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 -(2022 במרץ 14) תשפ"בשני יא' אדר ב' שהתקיימה ביום  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
 טלפונית 

 
 משתתפים:                                                                                      

                                        ית העירייה                  גזבר   -רוזה עללאל 

                                              משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

  מנהלת מח' רכש   -  מיכל  רוטמן 

                                        אגף הנדסה ןכלכל  - רו"ח עוז בן שלוש 

   ס. מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה  -עו"ד שלי ביטון 
                                                    ויועצת מקצועית לרה"ע                                       

 
 

  הנדון:
 
 

 פינוי לוחות אסבסט ותיקון מפגע בטיחות בסככת יציע קהל במרכז הטניס -  22/2050 הצעה מס' .1

בעקבות פגעי מזג האוויר קרס עץ על סככת הצללה ביציע קהל במרכז הטניס בעקבות זאת נשברו לוחות האסבסט בגג 

 המסכן את הפעילים במקום .תי הסככה ומסגרת הסככה העשויה ברזל נפגעה ומהווה מפגע בטיחו

הגשת תכנית בקשה להיתר לעבודה עם אסבסט צמנט על פי נוהלי המשרד להגנת הסביבה ,גידור  כוללת  :ההצעה 

 ושילוט אתר

העבודה ,פרוק לוחות האסבסט כולל פינוי מהשטח ,בדיקת מעבדה לפי תקן לניטור הסביבה ,סיכוך הגג בלוחות פח  

 טרפזי כולל התקנה ופירוק פיגום לעבודה בגובה .

 

ככת פינוי האסבסט המסוכן ותיקון ס, אגף ספורט ואירועים פנה לזכייני העירייה לשם קבלת הצעות מחיר עבור לאור זאת

ההצללה והסרת המפגע הבטיחותי כדלקמן : אגרגט בע"מ , מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ, מסגריית המרכז , חברת 

 לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ. 

 

את חברי הועדה כי הפנייה נעשתה לכלל זכייני מסגרת העירייה בתחום זה מתוך  מנהל מח' מתקני ספורט עדכן הערה :

 הנחה כי לכל הזכיינים יש את היכולת לתת שירות ולבצע את העבודה הדרושה. 

 מבדיקה נוספת מול זכייני העירייה הובהר כי רק לחברת אגרגט בע"מ יש רישיון מתאים לביצוע העבודה . 

 

 כולל מע"מ. ₪  26,205  -חברת אגרגט בע"מ  -הצעת מחיר 
 

 

) זכיינית העירייה  בע"מאגרגט  חברת  של  היחידה אגף  ספורט ואירועים ממליץ לאשר את הצעת מחיר 

 מתוקף מכרז 

  כולל מע"מ ₪  26,205ע"ס  ( 12/18פומבי מס' 
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 מוסדות ציבור. תב"ר   - תקציבימקור  

 
  (1)נספח מס'  

 

P-401104-מס' חוזה   4/2020הגדלת שכר סיירי מוסדות חינוך במסגרת מכרז ש/ -  22/2051הצעה מס'  .2

-1 -00196-20) 

, הוחלט להעלות את שכר  ) זכיינית משכ"ל ( ואחזקה בע"מ 3צוות חברת האבטחה  במסגרת התקשרות העירייה עם 
 לשעה(. ₪  35 -לשעה ל₪  33 -לשעה ) מ₪  2 -סיירי מוסדות החינוך ב 

 
 

 להלן חישוב עלויות : 
 שעות .  844  -שעות חודשיות 

 .2.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  3,238.93  -עלות חודשית 
 .3*אפשרות העלאת השכר קיימת בהסכם ההתקשרות מול צוות 

 
) זכיינית משכ"ל( ע"ס ואחזקה בע"מ  3צוות חברת האבטחה ההתקשרות עם  הגדלת  טחון מבקש לאשריאגף הב

97,167.9 ₪ 

 . 2.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור 

 חודשים.  30**  יודגש כי סכום זה הינו לכל משך יתרת החוזה קרי, 

 1817100751  -מקור תקציבי 

 

  (2)נספח מס' 

 

 

 הועדה: מלצותה

 

 בטיחות בסככת יציע קהל במרכז הטניס פינוי לוחות אסבסט ותיקון מפגע -  22/2050הצעה מס'  .1

הצורך הדחוף בביצוע העבודה ) מדובר במפגע ,  ממנהל מח' מתקני ספורט לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

 בטיחותי ( 

אגף ספורט ואירועים מאשרת המלצת והעובדה כי לחברת אגרגט בע"מ יש הרישיון המתאים לביצוע העבודה, הועדה 

  י וממליצה בפנ

 (  12/18) זכיינית העירייה מתוקף מכרז פומבי מס' בע"מ אגרגט  חברת    ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 . כולל מע"מ ₪  26,205ע"ס 
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P-401104-מס' חוזה  4/2020הגדלת שכר סיירי מוסדות חינוך במסגרת מכרז ש/ -  22/2051הצעה מס'  .2

-1 -00196-20) 

 25%מנציג אגף בטחון והעובדה כי הגדלת ההתקשרות הינה במסגרת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 
 המותרים בהוראות

 חברתההתקשרות עם הגדלת מאשרת המלצת אגף הביטחון וממליצה בפני ראש העיר לאשר הועדה ,   הדין 

 האבטחה

 . 2.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪ 97,167.9) זכיינית משכ"ל( ע"ס בע"מ  ואחזקה 3צוות  

 חודשים.  30**  יודגש כי סכום זה הינו לכל משך יתרת החוזה קרי, 

 

 

 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 

 

 אסבסט ותיקון מפגע בטיחות בסככת יציע קהל במרכז הטניספינוי לוחות  -  22/2050הצעה מס'  .1

 (  12/18) זכיינית העירייה מתוקף מכרז פומבי מס' בע"מ אגרגט  חברת   עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות

 . כולל מע"מ ₪  26,205ע"ס 

 

P-20-401104-מס' חוזה  4/2020הגדלת שכר סיירי מוסדות חינוך במסגרת מכרז ש/ -  22/2051הצעה מס'  .2

-1 -00196) 
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) זכיינית משכ"ל( ע"ס בע"מ  ואחזקה 3צוות חברת האבטחה ם ההתקשרות ע מאמץ החלטת הועדה ומאשר הגדלת 

97,167.9 ₪ 

 . 2.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור 

 חודשים.  30**  יודגש כי סכום זה הינו לכל משך יתרת החוזה קרי, 

 

 

 

 
מיכאל וידל                                                                                                                               

 ראש העיר                                                                                                                           
 


