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 בדצמבר 14)תשפ"ב  טבת 'י ישליש ביום  התקיימה ש  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
2021) - 

 , רמלה.1בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית ,ויצמן 
 

 משתתפים:                                                                         

                            ית העירייה                  גזבר -רוזה עללאל 

                                        משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

                                             מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן 

כלכלן אגף הנדסה   -רו"ח עוז בן שלוש   

                                       ס. מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

 
  הנדון:

 
 החלפת משטח גומי בפארק אריק איינשטיין  - 2021871/הצעה מס'  .1

 הנדסהאגף לשם החלפת משטח גומי בפארק אריק איינשטיין לאחר ביקורת של מכון התקנים ומציאת ליקויים, 

: פוליטן ספורט בע"מ, נ.ע לבה בע"מ,   7/19ח תשתיות מתוקף מכרז פומבי פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתו

 בע"מ.  2010גומיגן 

 

 :להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה 

 כולל מע"מ₪  134,652 -בע"מ 2010. גומיגן 1

 

) זכיינית מכרז פומבי מס'  בע"מ 2010גומיגן הצעת המחיר היחידה של ההתקשרות עם לאשר הנדסה ממליץ  אגף

7/19 ) 

 כולל מע"מ.₪  134,652ע"ס  

 

  2969 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 

 עופר צפוןהתקנת סככות הצללה בשצ"פ פארק  - 179/2021הצעה מס'  .2

 עם חברת מתקן אישרה התקשרות בחוזה מסגרת  20.6.2021מיום  20/2021-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 כולל פיקוח. 7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  3,000,000באמצעות משכ"ל ע"ס  גן )מ.א( בע"מ

 

של  ע"ס) זכיינית משכ"ל ( בע"מ  מתקן גן )מ.א(אשר ההתקשרות עם הנדסה מבקש ל אגףבמסגרת הסכם זה , 

81,145.26  ₪ 

 . התקנת סככות הצללה בשצ"פ פארק עופר צפון עבור , כולל פיקוח 7.5%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 
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  2029522756 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס'  

 עדכון החלטה  -הקמת מערכים טכנולוגיים   - 180/2021הצעה מס'  .3

אשירה ההתקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה )   31.8.21מיום   32.2021-15 ועדת מכרזים משותפים מס' 

  זכיינית בט"פ(

 להקמת מערכים טכנולוגיים בטיילת בן גוריון ובגן השלום. 

יגרום לאי ניצול תקציבי של דבר אשר מאחר והתגלתה בעיית חשמל בטיילת בן גוריון התקנת המצלמות תתעכב,  

 כספי הרשות 

 קהילתי.לביטחון 

שינוי התקנת המצלמות מטיילת בן גוריון לגן נתן אלבז בשכ' לאשר מח' בטחון קהילתי מבקשת לאור האמור לעיל, 

 עמישב.

  1819100780 -מקור תקציבי 

 

 .2029352750מס' תב"ר מפעל הפיס 
 (3)נספח מס' 

 הועדה: מלצותה

 

 איינשטייןהחלפת משטח גומי בפארק אריק   - 178/2021הצעה מס'  .1

הועדה מאמצת  העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת , כלכלן אגף הנדסה, לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 בע"מ 2010גומיגן הצעת המחיר היחידה של התקשרות עם לאשר ההמלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

  ( 7/19) זכיינית מכרז פומבי מס' 

 כולל מע"מ.₪  134,652ע"ס 

 

 התקנת סככות הצללה בשצ"פ פארק עופר צפון - 179/2021הצעה מס'  .2

כלכלן אגף הנדסה , העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת ,הועדה מאמצת לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 המלצת אגף 

  ע"ס) זכיינית משכ"ל (  בע"מ  מתקן גן )מ.א(עם חברת ההתקשרות לאשר הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

התקנת סככות הצללה בשצ"פ פארק  עבור כולל פיקוח 7.5% בשיעור  ועמלת משכ"ל כולל מע"מ ₪  81,145.26

 .עופר צפון

 

 עדכון החלטה  -הקמת מערכים טכנולוגיים  - 180/2021הצעה מס'  .3
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התגלתה בעיית לפיו  הסבר מנהלת אגף תיאום עירוני והרשות לביטחון קהילתילאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

לביטחון יגרום לאי ניצול תקציבי של כספי הרשות  בן גוריון התקנת המצלמות תתעכב,  דבר אשר חשמל בטיילת 

לעדכן ההחלטה ולאשר שינוי קהילתי, הועדה מאשרת המלצת הרשות לביטחון קהילתי וממליצה בפני ראש העיר  

 מישב.התקנת המצלמות מטיילת בן גוריון לגן נתן אלבז בשכ' ע

 

 
 רונן עזריה                              עו"ד שלי ביטון                                   רוזה עללאל                  

 מנכ"ל העירייה            ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                  זברית  העירייה ג              
 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                  

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 החלפת משטח גומי בפארק אריק איינשטיין  - 178/2021הצעה מס'  .1

ע"ס  ( 7/19) זכיינית מכרז פומבי מס'  בע"מ 2010גומיגן  ההתקשרות עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר   

 כולל מע"מ.₪  134,652

 

 התקנת סככות הצללה בשצ"פ פארק עופר צפון - 179/2021הצעה מס'  .2

₪  81,145.26ע"ס) זכיינית משכ"ל (  בע"מ  מתקן גן )מ.א(עם חברת   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות

 כולל מע"מ 

 .התקנת סככות הצללה בשצ"פ פארק עופר צפון עבור כולל פיקוח 7.5% בשיעור  ועמלת משכ"ל 

 

 עדכון החלטה  -הקמת מערכים טכנולוגיים  - 180/2021הצעה מס'  .3

לעדכן ההחלטה ולאשר שינוי התקנת המצלמות מטיילת בן גוריון לגן נתן אלבז בשכ' מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 עמישב.

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                   

 ראש העיר                                                                                                               


