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201731/-14מס'מכרזיםמשותפיםפרוטוקול
 

בית העירייה ע"ש ב( 2017במרץ  28תשע"ז ) א' בניסן, שלישיביום  , שהתקיימהלמכרזים משותפיםמישיבת הוועדה  

 פנחס זינגר ז"ל.



 :נוכחים



 :משתתפים

 אגף ההנדסה –אמרה סהלו                                  גזברית העירייה –עללאל רוזה 

  משנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 

 ונכסים משקמנהלת מח'  –מיכל רוטמן 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית  

 

  





נדון:ה



ג'וארישבשכונתכדורגלהבמגרש4הנחתקומים"-201783/הצעהמס' .1

אדרי( לצורך קבלת הצעת מחיר עבור הנחת קו מים א.ד אחים  - )קבלן מבצע .תאגיד המים ת.מ.רלנדסה פנה האגף ה

 ג'ואריש. בשכונת כדורגל הבמגרש  4"

 

 .5% בשיעור של תאגיד ת.מ.רכולל מע"מ ועמלת  ₪ 121,174בסך של הינה הצעת המחיר שהתקבלה 

        

אמצעותבבע"מ,דריאהקבלןא.דאחים ההתקשרות עםאשר וועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת ההצעה, 

 .5% ותקורה בשיעור שלכולל מע"מ  ₪ 121,174לביצוע העבודה בעלות של , תאגיד המים ת.מ.ר

 

.(ואריש'גבשכונתכדורגלמגרש)2251-מקורתקציבי



(1)נספחמס'



 באמצעותחשכ"לרכישתציודמשרדיומתכלים-39/2017הצעהמס' .2

מחלקת  .מקוריים לפקסים ומדפסות ע רכישות של ציוד משרדי ומתכליםלעיריית רמלה ולמוסדות החינוך נדרש לבצ

מיועד להסדיר ה 02-2012-מכרז מרכזי מממרכש ממליצה לבצע הרכישות באמצעות מכרז המסגרת של חשכ"ל מס' 

 .)ללא תקורה( , לפי המחירון המפורט בנספחדרכישה של צורכי משר

 

:חשכ"להספקיםשזכובמכרז

.גרפיטיחברת–י ציוד משרד 1פרק ל

.גרפיטיחברתקרביץוחברת–מתכלים  2פרק ל
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 : , באמצעות חשכ"ללאחר בדיקה, מחלקת רכש ממליצה לוועדה לאשר ההתקשרות

.גרפיטיחברתעםציוד משרדי  1פרק ל

.קרביץוגרפיטיתוחברהעםמתכלים  2פרק ל

                                                                                                                                 

 .מורשהחתימהועלפיהזמנותחתומותומאושרותע"י,ציודמשרדיכללמחלקותהעירייה–מקורתקציבי

(2)נספחמס'



תהועדה:והמלצ



ג'וארישבשכונתכדורגלהבמגרש4הנחתקומים"-38/2017הצעהמס' .1

 לשאלת הוועדה האם המחיר סביר?

 לטענת אמרה מאגף ההנדסה המחיר סביר.

הקבלןא.דאחים המלצת אגף ההנדסה להתקשרות עםהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר לאור האמור לעיל, 

ותקורה בשיעור כולל מע"מ  ₪ 121,174עלות של לביצוע העבודה ב, תאגיד המים ת.מ.רבאמצעותבע"מ,דריא

 .5% של



 באמצעותחשכ"לרכישתציודמשרדיומתכלים-39/2017הצעהמס' .2

 באמצעות חשכ"ל:  להתקשרות מחלקת רכשהמלצתהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

.ציוד משרדיבמכרז רכישת   1פרק  - גרפיטיחברתעם

.מתכליםבמכרז רכישת  2פרק  -  קרביץוגרפיטיהחברותעם

 .מורשה חתימהועל פי הזמנות חתומות ומאושרות ע"י מקור תקציבי האישור בכפוף ל

 

כהןגליתרוזהעללאל

גזבריתהעירייהמנהלתאגףמזכירותומנהל

 

 

תראשהעירייה:והחלט



ג'וארישבשכונתכדורגלהבמגרש4הנחתקומים"-38/2017הצעהמס' .1

 עםהתקשרות מאשר המלצת הוועדה ל אחים א.ד אהקבלן דרי לביצוע , תאגיד המים ת.מ.רבאמצעותבע"מ,

 .5% ותקורה בשיעור שלכולל מע"מ  ₪ 121,174העבודה בעלות של 



 באמצעותחשכ"לרכישתציודמשרדיומתכלים-39/2017הצעהמס' .2

 באמצעות חשכ"ל: התקשרות מאשר המלצת הוועדה ל

.ציוד משרדירכישת לבמכרז   1פרק  - גרפיטיחברתעם

.מתכליםרכישת לבמכרז  2פרק  -  קרביץוגרפיטיהחברותעם

 .מורשה חתימהועל פי הזמנות חתומות ומאושרות ע"י מקור תקציבי ף להאישור בכפו



יואללביא

ראשהעירייהרמלה,

 


