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 ( 2019ינואר 21)שני , ט"ו שבט תשע"ט יום שהתקיימה  ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים( מישיבת 

 הישיבות ע"ש אפריאט בבית העירייה. בחדר 
 

                                                                           :משתתפים
 מנכ"ל העירייה –רונן עזריה 

           גזברית העירייה                                      -ל רוזהלאעל
                                          משנה ליועמ"ש -סופי ויטלם עו"ד 

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

 

 הנדון:
 
 רכישה והספקה של מיכלי איסוף אשפה טמוני /שקועי קרקע  – 2019/10הצעה מס' . 1
 
 בעיר ולהחליף חלקלק מטמוני הקרקע ח לבצע בהדרגה החלפה של יש   2019לשנת ת התברואה במסגרת הערכות מחלק 

 .במקומם להציב דגם חדש שקוע קרקע "דגם רמלה מערב עם פתחים גדולים"ו  מהמכולות בטמונים 

 טמוני קרקע . 30בהתאם לסכום התב"ר יוחלפו  

 יכלי איסוף מרכישה והספקה של ל לקבלת הצעות מחיר 07/ 2017באמצעות מכרז שק /  מחלקת התברואה פנתה למשכ"ל  

  :טמונים 30עבור  , להלן הצעות המחיר/שקועי קרקע אשפה טמוני 

 , עלות הטמונים: 1סעיף  

 כולל עמלת משכ"ל .₪    463,666 -פי.אס.אי. אקולוגיה בע"מ  

 כולל עמלת משכ"ל .₪  463,980  -ש.י.א. אשקלון  

 כולל עמלת משכ"ל .₪  558,030 -יקס מוצרי בטוןרדימ 

 כולל עמלת משכ"ל ,  463,666₪ ע"ס  –פי.אס.אי. אקולוגיה בע"מ מחלקת תברואה מבקשת לאשר ההתקשרות עם  

 ע"פ מחיר פריט היסוד בלבד, הזול ביותר. 

 .הצעת מחירי משכ"ל מתבססת על ההצעה הזולה ביותר ע"פ מחיר פריט היסוד בלבד 

 : 2סעיף  

 זאת אינה מחייבת את הרשות רק ע"פ הממצעים בשטח ובמקרים של  מחיר תתי הרכבות אביזרים נלווים פעלות 

 , מאידך הרשות מחויבת לרכוש את האבזרים מהחברה   החלפת טמון בטמון, לא מחויב מצד הרשות למימוש פעילות זה 

 שמספקת את הטמון. 

 כולל עמלת משכ"ל .₪  241,917 –פי.אס.אי. אקולוגיה בע"מ   

 כולל עמלת משכ"ל .₪  236,632  -ש.י.א. אשקלון   

 כולל עמלת משכ"ל .₪  144,941 -רדימיקס מוצרי בטון  

 , כולל עמלת משכ"ל ₪  241,917 ע"ס  –פי.אס.אי. אקולוגיה בע"מ מחלקת תברואה מבקשת לאשר ההתקשרות עם   

 כפרק סכום למסגרת לאבזרים.  

 2234 –מקור תקציבי   

 ( 1)נספח מס' 
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 המלצות הועדה : 

 רכישה והספקה של מיכלי איסוף אשפה טמוני /שקועי קרקע  – 2019/10הצעה מס' . 1
   -פי.אס.אי. אקולוגיה בע"מ מחלקת תברואה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת     

 –. אקולוגיה בע"מ פי.אס.אי 2, ולאשר את סעיף  1, עבור סעיף מס כולל עמלת משכ"ל ₪  463,666ע"ס     

 כולל עמלת משכ"ל , כפרק סכום למסגרת לאבזרים.₪  241,917 ע"ס     

 

 
 רונן עזריה                                                           רוזה עללאל                                        

 נכ"ל  העירייה מ                            העירייה                           גזברית                                   
 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:

 רכישה והספקה של מיכלי איסוף אשפה טמוני /שקועי קרקע  – 2019/10הצעה מס' . 1
 כולל עמלת משכ"ל , ₪  463,666ע"ס    -פי.אס.אי. אקולוגיה בע"מ ההתקשרות עם מאשר ההתקשרות     

 כולל עמלת משכ"ל , כפרק סכום ₪  241,917 ע"ס  –פי.אס.אי. אקולוגיה בע"מ  2, ולאשר את סעיף  1עבור סעיף מס     

 למסגרת לאבזרים.    

 יכאל וידל מ                                                                                                                 

 אש העירר                                                                                                                  
 רמלה 

 


