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 ( 2019ינואר  2תשע"ט )כ"ה בטבת , רביעי יום שהתקיימה  ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים( מישיבת 
 הישיבות ע"ש אפריאט בבית העירייה. בחדר 

 
                                                                           נוכחים:                                                                          :משתתפים

   לכלן אגף הנדסהכ -עוז בן שלוש          גזברית העירייה                                      -ל רוזהלאעל
 יועמ"ש -דורון דבוריעו"ד 

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

 
 הנדון:

 
 עבודות פיתוח במתחם אמפיתיאטרון בהיכל התרבות -2019/3הצעה מס' . 1
 

         מכרז במסגרת התרבות בהיכל אמפיתיאטרון במתחם פיתוח עבודותלביצוע  מחיר הצעות לקבל מנת על ל"למשכ פנה הנדסה אגף    

 מחיר. הצעות 2 התקבלו בפועל זה במכרז לזכיינים פנייה נעשתה. 25/2018ת/    

 (:כולל פיקוח 7% ל"משכ כולל מע"מ ועמלת) שהתקבלו המחיר הצעות להלן

 ₪. 1,848,469 -. א. בוטון עב' עפר כבישים ופיתוח בע"מ1

 ₪. 1,887,309 -דחפורי הבקעה מחצבים בע"מ. 2

₪  1,848,469מ דרך משכ"ל ע"ס "בע ופיתוח כבישים עפר' עב בוטון. חברת אאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של    

 .כולל פיקוח 7% ל"משכ כולל מע"מ ועמלת

 ₪(. 1,650,000)יתרה  2027092750 -סעיף תקציבי

 למתחם הידידות  פיתוח עבודות .1

 פנייה נעשתה. 25/2018/פת מכרז במסגרת הידידות במתחם פיתוח עבודות לביצוע מחיר הצעות לקבל מנת על ל"למשכ פנה הנדסה אגף

  .מחיר אחת הצעת התקבלה בפועל זה במכרז לזכיינים

 (:פיקוח כולל 7% ל"משכ ועמלת מ"מע כולל) שהתקבלו המחיר הצעות להלן

 ₪. 4,458,488 -מ"בע ופיתוח כבישים עפר' עב בוטון. . א1

 כולל ₪ 4,458,488 ס"ע ל"משכ דרך מ"בע ופיתוח כבישים עפר' עב בוטון. א חברת של הזולה המחיר הצעת את לאשר ממליץ הנדסה אגף

 .פיקוח כולל 7% ל"משכ ועמלת מ"מע

 ₪(. 4,509,411)יתרה  2026892750 -סעיף תקציבי

 משכ"להסכם מסגרת למתקני משחק דרך  .2
על כך שהעירייה איננה מרוצה מתפקודה של החברה  22.11.2018אגף הנדסה ביצע דרך משכ"ל שימוע לחברת א.ד מתקני משחק בע"מ ב

 עקב עיכובים רבים שנגרמו על ידה והסחורה לא סופקה למרות הבטחות חוזרות ונשנות מצידה. 

)כולל מע"מ ועמלת משכ"ל( ₪  1,500,000כם מסגרת עד גובה של להס מחיר הצעות לקבל מנת לפיכך, אגף הנדסה פנה למשכ"ל על
 בפועל זה במכרז זכיינים 5-ל פנייה נעשתה. קטגוריה א' 2פרק – 33/2017מש/ מכרז במסגרת לאספקה והתקנה של מתקני משחק

 .מחיר כאחוז ממחירון המכרז הצעות 5 התקבלו

 (:7.5%להלן הצעות המחיר שהתקבלו )עמלת משכ"ל 

 אחוז ההנחה החברהשם 
 17.9% מוצרי פיברגלס עצמון בע"מ

 12.73% גנית פארק בע"מ
 9% א.ד מתקני משחק בע"מ
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 1% שעשועים וספורט בע"מ
 0% אלו את ניצן בע"מ

 

ממחירון המכרז  17.9%אגף הנדסה ממליץ לאשר את ההצעה הזולה של חברת מוצרי פיברגלס עצמון בע"מ דרך משכ"ל כאחוז הנחה של 
 קטגוריה א'. 2פרק  -33/2017מש/

 הזמנות עבודה בהתאם לאישור הגזברית. יונפקו -סעיף תקציבי

 
 

 ( 1)נספח מס' 
 

 
 :המלצות הועדה

 

 אמניםה יתיבקר "דו רה מי" ילדים בגן ניקוז עבודות -2/2019הצעה מס'  .1
₪  63,525תאגיד המים תמר ע"ס  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  עם       

   לא
 .התאגיד של תקורה 5% בתוספת,  מ"מע כולל       

 

 
 עו"ד שלי ביטון                                                           רוזה עללאל                                       

 העירייה   זכירותמ                             העירייה                           גזברית                                   
 
 

 

 

 :החלטות ראש העיר

 

 האמנים יתיבקר "דו רה מי" ילדים בגן ניקוז עבודות -2/2019הצעה מס'  .1
 .התאגיד של תקורה 5% , ובתוספת מ"מע ללא₪  63,525תאגיד המים תמר ע"ס  מאשר ההתקשרות  עם              

 
 
 
 

 יכאל וידלמ                                                                                                                             
 ראש העיר                                              

 רמלה


