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 בחדר  , (2019באוגוסט  14באב תשע"ט )  חמישי יד'  יום  התקיימהש ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי
  רמלה.  1ע"ש זינגר ז"ל, ויצמן  ז"ל, בבית העירייהאפריאט שמואל ע"ש   הישיבות

 
                                                                                  :משתתפים                                                                            :משתתפים

                                ס. מהנדסת העיר  -יגאל שפושניקוב                                             גזברית העירייה   - רוזה עללאל
                                            יועמ"של משנה  - סופי ויטלם  עו"ד 

 מנהלת מחלקת משק ונכסים ס.  -  אבי דיל
 כלכלנית אגף הנדסה  -סיון כהן

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 

 הנדון:
 
    ל בתיכון שש "משכ באמצעות מ"בע( ח.ז) והשקעות הגדלת חוזה עם חברת בוני בנין פיתוח - 2019/121הצעה מס'  .1

 ע"ש ביסטריצקי בקרית האמנים שנתי      
 חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( אישרה התקשרות עם  27.8.2018 מיום 37/2018-14ועדת מכרזים משותפים מס' 

 )ללא פיקוח(. 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  19,503,000באמצעות משכ"ל ע"ס  בע"מ

כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  632,239גדלה ע"ס אישרה ה 4.6.2019מיום  28/2019-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 (.  3.24%)הגדלה בשיעור 

 .4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  253,780ספרייה בעלות  לרצפת קונסטרוקטיבי שינוי עקב כעת נדרש להוסיף תוספת

 .4.54%סה"כ ההגדלות בחוזה הינן בשיעור 

 ס"ע ל"משכ באמצעות מ"בע( ח.ז) והשקעות פיתוח בנין חברת בוניאגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה עם 

 .4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  253,780 

 2355 -מקור תקציבי

 ( 1)נספח מס' 
 

 29/2019כרז פומבי מס' תל/מ  -ביטוח תלמידים באמצעות משכ"ל  -2019/113. הצעה מס' 2

 כמדי שנה, נדרש לחדש ביטוח תאונות אישיות לתלמידי העיר. 

  יילון חברה לביטוח בע"מ.א  -זכיינית משכ"ל עבור שירות זה הינה 

כולל מע"מ  לתלמיד וזאת בהתאם לקביעת שר ₪  49דמי הביטוח השנתיים והאחידים במסגרת המכרז הארצי הינם 

 . 07.07.2019החינוך ואישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת מיום 

) מכרז פומבי מס' איילון חברה לביטוח בע"מ באמצעות משכ"ל מדור ביטוחים ומכרזים מבקש לאשר ההתקשרות עם 

 (. 29/2019ל/ת

 1813200440  -מקור תקציבי 
 (2)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 המלצות הועדה : 
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ל בתיכון שש "משכ באמצעות מ"בע( ח.ז) תוהשקעו הגדלת חוזה עם חברת בוני בנין פיתוח - 112/2019הצעה מס'  .1
 שנתי  ע"ש ביסטריצקי בקרית האמנים

ים סגן מהנדסת העיר לפיו ההסכם הינו פאושלי לפי תכנון. נעשו שינוילאחר עיון בבקשה ובנספחים,  ההסבר שניתן ע"י 

בתכנון לאור המצב הקיים בשטח וכן לאור שינויים קונסטרוקטיביים. ההגדלה  נבחנה ע"י המפקח ומנהל הפרויקט 

אגף  (, הועדה מאשרת המלצת 4.54%בחוזה ) ההגדלה הינה בשיעור של  25%עולה על שיעור של מטעם משכ"ל ואינה 

 באמצעות מ"בע( ח.ז) והשקעות פיתוח בנין חברת בוני לאשר את הגדלת החוזה עםההנדסה וממליצה בפני ראש העיר  

 .4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  253,780ס "ע ל"משכ

 

 29/2019מס' תל/ מכרז פומבי  -ביטוח תלמידים באמצעות משכ"ל  -113/2019הצעה מס' .   2

איילון חברה לביטוח הועדה מאשרת המלצת מדור ביטוח ומכרזים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 (. 29/2019)  מכרז פומבי מס' תל/ בע"מ באמצעות משכ"ל

כולל מע"מ  לתלמיד וזאת בהתאם לקביעת שר ₪  49דמי הביטוח השנתיים והאחידים במסגרת המכרז הארצי הינם 

 . 07.07.2019ועדת החינוך והתרבות של הכנסת מיום החינוך ואישור 

 

 רונן עזריה                                                           רוזה עללאל                                       
 נכ"ל  העירייהמ                            העירייה                           גזברית                                   

 

 

 החלטות ראש העיר : 

 

ל בתיכון שש "משכ באמצעות מ"בע( ח.ז) תוהשקעו הגדלת חוזה עם חברת בוני בנין פיתוח - 112/2019הצעה מס'  .1
 שנתי  ע"ש ביסטריצקי בקרית האמנים

ס "ע ל"משכ באמצעות מ"בע( ח.ז) והשקעות פיתוח בנין חברת בוני הגדלת החוזה עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 .4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  253,780

 

 29/2019כרז פומבי מס' תל/מ  -ביטוח תלמידים באמצעות משכ"ל  -2019/113. הצעה מס' 2

)  מכרז פומבי מס'  איילון חברה לביטוח בע"מ באמצעות משכ"למאמץ החלטת הועדה מאשר ההתקשרות עם 

 (. 29/2019תל/

כולל מע"מ  לתלמיד וזאת בהתאם לקביעת שר ₪  49דמי הביטוח השנתיים והאחידים במסגרת המכרז הארצי הינם 

 . 07.07.2019החינוך ואישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת מיום 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 


