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 ספטמברב 14) תשפ"ב תשרי' שלישי ח ביום  התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב

   טלפונית -(2021

 
 משתתפים:                                                                                

גזברית העירייה                                -רוזה עללאל                        
משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם                                         

                                               מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן

                                         כלכלן אגף ההנדסה -עוז בן שלוש 

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

 
 

  הנדון:
 

  אספקה והתקנת דשא סינטטי - 2021431/הצעה מס'  .1

אספקה והתקנת  התמחרות עבור  ביצוע שם בקשה לבלמשכ"ל מנהל מח' מגרשי כדורגל פנה ,   16.8.21בתאריך 

 דשא סינטטי 

 . דשא הישן במגרש כדורגל פארק עופררוק היכולל פ

 

 :התקבלומחיר ש ההצעות להלן 

 ( 7.5%בשיעור  )כולל מע"מ כולל עמלה₪  1,760,190.94דשא עוז בע"מ ע"ס       .1

 ( 7.5%בשיעור  כולל עמלה )כולל מע"מ₪  2,348,831.80גרין פוינט פתרונות חיפוי בע"מ ע"ס        .2

 

  -הערה

 1,760,190.94מבחינת הצעות המחיר ע"י אגף הספורט נמצא כי ההצעה הזוכה של חברת דשא עוז בע"מ ע"ס 

 .  גבוהה בהערכת המחיר ותקציב אגף הספורט לביצוע העבודה )כולל מע"מ כולל עמלה (₪ 

 

ולהתאימה לתקציב ולהערכת  אפשרות לקבלת הנחה נוספת שם בחינת  אגף הספורט פנה למשכ"ל ל , לאור זאת

 אגף הספורט . 

 

ר של הקבלן שא ומתן עמו וסיומולאחר ( דשא עוז בע"מ לזכיין משכל אשר הצעתו הזולה ביותר ) משכ"ל פנו 

להעניק הנחה נוספת ולהעמיד את ההצעה על סך של  ר הקבלן הזוכהתנע , הזוכה במגרש ברמלה

 . %7.5בשיעור של ופיקוח  ועמלת משכ"ל הכוללת ולל מע"מ כ ₪ 1,349,352.69
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כולל  ₪ 1,349,352.69בע"מ על סך של  דשא עוז הספק  ההתקשרות עםממליץ לאשר  ואירועים אגף הספורט

 . 7.5%בשיעור של ופיקוח  ועמלת משכ"ל הכוללת מע"מ 

 

 2029162750 -מקור תקציבי   

 (1) נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 הועדה: מלצותה

 

 אספקה והתקנת דשא סינטטי  - 143/2021הצעה מס'  .1

ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת אגף , נציג אגף ספורט ואירועיםלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 1,349,352.69על סך של  ) זכיין משכ"ל (  בע"מ דשא עוז הספק   ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 . 7.5%בשיעור של ופיקוח  ועמלת משכ"ל הכוללת כולל מע"מ  ₪

 

 

 
 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                  
 מנכ"ל העירייה                                         גזברית  העירייה                                            

    

 

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 
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 אספקה והתקנת דשא סינטטי  - 143/2021הצעה מס'  .1

כולל  ₪ 1,349,352.69על סך של  ) זכיין משכ"ל (  הספק דשא עוז  עםץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות מאמ

 . 7.5%בשיעור של ופיקוח  ועמלת משכ"ל הכוללת מע"מ 

 

 

 
 

 

מיכאל וידל                                                                                                                     

 ראש העיר                                                                                                                 


