ"ל  - 126/2016הצעה מס'  .2

 11/2016הצללה במסגרת מכרז מש/

 באמצעות משכ"ל.  פטוריז הצללה וקירוי בע"מחברת מאשר ההתקשרות עם 

 

 לאספקה, התקנה והחלפת -התקשרות בהסכם מסגרת עם משכ"ל  - 127/2016הצעה מס'  .3

 11/2016אלמנטים של מתקני משחק במסגרת מכרז מש/

 באמצעות משכ"ל. חברת מוצרי פיברגלס עצמון בע"ממאשר ההתקשרות עם    

 

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                                                                       2016רמלה,  דצמבר     

 ראש העירייה                                                                                                       

 


