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ל שמואע"ש   בחדר הישיבות (,2020 ינואר 08) תש"ף  טבת 'אי רביעי יום התקיימהש ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי
  רמלה.  1ע"ש זינגר ז"ל, ויצמן  ז"ל, בבית העירייהאפריאט 

 
                                                                   משתתפים:

                                 גזברית העירייה  ס.  -  שגיא רוזנבלט 
                            יועמ"ש משנה ל  -  סופי ויטלםעו"ד 

 מנהלת מח' משק ונכסים  - מיכל רוטמן 
 כלכלן אגף ההנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 

 הנדון:
 

 נשסעבודות לביצוע שדרוג מערכת ניקוז ברחוב חנה   - 1/2020הצעה מס'  .1
באמצעות משכ"ל בחוזה  יצאר בע"מאישרה התקשרות עם חברת  23.1.2019מיום  6/2019-15 מס'  מכרזים משותפים עדתו

 . 17/2018כולל מע"מ ועמלת משכ"ל במכרז משכ"ל את/₪  7,000,000מסגרת לאחזקת תשתיות  ע"ס 
כולל ₪  130,061.87ע"ס עבודות לביצוע שדרוג מערכת ניקוז ברחוב חנה סנש  במסגרת חוזה זה  אגף הנדסה מבקש לבצע

 מע"מ ועמלת משכ"ל כולל פיקוח.

  2314 -תקציבי מקור 
 

 (1)נספח מס'                                                                                    

 
 התקנת אריגי הצללה של מגרש משחקים וכושר בטיילת המסילה - 2020/2הצעה מס'  .2

פטוריז הצללה ומתקני משחק בע"מ חברת התקשרות עם האישרה  4.6.2019יום מ 28/2019-15ועדת מכרזים משותפים 
  ₪. 1,500,000באמצעות משכ"ל בהסכם מסגרת ע"ס 

כולל ₪  84,486.82ע"ס  לבצע הצללה של מגרש משחקים וכושר בטיילת המסילה  במסגרת חוזה זה אגף הנדסה מבקש 
 .7.5%מע"מ ועמלת משכ"ל 

 
  2607 -תקציבי מקור

 (2)נספח מס'                                                                                

 
 

 המלצות הועדה : 
 

 בודות לביצוע שדרוג מערכת ניקוז ברחוב חנה סנשע  - 1/2020הצעה מס'  .1
 הועדה מאשרת המלצתומשמדובר בהסכם מסגרת,  קבלת הסבר מכלכלן אגף ההנדסהלאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

כולל מע"מ ₪  130,061.87ע"ס בצע עבודות שדרוג מערכת ניקוז ברחוב חנה סנש ל אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר
 ועמלת משכ"ל כולל פיקוח.

 
 

 התקנת אריגי הצללה של מגרש משחקים וכושר בטיילת המסילה - 2020/2הצעה מס'  .2
הועדה מאשרת המלצת אגף  ומשמדובר בהסכם מסגרת, מכלכלן אגף ההנדסהלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

חברת פטוריז הצללה ומתקני משחק בע"מ באמצעות משכ"ל  עם  ההתקשרותהנדסה וממליצה בפני ראש העיר  לאשר 
  עבור הצללה של מגרש משחקים וכושר בטיילת המסילה. 7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  .8284,486ע"ס 

 

 
 

 ונן עזריה ר                               שגיא רוזנבלט                                                        
  נכ"ל העירייה מ                                                גזברית  העירייהס.                                        

 
 

 החלטות ראש העיר  : 
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 בודות לביצוע שדרוג מערכת ניקוז ברחוב חנה סנשע  - 1/2020הצעה מס'  .1

כולל מע"מ ₪  130,061.87ע"ס שדרוג מערכת ניקוז ברחוב חנה סנש לעבודות מאמץ החלטת הועדה ומאשר את ביצוע  ה
 ועמלת משכ"ל כולל פיקוח.

 
 

 המסילההתקנת אריגי הצללה של מגרש משחקים וכושר בטיילת  - 2020/2הצעה מס'  .2
ע"ס חברת פטוריז הצללה ומתקני משחק בע"מ באמצעות משכ"ל  מאמץ החלטת הועדה ומאשר התקשרות  עם 

  עבור הצללה של מגרש משחקים וכושר בטיילת המסילה.  7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  84,486.82
 

     

 
 
 
 

 יכאל וידל מ                                                                                                                
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 


