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 (2018באוקטובר  09ל' תשרי תשע"ט ) שלישי שהתקיימה ביום  למכרזים משותפיםהועדה מישיבת 

 רמלה . 1בחדר הישיבות ע"ש אפריאט בבניין העירייה ברחוב  ויצמן 
 

   נוכחים:                                                                     : משתתפים
 הנדסה      כלכלן אגף ה -ייה                                           עוז בן שלושמנכ"ל  העיר -רונן עזריה 

                                        גזברית העירייה  - רוזה עללאל
 משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

             נהלת מח' משק ונכסים                 מ -מיכל רוטמן 
 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון

 
 

 הנדון:
 
 עדס שפיק פ"בשצ פיתוח עבודות  -2018/811הצעה מס'  .1

 חברת עם מסגרת הבחוז התקשרות אישרה 28.03.2018מיום  14/2018-14' מס משותפים מכרזים ועדת
 . ₪ מיליון 5 ס"ע ל"משכ באמצעות  מ"בע לפיתוח חברה לקטיבי

 כולל ₪ 106,264.51של   בסכום  עדס שפיק פ"בשצ פיתוח עבודות זה חוזה במסגרת לבצע מבקש הנדסה אגף
 .ל"משכ ועמלת מ"מע

 יתרה) 2024712750(. ₪ 7,216.38 יתרה) 2024702930( + ח"ש 94,985.70 יתרה) 2027212750 -מקור תקציבי
3,799.75 ₪.) 

 ( 1)נספח מס' 
 

 

 ניית מטבחון במתחם הידידותב - 119/2018הצעה מס'  .2

באמצעות  מ"בע סבו לגי חברת עם התקשרות אישרה 21.03.2018מיום  13/2018-14 משותפים מכרזים ועדת
 . ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ מיליון 3.5 של בסכום שיפוצים לעבודות ל"משכ

  של בסכום לבניית מטבחון במתחם לידידות עבודות זה מסגרת הסכם במסגרת לבצע מבקש הנדסה אגף

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 67,059

 (.₪ 67,016 יתרה) 2026212750 -תקציבי מקור
 ( 2)נספח מס' 

 

 ים משטחי בלימה בטיחותייםמשטחי דשא סינטטי הכולל  - 2018/120הצעה מס'  .3

 בלימה בטיחותיים למשחק בחצר הגן .לגני הילדים נדרש להתקין משטחי דשא סינטטי הכוללים משטחי 
שיפוץ ספקה , התקנה, אמכרז ללשם כך, מח' רכש פנתה למשכ"ל על מנת שיבצעו התמחרות במסגרת 

   מכרז במסגרת  י פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככותחואחזקה של מתקני משחק, משט
  . לא גומיל  7  מסגרת פרק  -רמלה   - MM070374נוהל מספר  . 33/  2017מש/ 

 :כדלקמן מציעים 4להתמחרות נענו 
 מחירי המכרזעל    13.76% של  הנחה   - דשא עוז בע"מ

 על מחירי המכרז 12.77%הנחה של    - איכות המשחק )ס.ק. ( בע"מ
 מכרזהעל מחירי  12.60% הנחה של  -  טן ספורט בע"מיפול

 מחירי המכרזעל   8% נחה של ה –פתרונות חיפוי בע"מ   גרין פוינט
 

 .  7.5%המחירים כוללים עמלת ניהול תיאום ופיקוח בשיעור של ** 
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 : להלן טבלת ההתמחרות של משכ"ל

 

 
 
 

 , דשא עוז בע"מ מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה של הספק אשר נתן את ההנחה הגבוהה היותר
 (.%13.76ֵ   -)הנחה 

 ית העירייהי גזברע"הזמנות חתומות ומאושרות  "פע  , שיפוצי קיץ תב"ר  -מקור תקציבי
 

 ( 3)נספח מס' 
 
 

 המלצות הועדה:

 

 עדס שפיק פ"בשצ פיתוח עבודות - 118/2018הצעה מס'  .1

   חברתלאשר ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיר  הנדסה הועדה מאשרת המלצת אגף   

 ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 106,264.51של  ס"ע ל"משכ באמצעות מ"בע לפיתוח חברה לקטיבי   

   .  עדס שפיק פ"בשצ פיתוח עבודותל   

 

 ניית מטבחון במתחם הידידותב - 119/2018הצעה מס'  .2

   חברתעם  לאשר ההתקשרותוממליצה בפני ראש העיר  הנדסה הועדה מאשרת המלצת אגף   

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל לעבודות לבניית מטבחון ₪  67,059ע"ס   ל"משכ באמצעות  מ"בע סבו גיל    
 במתחם לידידות.     
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 ים משטחי בלימה בטיחותייםמשטחי דשא סינטטי הכולל  - 2018/120הצעה מס'  .3

 אשר בע"מדשא עוז הועדה משארת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 
שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, ספקה , התקנה, אל 33/2017מש/מכרז במסגרת   13.76% של  נתנה הנחה 

מסגרת   -רמלה   - MM070374והל מספר .  ני פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככותחמשט
  . ללא גומי  7  פרק

 

 

 ונן עזריהר       עללאל רוזה                                                                              

 נכ"ל העירייהמגזברית העירייה                                                                          
 

 

 

 החלטות ראש העיר: 

 

 עדס שפיק פ"בשצ פיתוח עבודות - 118/2018הצעה מס'  .1

  כולל ₪ 106,264.51של  ס"ע ל"משכ באמצעות מ"בע לפיתוח חברה לקטיבי  חברתמאשר ההתקשרות עם    

   .  עדס שפיק פ"בשצ פיתוח עבודותל ל"משכ ועמלת מ"מע  

 

 ניית מטבחון במתחם הידידותב - 119/2018הצעה מס'  .2

  כולל מע"מ ועמלת ₪  67,059ע"ס   ל"משכ באמצעות  מ"בע סבו גילעם   חברתההתקשרות עם מאשר    

  לעבודות לבניית מטבחון   במתחם לידידות.משכ"ל   

 
 

 ים משטחי בלימה בטיחותייםמשטחי דשא סינטטי הכולל  - 2018/120הצעה מס'  .3

ספקה אל 33/2017מכרז מש/במסגרת   13.76% של  אשר נתנה הנחה  דשא עוז בע"ממאשר ההתקשרות  עם 
והל .  ני פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככותחשיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משט, התקנה, 

  . ללא גומי  7  מסגרת פרק  -רמלה   - MM070374מספר 
 

 

 
 יכאל וידלמ                                                                                                                   

 ראש העיר                                     
 רמלה

 


