עיריית רמלה
מזכירות העירייה

פרטיכל מכרזים משותפים 1/2016-14
ישיבת הועדה מכרזים משותפים שהתקיימה יום שלישי כ"ד טבת תשע"ו ( 05ינואר  )2016בבניין
העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
משתתפים:
איילת כהן – מ"מ מנכ"ל
עלאלל רוזה – גזבר
עו"ד שרון בן יקר – מחלקה משפטית
ז'אנה סולבייצ'יק – ס/מהנדס
צביקה בוקשפן – כלכלן אגף הנדסה
מיכל רוטמן – מחלקת רכש
שי אדרת – מנהל מחלקת משק
לירון סלימאן -קרן רמלה
אונית לביא -מנהלת קמפוס השפלה
משה מורדוך – מנהל מחלקת מחשוב
עו"ד רעות שדה –ע/מנכ"ל
הנדון:
 .1הצעה מס'  –1/2016שיפוץ מרכז פיס רח מבצע משה לצורך הגדלת שטח מכון כושר
אגף הנדסה באמצעות קרן רמלה ,פנה לזכייני מכרז  6/13של הקרן ,לצורך התמחרות לקבלת
הצעת מחיר שיפוץ מרכז פיס לצורך הגדלת שטח מכון כושר.
להלן הצעות המחיר שהתקבלו מאת זכייני הקרן:
חיים ניזרי – הצעה ע"ס  ₪ 103,824כולל  17%מע"מ.
רונים רוחם  -הצעה ע"ס  ₪ 101,492כולל  17%מע"מ.
אגף הנדסה ממליץ לבחור בהצעה הזולה ביותר והתקשרות עם רוני רוחם לביצוע העבודה.
מקור תקציבי  -בכפוף למקור תקציבי
(נספח מס' ) 1
 .2הצעה מס' - 2/2016עבודות חשמל ותקשורת בפיתוח שטח – מרכז ספורט קריית האומנים
אגף פת"ש פנה לעמי את יגאל ,זכיין מכרז מסגרת  6/13של עיריית רמלה ,לצורך קבלת
הצעה לביצוע עבודות חשמל ותקשורת בפיתוח שטח ,במרכז ספורט קריית האומנים.
סך מפרט כתב הכמויות כפי שהתקבל ולאחר הנחות קבלן ,הנחות היקף והתייקרות:
 + ₪ 614,145מע"מ.
אגף פת"ש ממליץ לאשר התקשרות עם חברת עמי את יגאל לביצוע העבודה.
מקור תקציבי 2458-750 -
(נספח מס' ) 2
1

עיריית רמלה
מזכירות העירייה

פרטיכל מכרזים משותפים 1/2016-14
המלצות הועדה:
 .1הצעה מס'  –1/2016שיפוץ מרכז פיס רח מבצע משה לצורך הגדלת שטח מכון כושר
הועדה מאמצת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות
עם רוני רוחם.
 .2הצעה מס' - 2/2016עבודות חשמל ותקשורת בפיתוח שטח – מרכז ספורט קריית האומנים
הועדה מאמצת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם
חברת עמי את יגאל.

איילת כהן

עו"ד רעות שדה

מ"מ מנכ"ל העירייה

ע/מנכ"ל

המלצות ראש העירייה:
 .1הצעה מס'  –1/2016שיפוץ מרכז פיס רח מבצע משה לצורך הגדלת שטח מכון כושר
מאשר ההתקשרות עם רוני רוחם.

 .2הצעה מס' - 2/2016עבודות חשמל ותקשורת בפיתוח שטח – מרכז ספורט קריית האומנים
מאשר ההתקשרות עם חברת עמי את יגאל.

יואל לביא

רמלה ,ינואר 2016

ראש העירייה
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