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 20198/-15מס'  פרוטוקול ועדת מכרזים
 
 

(, בחדר 2019 נובמבר  17) תש"ףראשון יט' חשון  ום יבשהתקיימה  ועדת מכרזיםמישיבת 
 ע"ש אפריאט  תהישיבו

 ברמלה.  1ע"ש  פנחס זינגר ז"ל, ברחוב ויצמן  בבית העירייה
 

 משתתפים ה"ה: :נוכחים ה"ה
 יו"ר הועדה     - עו"ד ראיס אבו סייף

 סגן רה"ע   -אברהם אילוז 
 סגן רה"ע  -מאור אשש  

 חבר מועצה  -יאיר דידי 
 חבר מועצה  -ראל שוהם ה

 גזברית העירייה    -רוזה עללאל 
 העירמהנדסת  - ז'אנה סולובייצ'יק
 ס. מהנדסת העיר   -יגאל שפושניקוב 

 יועמ"ש ס.   - שרון בן יקר עו"ד 
 רכזת מצוינות עירונית   -מיה כספי 

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 מנהל אגף ספורט ואירועים  -ניסים רון 

 מנהל הקאנטרי העירוני   -בוריס אוסטאוב 
מנהלת מח' פרויקטים תאגיד  -קלרה מסעוד 
 עירוני ת.מ.ר

 בע"מ  א.י.ש -חברת פרו  -טל שבתאי  -הר
 מנהל פרויקט בתאגיד ת.מ.ר   -יהודה נווה 

 
  
 סרים ה"ה:  ח

 חבר מועצה  -  הרב מיכאל דרעי
 חבר מועצה   -רונן מושייב 

 
 

 17:07הישיבה התחילה בשעה 

 

                                                                   
 הנדון:

 
ביוב ביצוע עבודות עפר, כבישים ומגרשים, העתקת תשתיות קיימות וכן עבודות  - 1915/מכרז פומבי מס'  .1

 ומים 
 דיון שני   -המוגדרות כתשתיות צמודות בתחום שכונת נאות פרס במתחם מכבי החדשה בעיר רמלה

לביצוע עבודות עפר, כבישים ומגרשים , העתקת תשתיות קיימות וכן  15/19עיריית רמלה פרסמה מכרז פומבי מס' 
 עבודות ביוב

 ומים המוגדרות כתשתיות צמודות בתחום שכונת נאות פרס במתחם מכבי החדשה בעיר רמלה.  
 

 . 0%הנחה בגובה של   - אומדן העירייה 

 השתתפו בסיור המציעים שהשתתפות בו הינה חובה להגשת המכרז. חברות   18
 

    הגישו את מסמכי המכרז כדלקמן: חברות   2

 ערן י.ד. בע"מ , א.מדז'ר הנדסה בע"מ. 

 
 להלן פירוט ההצעות : 

 הניתנים להשלמה(.  דקלרטיביים  המציעה השלימה את כל המסמכים ) למעט מס' מסמכים  -חברת ערן י.ד. בע"מ  .א

 
 בס"ד



2 
 

 .21.70% -סך ההנחה שניתנה ) באחוזים( 

הניתנים  דקלרטיביים  המציעה השלימה את כל המסמכים ) למעט מס' מסמכים  -'ר הנדסה  בע"מ זא.מדחברת  .ב
 להשלמה(. 

 . 30.21%-סך ההנחה שניתנה ) באחוזים( 
 
כח המסמיכו לשמש כנציג  נציג חברת מדז'ר ) דני אדרי( יציג ייפויהוחלט כי   07.10.2019עדת מכרזים מיום ווב

ים אשר יכלול הסבר ישלח הקבלן בכתב ניתוח מחיר,ח מה הוא פועל בשם החברה. כמו כן והחברה ויבהיר מכ
 על ידו.  מפורט להצעה אשר ניתנה 

 ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.  07.10.2019**  מצ"ב פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 

 
 
 
 
 

 
 בס"ד

 
 

 20198/-15מס'  ועדת מכרזיםפרוטוקול 
 
 

, על החברות המציעות היה להגיש החברות אשר הגישו מועמדותן למכרז  2 -נעשתה פנייה ל 31.10.2019ביום 
 התייחסותן 

 .14:00בשעה  05.11.2019עד ליום 
 
ציינה במכתבה כי היא ביצעה פרויקטים בהיקפים גדולים עבור העירייה וניתנו  חברת א.מדזר הנדסה בע"מ .א

 ויבוצע בהתאם.  630מאשרת חברת מדז'ר כי  קוטר הצינור הוא  כן , הנחות דומות. כמו 

למכתבה של חברת מדז'ר צורף ייפוי כח עבור דניאל אדרי , כפי שהתבקשה במסגרת החלטת ועדת המכרזים 
 כמפורט לעיל.

לכל וכללי ביחס  שיעור הנחה אחידבמכתבה כי החברה הציעה צירפה התייחסותה  רת ערן י.ד. בע"מ חב .ב
 המחירים

 ) לא לסעיפים ספציפיים(.  הכמויות כתבהמצוינים במסגרת  

חברת המלצתו להכריז על ש.י.א בחן את התייחסות המציעות ו-טל , מנהל הפרויקט מטעם חברת פרו -שבתאי הר
 א.מדז'ר 

 כעל  החברה הזוכה. הנדסה בע"מ  
 

  התייחסות המחלקה המשפטית : 
לאור ההצהרה של חברת וכן  מדובר בהנחה אחידה לכל כתב הכמויות ולא לסעיפים ספציפיים לאור העובדה כי

ביכולתה לבצע את יש  מדז'ר לפיה בוצעו פרויקטים בהיקפים גדולים עבור העירייה וניתנו הנחות זהות וכן
 אין מניעה להכריז על חברת מדז'ר הנדסה בע"מ כעל החברה הזוכה. , העבודות

 
חברת  לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית ובכפוף להצהרת  - עו"ד ראיס אבו סייף 

 מדז'ר 
ממליץ ,  העבודה לא תינתן לקבלן משנההעבודה על אף ההנחה שניתנה וכי   כי ביכולתה לבצע את

 להכריז על
 כעל החברה הזוכה.  הנדסה בע"מ  א.מדז'רחברת 

 
 בעד : פה אחד.   -הצבעה         

 (1)רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית כנספח 
 

 הכשרת רכזי מצוינות עירוניים לשנת הלימודים תש"ף  -קול קורא  .2
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עיריית רמלה פרסמה קול קורא לקבלת הצעות להכשרה וליווי רכזי מצוינות עירוניים ובית  13.09.2019בתאריך 
 ספרים. 

 ת רכזי המצוינות מבטיחה את המשכה של התכנית העירונית למצוינות. מטרת ההכשרה היא להכשיר כי הכשריודגש 
 אסטרטגיה בית ספרית ועירונית למצוינות באמצעות אשר יעבה את התכנית הקיימת, יוביל ולהוביל צוות מקצועי 

 יוזמות ופרויקטים בבתי הספר ובעיר ובכך לקדם באופן משמעותי אצת הישגי התלמידים בעיר.  
 

 -המחלקה המקצועית      
 נוער  פרסם 'קול קורא' להכשרת רכזי מצוינות עירוניים לשנת הלימודים תש"ף. אגף החינוך וה

 העמותה לקידום עידן המדע ) ע"ר(.  -תפוח הוגשה הצעה אחת : 
 הנדרשים וצירפה את כלל המסמכים.  תפוח עומדת בכל תנאי הסףעמותת מבדיקת המחלקה המקצועית  עולה כי  , 

 ציב העירוני. וזו עומדת במסגרת התק₪  50,000עלות התכנית המוצעת הינה 
 כמו כן, תכני ההצעה מותאמים לצרכי ההכשרה העירוניים. 

 
 - משפטיתהמחלקה ה     

 מבדיקת המחלקה המשפטית עולה כי הקול קורא להפעלת הפרויקט פורסם והתקבלה הצעה אחת :       
 המציעה עומדת בתנאי הסף, בהצעה לא נפלו פגמים.  - העמותה לקידום עידן המדע ) ע"ר( -תפוח      

 . תכני ההצעה מותאמים לצרכי ההכשרה העירוניים וכן  המציעה עומדת בתנאי הסףכי  צוין  בחוות הדעת המקצועית
 

ולפיכך יש לפעול העמותה לקידום עידן המדע ) ע"ר(  -תפוחאשר על כן, בפני ועדת מכרזים ישנה הצעה אחת כשרה : 
 לפי אחת 

 )ח( 22משתי האפשרויות כדלקמן:  התקשרות  בחוזה ללא מכרז לאחר אישור מועצת העיר בהתאם לקבוע בתקנה 
 )ג( לתקנות העיריות.23ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש ע"פ  תקנה  או לתקנות העיריות      

 
לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית, ממליץ לוועדת המכרזים  -עו"ד ראיס אבו סייף    

 לאמץ
העמותה לקידום עידן המדע ) ע"ר( כעל החברה  -תפוחעל  את המלצת המח' המקצועית והמשפטית ולהכריז     

 הזוכה.
 
 חברי הועדה מבקשים להגדיל את התקציב עבור תכנית המצוינות בעיר. הערה :     

 
 .פה אחד: בעד  -הצבעה     

 (2)רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית כנספח 
 
 
 
 
 
 

 בס"ד 
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 למתן רשות להפעלת מזנונים במתקני הספורט העירוניים -6/191מכרז פומבי  .3
 למתן רשות להפעלת מזנונים במתקני הספורט העירוניים.  16/19עיריית רמלה פרסמה מכרז פומבי מס' 

 
ו מדובר במכרז להפעלת תשעה מזנונים במתחמי ספורט שונים בעיר אשר חולקו לשלושה אשכולות, המציעים יכל     

 להגיש הצעתם לכלל  
 המזנונים או להגיש לחלקם לפי החלוקה לאשכולות, ע"פ הוראות מסמכי המכרז.      

 
 :  המחלקה המקצועית

 . 30%  -, איכות 70%  -שקלול ניקוד ההצעות נעשה באופן הבא:  מחיר  
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  -אשכול א'

ומזנון  29(, מזנון בנאות בגין רח' יאיר שטרן 1 מזנון באולם הספורט בקריית האומנים ) רח' ישראל פוליאקוב
 -( 29במרכז הפיס ) רח' מבצע משה 

 הוגשה הצעה אחת כדלקמן :
 79  -ניקוד סופי   -נתנאל פזרקר 

 
  -'באשכול 

, מזנון במרכז הטניס ומזנון בהיכל הספורט ) רח'  13מתחם הבריכה העירונית ) מתחם פנימי וחיצוני( רח' זכריה 
 -( 3 דוד רזיאל

 הצעות כדלקמן :  3עבור מתחם זה הוגשו 

 79 -ניקוד סופי   -נתנאל פזרקר  .1
  81.21 -ניקוד סופי   - בע"מאורן ירושלמי נועה הפקות  .2

 
  -'גאשכול  

 , מגרש ג'רסי ) רח' מאיר בינט(: 12(, מגרש פארק עופר ) רח' א.ס. לוי 5מתחם האצטדיון ) רחוב יהושע בן נון  .א

 79 -ניקוד סופי   -נתנאל פזרקר  .1
  63.63 -ניקוד סופי   - לוטוס עתידים בע"מ ) מר מיכאל חלפון( .2

 
  מצ"ב חוות דעת מקצועית ובה פירוט מלא. **             

 המלצת המחלקה המקצועית :           
 

  -'אאשכול 
 ומזנון 29(, מזנון בנאות בגין רח' יאיר שטרן 1 עבור מזנון באולם הספורט בקריית האומנים ) רח' ישראל פוליאקוב

המחלקה המקצועית ממליצה לפסול את ההצעה היחידה שהוגשה עקב אי  -( 29במרכז הפיס  ) רח' מבצע משה      
 עמידה

 בתנאי סף.     

 
 -'באשכול 

 מזנון בהיכל הספורט, מזנון במרכז הטניס ו13עבור מתחם הבריכה העירונית ) מתחם פנימי וחיצוני( רח' זכריה 
וזאת  כעל זוכהבע"מ חב' אורן ירושלמי נועה הפקות  להכריז עלהמח' המקצועית ממליצה  -(3רזיאל ) רח' דוד 

 התרשמות מהצעת החברה וניסון בתחום הפעלת הקפיטריה בקמפוס נבון.        לאור 
 

 -ג'אשכול  
, מגרש ג'רסי ) רח' מאיר 12(, מגרש פארק עופר ) רח' א.ס. לוי 5עבור מתחם האצטדיון ) רחוב יהושע בן נון 

  -בינט(
 המח' המקצועית ממליצה לפסול את המציעים שהגישו הצעתם עקב אי עמידה בתנאי הסף.  
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 20198/-15מס'  פרוטוקול ועדת מכרזים
 
 
 הלשכה המשפטית  :  
 להלן סקירת ההצעות שהוגשו עבור כל מתחם :   
 

  -אשכול א'
ומזנון  29(, מזנון בנאות בגין רח' יאיר שטרן 1מזנון באולם הספורט בקריית האומנים ) רח' ישראל פוליאקוב 

 במרכז הפיס

 -( 29) רח' מבצע משה  

 עבור מתחם זה הוגשה הצעה אחת כדלקמן : 

  -מר נתנאל פזרקר   .1
ב' להוראות  38המציע לא הוכיח עמידתו בתנאי הסף המקצועיים שנקבעו למכרז זה ואשר פורטו בסעיף 

המשתתפים ) ניסיון בהפעלת מזנונים ציבוריים/עירוניים או במוסדות פרטיים בשלוש השנים האחרונות 
 לשנת הפעלה. לפחות ₪  100,000לקוחות בממוצע ביום בהיקף כספי של  1,000 -ובתנאי שנתנו שירות ל

 אינו קריא.  2019בנוסף, המציע צירף מאזן בוחן לשנת 
 אשר על כן, המלצת הלשכה המשפטית היא לפסול הצעה זו. 

 
)כמפורט בחוות הדעת של הלשכה המשפטית(, המלצת לאור כל האמור לעיל ומשלא נמצאה הצעה כשרה 

 המחלקה המשפטית
 וזה ללא מכרז לאחר אישור מועצת העיר בהתאם לקבועהיא אחת משתי האפשרויות כדלקמן: התקשרות בח

 )ג( לתקנות העיריות.23)ח( לתקנות העיריות או ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש ע"פ תקנה  22בתקנה 
 

 -ב'אשכול 
, מזנון במרכז הטניס ומזנון בהיכל הספורט ) רח'  13מתחם הבריכה העירונית ) מתחם פנימי וחיצוני( רח' זכריה 

 -( 3רזיאל דוד 

 הצעות כדלקמן :  3עבור מתחם זה הוגשו 

  -מר נתנאל פזרקר   .1
ב' להוראות  38המציע לא הוכיח עמידתו בתנאי הסף המקצועיים שנקבעו למכרז זה ואשר פורטו בסעיף 

המשתתפים ) ניסיון בהפעלת מזנונים ציבוריים/עירוניים או במוסדות פרטיים בשלוש השנים האחרונות 
 לשנת הפעלה. לפחות ₪  100,000לקוחות בממוצע ביום בהיקף כספי של  1,000 -ובתנאי שנתנו שירות ל

 אינו קריא.  2019נוסף, המציע צירף מאזן בוחן לשנת ב
 . זו  הצעההמלצת הלשכה המשפטית היא לפסול  אשר על כן,

 עיים. ה עומדת בתנאי הסף הכלליים והמקצוהחברה המציע  - בע"מאורן ירושלמי נועה הפקות  .2

 ולפיכך יש לפעול לפי  בע"מ ושלמי נועה הפקות אשר על כן, בפני ועדת מכרזים ישנה הצעה אחת כשרה : אורן יר
לקבוע בתקנה אחת משתי האפשרויות כדלקמן:  התקשרות  בחוזה ללא מכרז לאחר אישור מועצת העיר בהתאם 

 )ח( 22
 )ג( לתקנות העיריות.23ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש ע"פ  תקנה  או לתקנות העיריות

 
 -אשכול ג'

  -, מגרש ג'רסי ) רח' מאיר בינט( 12(, מגרש פארק עופר ) רח' א.ס. לוי 5מתחם האצטדיון ) רחוב יהושע בן נון 
 הצעות כדלקמן :  2עבור מתחם זה הוגשו 

   -נתנאל פזרקר  .1

ב' להוראות  38המציע לא הוכיח עמידתו בתנאי הסף המקצועיים שנקבעו למכרז זה ואשר פורטו בסעיף 
המשתתפים ) ניסיון בהפעלת מזנונים ציבוריים/עירוניים או במוסדות פרטיים בשלוש השנים האחרונות ובתנאי 

 לשנת הפעלה. לפחות ₪  100,000לקוחות בממוצע ביום בהיקף כספי של  1,000 -שנתנו שירות ל
 אינו קריא.  2019בנוסף, המציע צירף מאזן בוחן לשנת 

 אשר על כן, המלצת הלשכה המשפטית היא לפסול הצעה זו. 
המציע לא הוכיח עמידתו בתנאי הסף המקצועיים שנקבעו למכרז זה   -לוטוס עתידים בע"מ ) מר מיכאל חלפון(  .2

ב' להוראות המשתתפים ) ניסיון בהפעלת מזנונים ציבוריים/עירוניים או במוסדות פרטיים  38ואשר פורטו בסעיף 
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₪  100,000לקוחות בממוצע ביום בהיקף כספי של  1,000 -בשלוש השנים האחרונות ובתנאי שנתנו שירות ל
 ות לשנת הפעלה. לפח

 יודגש כי המציע לא צירף ערבות בנקאית להצעתו , הרי שמדובר בפגם מהותי שאינו ניתן לריפוי. 
 משלא עומד המציע בתנאי הסף ולא צירף ערבות בנקאית, הרי שיש לפסול הצעה זו. האמור לעיל ולאור 

 
הלשכה המשפטית(, המלצת  )כמפורט בחוות הדעת של לאור כל האמור לעיל ומשלא נמצאה הצעה כשרה 

 המחלקה המשפטית
 היא אחת משתי האפשרויות כדלקמן: התקשרות בחוזה ללא מכרז לאחר אישור מועצת העיר בהתאם לקבוע

 )ג( לתקנות העיריות.23)ח( לתקנות העיריות או ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש ע"פ תקנה  22בתקנה 
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לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית, ממליץ לוועדת המכרזים  -עו"ד ראיס אבו סייף
 לפעול באופן הבא : 

 
  -אשכול א'

 29(, מזנון בנאות בגין רח' יאיר שטרן 1מזנון באולם הספורט בקריית האומנים ) רח' ישראל פוליאקוב 
 - (29) רח' מבצע משה  ומזנון במרכז הפיס

ממליץ לחברי הועדה )כמפורט בחוות הדעת של הלשכה המשפטית(, נמצאה הצעה כשרה מאחר ולא 
למנות ועדה מקצועית אשר תערוך פניה אחידה ושוויונית לחברות אשר ניגשו למכרז ולחברות נוספות 

 אשר עומדות בתנאי הסף
  בכפוף לאישור מועצת העיר.לשם התמחרות,  

 חבר מועצה,  -הראל שוהםסגן רה"ע,  -אברהם אילוז חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: 
נציג אגף ספורט   -מנהל אגף ספורט ואירועים, טירן בוקובזה -גזברות העירייה, ניסים רון   -חן סמסון 

 ואירועים. 
 

 -אשכול ב'
, מזנון במרכז הטניס ומזנון בהיכל 13 מתחם הבריכה העירונית ) מתחם פנימי וחיצוני( רח' זכריה

 הספורט 
  -( 3) רח' דוד רזיאל 

חברת ממליץ לחברי הועדה לאמץ את חוות  הדעת המקצועית והמשפטית  ולהכריז  על  הצעתה של  
 אורן ירושלמי 

 נועה הפקות  בע"מ כעל ההצעה הזוכה. 
 

 -אשכול ג'
, מגרש ג'רסי ) רח' מאיר 12(, מגרש פארק עופר ) רח' א.ס. לוי 5מתחם האצטדיון ) רחוב יהושע בן נון 

  -בינט( 
ממליץ לחברי הועדה )כמפורט בחוות הדעת של הלשכה המשפטית(, מאחר ולא נמצאה הצעה כשרה 

ולחברות נוספות  למנות ועדה מקצועית אשר תערוך פניה אחידה ושוויונית לחברות אשר ניגשו למכרז 
 אשר עומדות בתנאי הסף

  בכפוף לאישור מועצת העיר.לשם התמחרות,  
 חבר מועצה,  -סגן רה"ע, הראל שוהם -אברהם אילוז חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: 

נציג אגף ספורט   -מנהל אגף ספורט ואירועים, טירן בוקובזה -גזברות העירייה, ניסים רון   -חן סמסון 
 ואירועים. 
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 בעד פה אחד -הצבעה 

 
 (3)רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית כנספח 
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 הוועדה: המלצות
 

ביצוע עבודות עפר, כבישים ומגרשים, העתקת תשתיות קיימות וכן עבודות  - 15/19מכרז פומבי מס'  .1
 ביוב ומים המוגדרות כתשתיות צמודות בתחום שכונת נאות פרס במתחם מכבי החדשה בעיר רמלה 

 הנדסה בע"מ כעל החברה הזוכה במכרז. להכריז על חברת א.מדז'רהועדה ממליצה בפני ראש העירייה 
 

 הכשרת רכזי מצוינות עירוניים לשנת הלימודים תש"ף  -קול קורא  .2

  העמותה לקידום עידן המדע ) ע"ר( כעל  -תפוח  עמותתלהכריז על הועדה ממליצה בפני ראש העירייה 
 .זוכה

 חברי הועדה מבקשים להגדיל את התקציב עבור תכנית המצוינות בעיר. הערה :               
 

 למתן רשות להפעלת מזנונים במתקני הספורט העירוניים -16/19מכרז פומבי  .3

 הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לפעול במכרז שבנדון כפי שיפורט להלן: 
  -אשכול א'

 29(, מזנון בנאות בגין רח' יאיר שטרן 1ליאקוב מזנון באולם הספורט בקריית האומנים ) רח' ישראל פו
 -( 29) רח' מבצע משה  ומזנון במרכז הפיס
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למנות הועדה ממליצה )כמפורט בחוות הדעת של הלשכה המשפטית(, מאחר ולא נמצאה הצעה כשרה 
 ועדה

עומדות מקצועית אשר תערוך פניה אחידה ושוויונית לחברות אשר ניגשו למכרז ולחברות נוספות אשר 
 בתנאי הסף

  בכפוף לאישור מועצת העיר.לשם התמחרות,  
 חבר מועצה,  -הראל שוהםסגן רה"ע,  -אברהם אילוז חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: 

נציג אגף ספורט   -מנהל אגף ספורט ואירועים, טירן בוקובזה -גזברות העירייה, ניסים רון   -חן סמסון 
 ואירועים. 

 

 -ב'אשכול 
, מזנון במרכז הטניס ומזנון בהיכל 13מתחם הבריכה העירונית ) מתחם פנימי וחיצוני( רח' זכריה 

 הספורט 
  -( 3) רח' דוד רזיאל 

 נועה הפקות  בע"מ כעל ההצעה הזוכה. חברת אורן ירושלמי ריז  על  הצעתה של הועדה ממליצה להכ
 

 -אשכול ג'
, מגרש ג'רסי ) רח' מאיר 12(, מגרש פארק עופר ) רח' א.ס. לוי 5מתחם האצטדיון ) רחוב יהושע בן נון 

  -בינט( 
למנות  הועדה ממליצה)כמפורט בחוות הדעת של הלשכה המשפטית(, מאחר ולא נמצאה הצעה כשרה 

ועדה מקצועית אשר תערוך פניה אחידה ושוויונית לחברות אשר ניגשו למכרז ולחברות נוספות אשר 
 עומדות בתנאי הסף

  בכפוף לאישור מועצת העיר.לשם התמחרות,  
 חבר מועצה,  -סגן רה"ע, הראל שוהם -אברהם אילוז חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: 

נציג אגף ספורט   -מנהל אגף ספורט ואירועים, טירן בוקובזה -העירייה, ניסים רוןגזברות    -חן סמסון 
 ואירועים. 

 
 
 
 

 
 ראיס אבו סייףו"ד ע                                                        שלי ביטון עו"ד               
                יו"ר עדת מכרזים                                    מזכירות העירייה             
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 החלטות ראש העירייה:
 

ביצוע עבודות עפר, כבישים ומגרשים, העתקת תשתיות קיימות וכן עבודות  - 15/19מכרז פומבי מס'  .1
 ביוב ומים המוגדרות כתשתיות צמודות בתחום שכונת נאות פרס במתחם מכבי החדשה בעיר רמלה 

 על חברת א.מדז'ר הנדסה בע"מ כעל החברה הזוכה במכרז.להכריז  מאמץ החלטת הועדה ומאשר
 

 הכשרת רכזי מצוינות עירוניים לשנת הלימודים תש"ף  -קול קורא  .2

 .זוכה  העמותה לקידום עידן המדע ) ע"ר( כעל  -עמותת  תפוחמאמץ החלטת הועדה ומאשר להכריז על  

 למתן רשות להפעלת מזנונים במתקני הספורט העירוניים -16/19מכרז פומבי               
 במכרז שבנדון כפי שיפורט להלן:  מאמץ החלטת הועדה ומאשר לפעול 

  -אשכול א'
 29(, מזנון בנאות בגין רח' יאיר שטרן 1מזנון באולם הספורט בקריית האומנים ) רח' ישראל פוליאקוב 

 -( 29) רח' מבצע משה  ומזנון במרכז הפיס

ולחברות מקצועית אשר תערוך פניה אחידה ושוויונית לחברות אשר ניגשו למכרז  למנות ועדה מאשר
  בכפוף לאישור מועצת העיר.לשם התמחרות,  נוספות אשר עומדות בתנאי הסף

 חבר מועצה,  -הראל שוהםסגן רה"ע,  -אברהם אילוז חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: 
נציג אגף ספורט   -מנהל אגף ספורט ואירועים, טירן בוקובזה -גזברות העירייה, ניסים רון   -חן סמסון 

 ואירועים. 
 

 -אשכול ב'
, מזנון במרכז הטניס ומזנון בהיכל 13מתחם הבריכה העירונית ) מתחם פנימי וחיצוני( רח' זכריה 

 הספורט 
  -( 3) רח' דוד רזיאל 

נועה הפקות  בע"מ כעל חברת אורן ירושלמי ריז  על  הצעתה של להכ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר
 ההצעה הזוכה. 

 
 -אשכול ג'

, מגרש ג'רסי ) רח' מאיר 12(, מגרש פארק עופר ) רח' א.ס. לוי 5מתחם האצטדיון ) רחוב יהושע בן נון 
  -בינט( 
למנות ועדה מקצועית אשר תערוך פניה אחידה ושוויונית לחברות אשר ניגשו למכרז ולחברות  מאשר

  בכפוף לאישור מועצת העיר.לשם התמחרות,  נוספות אשר עומדות בתנאי הסף
 חבר מועצה,  -סגן רה"ע, הראל שוהם -אברהם אילוז חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: 

נציג אגף ספורט   -מנהל אגף ספורט ואירועים, טירן בוקובזה -עירייה, ניסים רוןגזברות ה   -חן סמסון 
 ואירועים. 

 
 

 
\ 
 

 מיכאל וידל                                                      
 ראש העירייה                                                                                                                
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