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201710/-14מס'מכרזיםמשותפיםפרוטוקול

 

 בית העירייה ע"שב ( 2017במרץ  7' באדר תשע"ז )טביום שלישי,    , שהתקיימה למכרזים משותפיםמישיבת הוועדה  

 פנחס זינגר ז"ל.

  

 משתתפים: נוכחים:
 מחלקת ספורט ואירועים –אברהם דז'ורייב  ס/יועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם 

 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש  ונכסים משקמנהלת מח'  –ל רוטמן מיכ

 סגן גזברית העירייה –שגיא רוזנבלט 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית  

 

  



ן:ודנ



2017ולהעירלרגלאירועיעצמאותלקישוטודג–201728/הצעהמס' .1

, לצורך ספקת שירותי מנוף וצוות עובדיםאת העירייה לזכייני, חברתעמיאתיגאללמחלקת ספורט ואירועים פנתה

האחרונות  שנים 3 -ב ה ביצעהחברה  .2017קבלת הצעת מחיר לקישוט ודגלול העיר לרגל אירועי העצמאות לשנת 

 העבודה לשביעות רצון המחלקה.את 

 כולל מע"מ. ₪ 64,856.25הצעת המחיר שהתקבלה סך של 

 

 ירועים ממליצה בפני הועדה לאשר ההתקשרות עםלאור האמור לעיל, מחלק ספורט וא

. כולל מע"מ ₪ 64,856.25 לביצוע העבודה, בעלות של  חברתעמיאתיגאל



1751000780-ימקורתקציב

(1נספחמס')



עבודותבקמפוסהשפלהלצורךקבלתרישיוןלכיבויאשביצוע-29/2017הצעהמס' .2

     עבודות  לביצוע ,10/2016חש/' מס מכרז במסגרת ,וכלכלה למשק לחברה פנה נדסההה אגף   

 .אש לכיבוי רישיון קבלת בקמפוס השפלה לצורך   

    

  הוגשה הצעה אחת כמפורט להלן: ,קבלנים 7-ל פנתה וכלכלה למשק החברה

  8.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  333,907₪ סך של – (בע"מ1996לבנייןוהשקעות)2000חומריתחברת

 מופחתת(. )עמלה

 

ההתקשרות עם נדסה ממליץ לאשר האגף הלאור האמור לעיל,  והשקעות)2000חברתחומרית  (1996לבניין

, הצעה 8.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  ₪ 333,907לביצוע העבודה, דרך משכ"ל, בעלות של  בע"מ

.שהתקבלה יחידה
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אלש"חאושרה300-הגדלתהתב"רבאלש"ח32-תב"רבגירעוןשלכ)ה ,2552תב"ר-סעיףתקציבי

(במועצתהעירוממתינהלאישורמשרדהפנים



(2)נספחמס'



תהועדה:והמלצ



 2017ולהעירלרגלאירועיעצמאותלקישוטודג–28/2017הצעהמס' .1

 וממליצה בפני ראש העירייה לאשר הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים

 ,ספקת שירותי מנוף וצוות עובדיםאזכיינית העירייה ל ,ברתעמיאתיגאלחעם  ההתקשרות

כוללמע"מ.₪64,856.25שלבעלות , 2017 דגלול העיר לקראת אירועי עצמאותקישוט ו לביצוע

 

וןלכיבויאשהשפלהלצורךקבלתרישיביצועעבודותבקמפוס-29/2017הצעהמס' .2

 ההתקשרות וממליצה בפני ראש העירייה לאשרנדסה האגף ההועדה מאשרת  המלצת      

₪333,907 בעלות של, דרך משכ"ל ,בע"מ (1996לבנייןוהשקעות)2000חברתחומריתעם      

 פניםבכפוף להרשאה ממשרד ההאישור  מופחתת(.)עמלה8.5%בשיעורשלכוללמע"מועמלתמשכ"ל

 .ולהגדלת תקציב התב"ר

 

 

כהןגליתשגיארוזנבלט   

סגןגזבריתהעירייהמנהלתאגףמזכירותומנהל





העירייה:תראשוהחלט

 

 2017ולהעירלרגלאירועיעצמאותלקישוטודג–28/2017הצעהמס' .1

עובדים, ספקת שירותי מנוף וצוות אזכיינית העירייה ל ,ברתעמיאתיגאלחעם  התקשרותהמלצת הועדה למאשר 

.כוללמע"מ₪64,856.25בסךשללביצוע העבודה, 



השפלהלצורךקבלתרישיוןלכיבויאשעבודותבקמפוסביצוע-29/2017הצעהמס' .2

בע"מ (1996לבנייןוהשקעות)2000חברתחומריתעם  התקשרותלמאשר המלצת הועדה      

בשיעורכוללמע"מועמלתמשכ"ל₪333,907 בעלותשל  ,דרךמשכ"ל,לביצועהעבודה

 .ולהגדלת תקציב התב"ר בכפוף להרשאה ממשרד הפניםהאישור  מופחתת(.)עמלה8.5%של





יואללביא

ראשהעירייה



רמלה,

 


