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 (2018באוקטובר  16תשע"ט )  ז' חשוון שלישי שהתקיימה ביום  למכרזים משותפיםהועדה מישיבת 

 .גזברית העירייה בחדר
 

   נוכחים:                                                                       : משתתפים
 הנדסה      כלכלן אגף ה -עוז בן שלושזברית העירייה                                           ג -רוזה עללאל

 נהל מח' גינון מ -יוסף ברוש                                   משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 
     נהלת מח' משק ונכסים                         מ -מיכל רוטמן 

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון
 

 
 הנדון:

 
 ת הצללות בשצ"פ הרדוף הזמנ  -2018/121הצעה מס'  .1

חברת  עם מסגרת בחוזה התקשרות ישרהא  25.04.2018מיום  15/2018-14' מס משותפים מכרזים ועדת
 עבור הצללות וסככות.  1,500,000שיווק וייצור בע"מ באמצעות משכ"ל ע"ס  קאבריט 

ברת קאבריט שיווק וייצור בע"מ ע"ס ח -ממליץ לאשר ההתקשרות עם זכיינית משכ"ל   הנדסה אגף
 עבור הצללות בשצ"פ הרדוף.  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  132,367.27

 2027172750  -מקור תקציבי
 ( 1)נספח מס' 

 

 

 בית הספר מענית בעבודות שיפוצים במרכז המחול   - 122/2018הצעה מס'  .2

חברת גיל סבו אישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם  21.03.2018מיום  13/2018-14מס'  משותפים מכרזים ועדת
 עבור עבודות שיפוצים ברחבי העיר. ₪  3,500,000בע"מ באמצעות משכ"ל ע"ס 

כולל ₪  300,007ע"ס  חברת גיל סבו בע"מ  -לאשר ההתקשרות עם זכיינית משכ"ל מליץ אגף ההנדסה מ
 ל עבור עבודות שיפוצים במרכז המחול בבית הספר מענית. מע"מ ועמלת משכ"

 2027112750  -תקציבי מקור
 ( 2)נספח מס' 

 

 רכישה והתקנת ריהוט רחוב  בגינות הציבוריות   - 123/2018הצעה מס'  .3

אי.אם שגב אישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם  25.04.2018מיום  15/2018-14משותפים מס' ועדת מכרזים    

 ₪.  500,000ע"ס   באמצעות משכ"לתעשיות בע"מ 

 מחלקת גינון מבקשת לרכוש במסגרת חוזה זה ריהוט רחוב עבור הגינות הציבוריות: 

 לא כולל מע"מ ליחידה כולל התקנה וכולל עמלת משכ"ל.  ₪   787.32במחיר יח' אשפתון  60 .א

 לא כולל מע"מ ליחידה כולל התקנה וכולל עמלת משכ"ל. ₪   1147.22יח' ספסלים במחיר  20 .ב

 ל עמלת משכ"ל(.מ ) כולל התקנה וכוללא כולל מע"₪  70,183.6 :  עלות הרכישה סה"כ    

₪  70,183.6ע"ס אי.אם שגב תעשיות בע"מ  ברת ח  -גינון  ממליצה לאשר ההתקשרות עם זכיינית משכ"ל מחלקת 

 לא כולל מע"מ ) כולל התקנה וכולל עמלת משכ"ל(. 

 2721   -מקור תקציבי
 ( 3)נספח מס' 

 המלצות הועדה:
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 הזמנת הצללות בשצ"פ הרדוף   -2018/121הצעה מס'  .1

ברת ח -זכיינית משכ"ל   ההתקשרות עם  לאשרוממליצה בפני ראש העיר  הנדסה הועדה מאשרת המלצת אגף  
 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל עבור הצללות בשצ"פ הרדוף. ₪  132,367.27קאבריט שיווק וייצור בע"מ ע"ס 

 

 עבודות שיפוצים במרכז המחול בבית הספר מענית   - 122/2018הצעה מס'  .2

   מ"בע סבו גיל  חברתעם  לאשר ההתקשרותוממליצה בפני ראש העיר  הנדסה הועדה מאשרת המלצת אגף   

 ל עבור עבודות שיפוצים במרכז המחול בבית   כולל מע"מ ועמלת משכ"₪  300,007 ס ע"  ל"משכ באמצעות    

 הספר מענית.     

 

 ינות הציבוריות רכישה והתקנת ריהוט רחוב  בג  - 123/2018הצעה מס'  .3

אי.אם שגב  חברת יצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם מאשרת המלצת מחלקת גינון וממלהועדה 
 לא כולל מע"מ ) כולל התקנה וכולל עמלת משכ"ל(. ₪  70,183.6ע"ס תעשיות בע"מ 

 

 ונן עזריהר      עללאל רוזה                                                                               
 עירייהנכ"ל הגזברית העירייה                                                         מ                 

 

  

 

 

 החלטות ראש העיר: 

 

 הזמנת הצללות בשצ"פ הרדוף   -2018/121הצעה מס'  .1

 כולל  ₪  132,367.27ברת קאבריט שיווק וייצור בע"מ ע"ס ח -מאשר ההתקשרות עם  זכיינית משכ"ל     

 מע"מ ועמלת משכ"ל עבור הצללות בשצ"פ הרדוף.     

 

 עבודות שיפוצים במרכז המחול בבית הספר מענית   - 122/2018הצעה מס'  .2

 ל      מלת משכ"כולל מע"מ וע₪  300,007 ס ע" מ"בע סבו גיל  חברת -זכיינית משכ"למאשר ההתקשרות עם    

 . המחול  בבית הספר מעניתעבור עבודות שיפוצים במרכז    

 

 ינות הציבוריות רכישה והתקנת ריהוט רחוב  בג  - 123/2018הצעה מס'  .3

לא כולל מע"מ ) כולל התקנה ₪  70,183.6ע"ס אי.אם שגב תעשיות בע"מ  חברת ההתקשרות עם מאשר   
 וכולל עמלת משכ"ל(. 

 
 יכאל וידלמ                                                                                                                    

 ראש העיר                                     
 0רמלה


