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הישיבות ( בחדר 2018 דצמבר 05תשע"ט ) כ"ז בכסלו ירביעשהתקיימה ביום  ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים( מישיבת 
 ע"ש אפריאט בבית העירייה. 

 
                                                                           נוכחים:                                                                       :משתתפים

 נהל תחזוקה  מ -אילן שרמי        גזברית העירייה                                      -ל רוזהלאעל
   יועמ"ש          משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

 מנהלת מחלקת משק ונכסים  -מיכל רוטמן 
                              מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

 

 הנדון:
 
 ריהוט משרדי - 2רק פ  2018/8מסגרת משותף רה/ מכרז  -עדכון -2018/145הצעה מס/  .1

 ד א.אושרה ההתקשרות עם  ( 134/2018)הצעה מס'  06.11.2018יום מ 51/2018-14בפרוטוקול מכרזים משותפים מס'    

     . מירז תעשיות בע"מ  

 לאור העובדה כי נפלה טעות סופר בפרוטוקול וכי ההצעה הזולה ביותר ) לאחר התמחרות שבוצעה באמצעות משכ"ל(    

 , מבוקש לעדכן ההתקשרות.  )זכיינית משכ"ל( פרויקטיםה. גיל היא של חברת   

 . 5%של  ל מע"מ ותקורהכול₪   250,000סכום הרכישה לא יעלה על    

 הזמנות חתומות    תקציבי בתי ספר בניהול עצמי, שיפוצי קיץ, ועפ"י  תקציב תברי הצטיידות,  -מקור תקציבי    
 ומאושרות ע"י הגזברית   

 ( 1)נספח מס' 

 במאי 1עבודות איטום בטיפת חלב רח' לביצוע  1/2017מכרז מסגרת חש/ משכ"ל   - 2018/146הצעה מס' . 2

 חברת בלאור  ( אישרה ההתקשרות עם 33/2018)הצעה מס'  23.05.2018מיום  18/2018-14ועדת מכרזים משותפים מס'   

      משווי העבודות שיבוצעו ע"י הקבלן. 5.5%כולל מע"מ, התקורה בשיעור של ₪ מיליון  2עבודות בניה בע"מ ע"ס   

  בשל נזילות  במאי 1 ות איטום בטיפת חלב ברחובמחלקת אחזקה מבקשת לבצע במסגרת חוזה זה ביצוע עבוד

    ₪ 20,774הקיים ע"ס  עם חברת בלאור עבודות בניה בע"מ ) זכיינית משכ"ל(הקיים,  נרחבות והתיישנות האיטום

 . כולל מע"מ

 תב"ר מוסדות ציבור.   -תקציבימקור  

 ( 2)נספח מס' 

 איטום בגני ילדים לביצוע  1/2017משכ"ל מכרז מסגרת חש/  - 2018/147הצעה מס' . 3
 חברת ( אישרה ההתקשרות עם 33/2018)הצעה מס'  23.05.2018מיום  18/2018-14ועדת מכרזים משותפים מס'      

  בלן.הק משווי העבודות שיבוצעו ע"י 5.5%כולל מע"מ, התקורה בשיעור של ₪ מיליון  2בלאור עבודות בניה בע"מ ע"ס     

מחלקת אחזקה מבקשת לבצע במסגרת חוזה זה ביצוע עבודות איטום בגני הילדים בשל נזילות  נרחבות והתיישנות האיטום 

  , ע"פ הפירוט להלן: עם חברת בלאור עבודות בניה בע"מ ) זכיינית משכ"ל(הקיים, 

 כולל מע"מ.₪  37,149ע"ס   -ארבל ותבור    

 כולל מע"מ.₪  22,471ע"ס   -גן בושמת    

 כולל מע"מ.₪  19,350ע"ס  -גן תפוח בדבש    

  ₪  78,916ע"ס   ) זכיינית משכ"ל(  בע"מ עבודות בניה  חברת בלאורמחלקת אחזקה ממליצה לאשר ההתקשרות עם    

 כולל מע"מ.   

 שיפוצי קיץ 2694 -מקור תקציבי   

 ( 3)נספח מס' 
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 :הועדההמלצות 

 
 ריהוט משרדי  - 2רק פ  2018/8מסגרת משותף רה/ מכרז  -עדכון -145/2018הצעה מס/  .1

 ) זכיינית  פרויקטים ה. גיל עדכון ההתקשרות וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  ועדה מאשרתה    

 . 5%של  מע"מ ותקורה כולל₪   250,000סכום הרכישה לא יעלה משכ"ל(.     

 

 במאי 1עבודות איטום בטיפת חלב רח' לביצוע  1/2017משכ"ל מכרז מסגרת חש/   - 2018/146הצעה מס' . 3

  בע"מ  עבודות בניה חברת בלאור וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםמחלקת אחזקה   הועדה מאשרת המלצת      

  במאי.  1בטיפת חלב רחוב  איטוםעבור ביצוע עבודות כולל מע"מ, ₪  20,774)זכיינית  משכ"ל(  ע"ס      

 
 לביצוע איטום בגני ילדים  1/2017משכ"ל מכרז מסגרת חש/   - 2018/714הצעה מס' . 5

 בע"מ עבודות בניה  חברת בלאור וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםמחלקת אחזקה   הועדה מאשרת המלצת      

  עבור ביצוע עבודות איטום בגני הילדים כמפורט בגוף ההצעה.כולל מע"מ, ₪  78,916) זכיינית משכ"ל(  ע"ס     

 
 

 ונן עזריהר  עללאל רוזה                                                                                   

 יההעירי גזברית העירייה                                                         מנכ"ל                 

 

 

 החלטות ראש העיר: 

 

 ריהוט משרדי  - 2פרק   2018/8מסגרת משותף רה/ מכרז   -עדכון  -145/2018הצעה מס/  .1

  סכום הרכישה לא ) זכיינית משכ"ל(.  פרויקטים ה. גילעם   פרויקטים ה. גילחברת  מאשר עדכון ההתקשרות עם    

 . 5%של  מע"מ ותקורה כולל₪   250,000יעלה    

 

 במאי 1עבודות איטום בטיפת חלב רח' לביצוע  1/2017משכ"ל מכרז מסגרת חש/  - 2018/461הצעה מס' . 2

  עבור ביצוע עבודות  , כולל מע"מ₪  20,774) זכיינית משכ"ל( בע"מ עבודות בניה חברת בלאור  ההתקשרות עםמאשר      

  במאי.  1בטיפת חלב רחוב  איטום    

 
 לביצוע איטום בגני ילדים  1/2017משכ"ל מכרז מסגרת חש/   - 2018/471הצעה מס' . 3

  עבור ביצוע עבודות איטום בגני כולל מע"מ, ₪  78,916בע"מ ע"ס  עבודות בניה  חברת בלאור ההתקשרות עםמאשר      

 הילדים כמפורט בגוף ההצעה.     

 מיכאל וידל

 ראש העיר
 

 רמלה        


