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  – (2222 ספטמבר22)תשרי תשפ"א  שלישי  ד'  ביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
 ZOOMבאמצעות אפליקציית  

 
  נוכחים :                                                                            משתתפים:
 נציג אגף ספורט ואירועים  -טירן בוקובזה                                              גזברית העירייה  -  רוזה עללאל

                               מנהל יחידת הנוער   -יואב נדב                                       יועמ"ש ל משנה  -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 :

 

 למרכז הטניס עבר וחיבור בריכת השחייה פתיחת מ , מוסדיתאספקה והתקנת  שערים וגדר - 02/2/261הצעה מס'  .5

 מסגריית המרכז   לחברתמחלקת אחזקה פנתה  דות בניה, פיתוח, אחזקה ושיפוצים, לביצוע עבו 22/21 במסגרת מכרז פומבי מס/ 

 מוסדית לפתיחת מעבראספקה והתקנת  שערים וגדר ( לשם קבלת הצעת מחיר עבור  המסגרות  במכרז  בתחום) זכיינית  בע"מ 

 וחיבור בריכת השחייה למרכז הטניס . 

 להלן מפרט ההצעה: 

דלת חד , וידית בהלה אספקה והתקנת שער דו כנפי כולל מסגרת מפרופיל מגלוון כולל בריחים ולמעול ולקרקע כולל ציפוי פח מגולוון

לדה משופע, פירוק גדר כפולה והגבהת משקוף ופרוק קרוסלה כנפית כולל חיפוי פח כולל ידית בהלה ,מדרגות מפח מרוג ,פודסט, מעקה פ

 והתקנתה במיקום חדש . 

 התקיים סיור במקום עם נציג אגף ספורט ואירועים  ונציג של חברת  מסגריית המרכז  בע"מ ובו הובהר לקבלן   2222בחודש אפריל 

 מה הן העבודות הנדרשות . 

 מפרוטוקול זה.** מצ"ב כתב כמויות ומהווה חלק בלתי נפרד 

 
כולל מע"מ .  ₪ 22/,62מסגריית המרכז בע"מ   -להלן הצעת המחיר   

 
בתחום  52051חברת מסגריית המרכז בע"מ ) זכיינית במכרז פומבי מס' אגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם 

כולל מע"מ.  ₪ 22/,62המסגרות( ע"ס   

 

תב"ר מוסדות ציבור  -מקור תקציבי  
 (5)נספח מס'  

 

 החלפת דשא סינטטי לגומי מלאכותי בשצ"פ פליישר   - 2/2/0263הצעה מס'  .2

את הדשא הסינטטי של השצ"פ  , הוחלט להחליף בשצ"פ פליישרכחלק מקול קורא של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 
כולל מע"מ. ₪ 26,222לגומי יצור מלאכותי בעלות של   

 העבודה מטעם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל הינה חברת גנית פארק  בע"מ ולכן נעשתההספק שמורשה לבצע את 
  אליה בלבד.  ה פני

 ) זכיינית המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל (גנית פארק בע"מ חברת ההתקשרות עם  אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

  .כולל מע"מ ₪ 26,533ע"ס 

 ק.ותואמת את מחירי השוהצעת המחיר הינה סבירה 

 
  2151 -מקור תקציבי
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 (2)נספח מס' 

 

כרזים(, מ( לתקנות העיריות_)  2) 6במסגרת תקנה ההתקשרות עם עמותת "אחריי " הרחבת - 02/2/262הצעה מס'  .6

 5812 -תשמ"ח

 ( לתקנות העיריות 4) 6אישרה ההתקשרות עם עמותת " אחריי" במסגרת תקנה  21.22.2222מיום  2/2222-21ועדת מכרזים מס' 

 תשפ"ב(.  –כולל מע"מ,  למשך שנתיים ) תשפ"א  ₪ 212,222ע"ס  2811 -) מכרזים( , תשמ"ח

יב' , אחוז גבוה ממסיימי תכנית אחריי  -עמותת "אחריי" הינה עמותה חינוכית חברתית הפועלת בתחום ההכנה לצה"ל מכיתה ט' 

 מתגייסים לשירות  משמעותי לצה"ל. 

עמותת אחריי יצאה בפרויקט חדש בו היא נותנת מענה לחיילים בזמן השירות הצבאי שלהם במטרה למנוע את נשירתם מהשירות 

 הפרויקט הוצע למספר רשויות מצומצם להן יש אחוז גבוה של נשירה מצה"ל., איהצב

לאחר התייעצות טלפונית עם חלק מחברי הוועדה לעידוד להכנה לגיוס צה"ל בעיר ,עולה כי הפרויקט יכול לתת מענה לאוכלוסייה 

 החיילים בעיר אשר סובלת מאחוז גבוה של נשירה .

 כולל מע"מ. ₪ 12,222תשפ"ב  ועלותו  - הפרויקט מיועד לשנתיים  תשפ"א

  (.2222לחתימת חוזה  חדש  ) שנת תהא כפוף   ₪ 21,222יתרת תשלום לפרויקט  ע"ס  כי ראוי לציין הערה :**  

 (. 58% –כולל מע"מ ) שיעור ההגדלה  ₪ ///,61עמותת אחריי ע"ס ההתקשרות עם  רחבתיחידת הנוער ממליצה לאשר ה

  215//51216  -קור תקציבי  מ

 

 ( 6  ) נספח מס'
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 הועדה :  מלצות ה

 

 למרכז הטניס עבר וחיבור בריכת השחייה פתיחת מ , אספקה והתקנת  שערים וגדר מוסדית- 02/2/261הצעה מס'  .5

 (, הועדה מאשרת המלצת 22/21' ) מסלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציג אגף ספורט ואירועים ומשמדובר במכרז פומבי 

 זכיינית במכרז פומבי  חברת מסגריית המרכז בע"מ )אגף ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

 כולל מע"מ. ₪ 22/,62בתחום המסגרות( ע"ס  52051מס' 

 

 החלפת דשא סינטטי לגומי מלאכותי בשצ"פ פליישר   - 2/2/0263הצעה מס'  .2

 הינה זכיינית מטעם המשרד פארק בע"מ  כלכלן אגף ההנדסה ומשנמצא כי חברת גניתלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

  חברת וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הנדסה הועדה מאשרת המלצת אגף פריפריה, הנגב והגליל, לפיתוח ה 

  .כולל מע"מ ₪ 26,533גנית פארק בע"מ ע"ס 

 ק.המחיר הינה סבירה ותואמת את מחירי השוהצעת 

 

 מכרזים (,)  ( לתקנות העיריות 2) 6הרחבת ההתקשרות עם עמותת "אחריי "במסגרת תקנה  - /26202/2הצעה מס'  .6
 5812 -תשמ"ח      

  להסכם הקייםדובר בפעילות הקשורה בקשר ישיר לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר ממנהל יחידת הנוער, משנמצא כי מ 

וממליצה בפני ראש העיר לאשר יחידת הנוער  מאשרת המלצת  הועדה, 28%הגדלת החוזה הינה בשיעור כן ואחריי" " עמותת עם  

 כולל מע"מ.  ₪ ///,61אחריי ע"ס  עמותתההתקשרות עם הרחבת 

 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
  מנכ"ל העירייה                                                 גזברית  העירייה                                        

 

          : החלטות ראש העיר 

                            

 למרכז הטניס עבר וחיבור בריכת השחייה פתיחת מ , שערים וגדר מוסדיתאספקה והתקנת  - 02/2/261הצעה מס'  .5

 בתחום המסגרות( 52051מס' י חברת מסגריית המרכז בע"מ ) זכיינית במכרז פומבההתקשרות עם   מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 כולל מע"מ. ₪ 22/,62ע"ס  

 

 פליישרהחלפת דשא סינטטי לגומי מלאכותי בשצ"פ    - 2/2/0263הצעה מס'  .2

  .כולל מע"מ ₪ 26,533גנית פארק בע"מ ע"ס  חברת ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 ( לתקנות העיריות ) מכרזים (, 2) 6הרחבת ההתקשרות עם עמותת "אחריי "במסגרת תקנה  - /26202/2הצעה מס'  .6
 5812 -תשמ"ח        

 כולל מע"מ.  ₪ ///,61עמותת אחריי ע"ס הרחבת ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר
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 מיכאל וידל                                                                                                                  

 ראש העיר                                                                                                                 
 רמלה 


