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  , (2019 בספטמבר 24) תשע"ט ' אלול דכ  שלישי יום התקיימהש  ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי
  רמלה.  1ע"ש זינגר ז"ל, ויצמן  ז"ל, בבית העירייהאפריאט שמואל ע"ש   בחדר הישיבות

 
                                                                             נוכחים:                                                                  :משתתפים

  אירועים ואגף ספורט   -טירן בוקבוזה                             יועמ"ש משנה ל  -  סופי ויטלםעו"ד 
 ס. גזברית העירייה   -שגיא רוזנבלט  

 אגף הנדסה  כלכלן  -רו"ח עוז בן שלוש  
 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 

 
 הנדון:

 
 החלפת מתקני סל במגרשי הספורט בעיר   - 2019/131צעה מס' ה .1

 על מנת   משכ"לל  במגרשי הספורט הפזורים ברחבי העיר נדרש להחליף מתקני סל, מח' רכש פנתה

 רמלה,  -(  MM071038נוהל מספר  ) 2018/19ש/מ שתבצע את התמחרות באמצעות מכרז פומבי מסגרת משותף 
 לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחקים, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות. 8מסגרת פרק 

  להלן המחירים :עות מחיר, חברת משכ"ל פנתה לחברות הזוכות במכרז לשם קבלת הצ
  

 אחוז הנחה שם הספק
 16% ( בע"מ  87מוצרי ספורט )  2000קאר 

 15% סגולה ספורט הדרום בע"מ 
 8% גלובל ישראל טקניון, צרעה, מגנלי בע"מ 

  
 

 ל. חברת משכ" מפקח מטעםמי מפקח על החלפת והתקנית הסלים ? נציג אגף ספורט ואירועים משיב   -לשאלת הועדה 

ה עם גורמי המקצוע ויובא לאישור כי הנושא ידון בישיבאיפה יוחלפו הסלים ? נציג אגף ספורט ואירועים משיב   -לשאלת הועדה 

 מנכ"ל העירייה. 

 

 מוצרי  2000חברת קאר מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם החברה שנתנה את אחוז ההנחה הגבוה ביותר, 
 (. 16%( בע"מ ) הנחה  87ספורט ) 

 . ניהול ופיקוח עמלת משכ"ל, וכולל מע"מ לשנה  ₪  199,000  -הוא   ותהסכום המקסימאלי להתקשר

  
 , ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.  1829000782  -תקציבי מקור 

 
 (1) נספח מס'  

 

 משכ"ל עבור הרחבת אגף הנדסהאמצעות הגדלת חוזה עם חברת אלי בכר ובנו בע"מ ב - 132/2019הצעה מס'  .2
 באמצעות מ"בע ובניו אלי בכר הקבלן עם התקשרות אישרה 19.6.2018 מיום 22/2018-14' מס משותפים מכרזים וועדת
 . 5.5% ל"משכ ועמלת מ"מע כולל₪  1,379,520 ס"ע הנדסה אגף הרחבת עבור ל"משכ

 עמלת משכ"לכולל מע"מ ו ₪ 344,297הגדלה ע"ס  אישרה 9.7.2019מיום   35/2019-15ועדת מכרזים משותפים מס' ו
 (.24.96%)הגדלה בשיעור  

כולל מע"מ ועמלת ₪  30,187 לאור עבודות נוספות שנדרש לבצע שלא נלקחו בחשבון נדרש להגדיל את החוזה בסכום של
 . 27.15%סה"כ ההגדלות בחוזה עומדות בשיעור   .2.2%הגדלה בשיעור   משכ"ל

כולל מע"מ ועמלת ₪  30,187אלי בכר ובנו בע"מ באמצעות משכ"ל ע"ס שר את הגדלת החוזה עם אגף הנדסה ממליץ לא
 כ"ל.שמ

 ₪(. 363,875יתרה ) 2026062752 -תקציבי   מקור      

 
 (2) נספח מס' 
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 מלצות הועדה : ה
 
 

 יר  לפת מתקני סל במגרשי הספורט בעהח  - 131/2019הצעה מס'  .1
 של משכ"ל וכן ההמלצה 2018/19ש/מ מכרז פומבי מסגרת משותף במדובר לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי 

, הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש הספק אשר נתן את אחוז ההנחה הגבוה ביותר הינה לבחירת 
ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י (. 16%) ( בע"מ  87מוצרי ספורט )  2000חברת קאר העיר לאשר ההתקשרות עם 

 גזברית העירייה.
 
 

 אמצעות משכ"ל עבור הרחבת אגף הנדסההגדלת חוזה עם חברת אלי בכר ובנו בע"מ ב - 132/2019הצעה מס'  .3
 זכיין משכ"ל, הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפניבמדובר לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי 

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪  30,187ל ע"ס  ל"משכ באמצעות מ"בע ובניו אלי בכרראש העיר לאשר הגדלת החוזה עם  

 
 
 ונן עזריהר                                                        שגיא רוזנבלט                                      

 נכ"ל  העירייהמ                      העירייה                           גזברית ס.                                  

 

 
 
 
 

 :  החלטות ראש העיר 
 
 

 חלפת מתקני סל במגרשי הספורט בעיר  ה  - 131/2019הצעה מס'  .1
חתומות ע"פ הזמנות (. 16%( בע"מ )  87מוצרי ספורט )  2000חברת קאר מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 ומאושרות ע"י גזברית העירייה.
 

 אמצעות משכ"ל עבור הרחבת אגף הנדסההגדלת חוזה עם חברת אלי בכר ובנו בע"מ ב - 132/2019הצעה מס'  .2
 כולל מע"מ₪  30,187ל ע"ס  ל"משכ באמצעות מ"בע ובניו אלי בכרהגדלת החוזה עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 ועמלת משכ"ל. 

 

 

 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 
 


