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בחדר  (2018ספטמבר  16ראשון ז' תשרי תשע"ט ) שהתקיימה ביום למכרזים משותפיםהועדה מישיבת 
 רמלה . 1הישיבות ע"ש אפריאט בבניין העירייה ברחוב  ויצמן 

 
 כחים:    נו                                                                                 משתתפים: 
 כלכלן אגף הנדסה  -וז בן שלושע                                               גזברית העירייה      -עללאל רוזה 

 חינוך ונוער כלכלנית אגף -ליזי בסון                                              משנה ליועמ"ש  -סופי ויטלםעו"ד 
 

 סיםכמנהלת  מחלקת משק ונ  -מיכל רוטמן  
 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 

 
 הנדון:

 
 מתקני משחק בשצ"פ הרדוףהתקנת   -2018/910הצעה מס'  .1

באמצעות חברת א.ד מתקני משחק בע"מ אישרה התקשרות עם  15/2018-14ועדת מכרזים משותפים מס' 

 ₪. מיליון  1.5משכ"ל במסגרת חוזה מסגרת ע"ס 

כולל מע"מ ₪   235,508ע"ס  בשצ"פ הרדוףאגף הנדסה מבקש לבצע במסגרת חוזה התקנת מתקני משחק 

 ועמלת משכ"ל.

   2027172750 -מקור  תקציבי
 (1)נספח מס' 

 
 

  בקשה לאישור נוהל ארוחות ע"י החברה לפיתוח משאבי אנוש  - 2018/101הצעה מס' . 2
 

עדת ו להביא לידיעת חברי הוועדה כיהמשפטית, אגף חינוך ונוער מבקש בהמשך להנחיית המחלקה 

אישרה את ההתקשרות עם   20.06.18מיום  53/2018ס' מ בהחלטה 23/2018-14מכרזים משותפים מס' 

חות ע"י החברה לפיתוח משאבי אנוש. ואולם, נמצא מחדל חמור במסגרת נוהל ארו "קמח תורה"  הזכיין 

להפסיק את ההתקשרות עם הזכיין תי לקוי, מצ"ב( נאלצנו שלא בטובת העירייה ואברשל הזכיין ) דו"ח ת

זאת לאחר  " קייטריניג התעשיינים"בנוהל:  2ולעבור לזכיין מס'  16.07.18ביום  לאלתר  "קמח תורה"

 התחייבות משכ"ל בנוהל לאספקת ארוחות חמות.

לעירייה והיועץ ל בתיאום היועמ"ש לשם עיגון ההתקשרות עם הזכיין החדש הועברה בקשה למשכ"

 או הכרזה על 30.11.2018ועד ל  17.07.18עו"ד אלי לוי להעברת הסכם התקשרות מיום  המשפטי למשכ"ל, 

 המוקדם מבין השניים. יציאה לנוהל ארוחות חדשזכיין חדש במסגרת 

על ידי קייטרינג למחיר שהוצע  העירייה לא תחויב בעמלת משכ"ל בנוסףאגף חינוך ונוער מבהיר כי 

 ) או עד לכניסתו של ספק חדש(.  2.10.18ועד   17.7.18לאספקת ארוחות החל מיום  התעשיינים

 1813400780, 7050000317,  1813200785מתנ"ס ,  705000005קייטנות ,  1828400781 -מקור תקציבי 

  1812300751מחוננים , 

 ( 2)נספח מס' 
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 :המלצות הועדה

 
 רדוףהמתקני משחק בשצ"פ התקנת   -109/2018הצעה מס'  .1

 חברת א.ד. מתקניעם  הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותאגף הועדה מאשרת המלצת 

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪   235,508ע"ס  בשצ"פ הרדוף באמצעות משכ"ל משחק 

 

 ת ע"י החברה לפיתוח משאבי אנושבקשה לאישור נוהל ארוחו  - 110/2018הצעה מס' . 2
ועדה מאשרת המלצת אגף חינוך ונוער וממליצה בפני ראש העיר בנסיבות המפורטות לאשר ההתקשרות ה

יציאה או הכרזה על זכיין חדש במסגרת  30.11.2018ועד ל  17.07.18מיום  " קייטריניג התעשיינים"עם 
 מבין השניים.המוקדם  לנוהל ארוחות חדש

 
 
 
 רונן עזריה                                                            עללאל רוזה                                     

 נכ"ל העירייהמ              גזברית העירייה                                                                             
 
 
 
 
 

 :החלטות ראש העיר

 

 רדוףהמתקני משחק בשצ"פ התקנת   -109/2018הצעה מס'  .1
    ₪   235,508ע"ס  בשצ"פ הרדוף באמצעות משכ"ל משחק  חברת א.ד. מתקניעם  מאשר ההתקשרות    

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.  

 

 ת ע"י החברה לפיתוח משאבי אנושבקשה לאישור נוהל ארוחו  - 110/2018הצעה מס' . 2
או הכרזה על זכיין  30.11.2018ועד ל  17.07.18מיום  " קייטריניג התעשיינים"אשר  ההתקשרות עם מ

 המוקדם מבין השניים. יציאה לנוהל ארוחות חדשחדש במסגרת 

 
 
 

 
 

 יכאל וידלמ                                                                                                               
 ראש העיר                                     

 רמלה


