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 (, בחדר ישיבות 0707 יליו 70תש"ף ) תמוז ' טו שלישיהתקיימה ביום  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
 רמלה.  1ע"ש אפריאט ז"ל, בבניין העירייה ע"ש זינגר ז"ל, ויצמן 

 
                                                                                                                                                                                                   משתתפים:
                                                            גזברית העירייה  -  רוזה עללאל

                                                                                יועמ"ששנה למ   -סופי ויטלם  עו"ד
 מנהלת מח' משק ונכסים  -מיכל רוטמן 

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

 
 

 הנדון :
 

 כיתות יבילות עבור בי"ס איבן סינא 2רכישה והצבה של  -  02/2/78הצעה מס'  .5

 כיתות יבילות 0רכישה והצבה של זכיינים( על מנת לקבל הצעות מחיר לשם  0) 90/0713אגף הנדסה פנה למשכ"ל במסגרת מכרז מי/

 איבן סינא.עבור בי"ס  

 

 (:%8.1משכ"ל להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה )כולל מע"מ ועמלת 

 .₪ 007,073 -אחים סלטי הנדסה בע"מ

 לא הגישה הצעה.  -חברת רולן בע"מ 

 כולל  ₪ 201,7/2של חברת אחים סלטי הנדסה בע"מ באמצעות משכ"ל ע"ס  הצעת המחיר היחידהאגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 . 8.1% בשיעור  מע"מ ועמלת משכ"ל

 

 2818- מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 

 

 התקנת דשא סינטטי )סמארט פליי( בגני ילדים - 02/2/88הצעה מס'  .2

  "מ עבור הסכםחברת שעשועים וספורט בעאישרה ההתקשרות עם  0707..7..1מיום   13.0707-17ועדת מכרזים משותפים מס' 

שיפוץ ואחזקה של לאספקה, התקנה,  13/0711) מכרז מש/   כולל פיקוח 7.1%בשיעור כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ ///,//5,5מסגרת 

מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב, סככות, משטחים לבלימת הולם, מתקני כושר, מגרשי מיני פיץ'/ כדורסל 

 . (או קט רגל

  ₪ 25.1/,//3  "מ ) זכיינית משכ"ל (  ע"סעחברת שעשועים וספורט בבמסגרת חוזה זה , מחלקת אחזקה מבקשת לאשר ההתקשרות עם 

  כפי שיפורט להלן :כולל פיקוח עבור ההתקנות,  7.1% בשיעור כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

 להלן הצעות המחיר שנתקבלו: .5

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 03..09,10 -תבל .א

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 11,711.10 -יובל .ב

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 19,037.30 -עשור .ג

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 13,039.00 -כלנית .ד

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 000.00,.1 -רקפת .ה

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 11,3.1.10 -ריינס .ו

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 10,931.77 -מינץ .ז
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 המחיר כולל מע"מ. ₪ -773.30,.1 -חובבי ציון .ח

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 307.33,.1 -הכותל .ט

 מע"מ.המחיר כולל  -₪ 01,113.90 -הרואה .י

 המחיר כולל מע"מ. -₪ .00,107.0 -סנדיאן .יא

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 19.01.,.1 -דני מס .יב

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 17,937.91 -בן צבי .יג

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 09,070.09 -עגנון .יד

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 11,779.70 -שומרון .טו

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 17,3.7.77 -צליל .טז

 ולל מע"מ.המחיר כ -₪ 17,700.70 -זמר .יז

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 0..17,010 -רג'ואן .יח

 

) להתקנת דשא סינטטי  עבודות( לביצוע חברת שעשועים וספורט בע"מ )זכיינית משכ"ל מחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם 

 . פיקוחולל כ 7.1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור   ₪ 25.1/,//3  ע"סבגני הילדים כמפורט לעיל סמארט פליי ( 

 

 2808 -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 

 

 

 מלצות הועדה :ה

 

 כיתות יבילות עבור בי"ס איבן סינא 2רכישה והצבה של  -  02/2/78הצעה מס'  .5
הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר , לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסה 

 כולל מע"מ ועמלת  ₪ 201,7/2המחיר היחידה של חברת אחים סלטי הנדסה בע"מ באמצעות משכ"ל ע"ס הצעת  ההתקשרות עם

 . %8.1 בשיעור  משכ"ל

 

 בגני ילדים א סינטטי )סמארט פליי( התקנת דש - 02/2/88הצעה מס'  .2

 ובנספחים, הועדה מאשרתלאחר עיון בבקשה  בהסכם מסגרת, לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אחזקה ומשמדובר 

חברת שעשועים וספורט בע"מ )זכיינית משכ"ל ( לביצוע וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  מחלקת אחזקה המלצת  

 כולל מע"מ ועמלת   ₪ 25.1/,//3להתקנת דשא סינטטי ) סמארט פליי ( בגני הילדים כמפורט בגוף הסעיף לעיל ע"ס  העבודות 

 כולל פיקוח.  7.1%שיעור  משכ"ל ב

 

 

 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
  מנכ"ל העירייה                                                 גזברית  העירייה                                        
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 : החלטות ראש העיר 

 

 כיתות יבילות עבור בי"ס איבן סינא 2רכישה והצבה של  -  /8702/2הצעה מס'  .5
 כולל  ₪ 201,7/2חברת אחים סלטי הנדסה בע"מ באמצעות משכ"ל ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 . 8.1% בשיעור  ועמלת משכ"ל מע"מ

 

 סינטטי )סמארט פליי(  בגני ילדיםא התקנת דש - 02/2/88הצעה מס'  .2

 עבודות להתקנת חברת שעשועים וספורט בע"מ )זכיינית משכ"ל ( לביצוע מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 , המחיר כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור₪ 25.1/,//3דשא סינטטי בגני הילדים  כמפורט בגוף הסעיף לעיל ע"ס  

 פיקוח. כולל   %7.1 

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 
 
 


