עיריית רמלה
מזכירות העירייה

פרטיכל מכרזים משותפים 24/2016-14
ישיבת הועדה מכרזים משותפים שהתקיימה יום שני ט"ו אייר תשע"ו(  23מאי ) 2016העירייה ע"ש
פנחס זינגר ז"ל.
משתתפים:
איילת כהן – מנכ"לית העירייה
עלאלל רוזה – גזברית העירייה
עו"ד סופי ויטלם – ס/יועמ"ש
שי אדרת – מנהל מחלקת משק ונכסים
מיכל רוטמן – מחלקת רכש
אמרה סהלו – כלכלן אגף הנדסה
יגאל שפושניקוב – אגף הנדסה
אבי דיל – קצין רכב
אברהם דזורייב – מחלקת ספורט ואירועים
אליקים וינסשטרן – איכות הסביבה
אלונה קליימן – מנהלת אגף חינוך ונוער
אילן שרמי – מנהל מחלקת אחזקה
אורלי כהן – אדריכלית העיר
עו"ד רעות שדה – ע/מנכ"ל
הנדון:
 .1הצעה מס'  – 47/2016תיקון דלתות בהלה בביה"ס סיני
בביה"ס סיני קיימות  7דלתות בהלה דו כנפיות שאינן בטיחותיות ומצריכות תיקון מקיף.
תיקון הדלתות אושר ע"י ראש העיר כמופיע בטבלת שיפוצי קיץ .2016
מחלקת אחזקה פנתה לקבלן המסגרת מסגריית המרכז לשם קבלת הצעת מחיר לתיקון הדלתות .
להלן הצעת המחיר:
מסגריית המרכז ₪ 28,746 -כולל מע"מ.
מחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם מסגריית המרכז לאור זמינותו לביצוע העבודה
ושביעות רצוננו מעבודות קודמות שביצע.
•

על פי תוספת להתקשרותו כזכיין על פי מחירון דקל.

סעיף תקציבי -שיפוצי קיץ
(נספח מס' ) 1
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 .2הצעה מס'  – 48/2016רכב למחלקה הוויטרנרית
רכב המחלקה הוטרינרית מסוג טנדר איסוזו איפון מס'  54-852-35שנת יצור  (2002טנדר ישן מאוד ,
מרבה להתקלקל ) המשמש לאכיפה וטרינרית ללכידת כלבים ובעלי חיים והובלתם להסגר/טיפול
מחוץ לעיר.
בתוכנית העבודה ובתקצוב המחלקה הוטרינרית לשנת  2016תקצבנו החלפת הרכב לרכב חדש
בליסינג תפעולי.
לאחר אפיון הדרישות וצורכי המחלקה הוטרינרית יחד עם ד"ר רויטל אורבך  ,קצין הרכב
פנה למשכ"ל לצורך קבלת הצעות מחיר לרכב ליסינג תפעולי המזווד בארגז אחורי כולל כלובים
ייעודיים לצורך הובלת כלבים ויתר בעלי החיים.
מצ"ב הצעות מחיר ממשכ"ל הכוללות את תאי הובלת בעלי החיים  ,ומפרטם הטכני.
קצין הרכב ממליץ על רכב מסוג טנדר איסוזו דימקס כולל תוספת ארגז ותאים לפי אפשרות מס' 1
במפרט הטכני  ,בעלות חודשית כוללת מע"מ בסך  ₪ 5,705מחברת הליסינג פסיפיק רכב ותחבורה
בע"מ דרך משכ"ל .
הצעתם הזולה ביותר לרכב זה כולל התוספות מבין זכייני משכ"ל ( וגם בין טנדר מיצובישי לאיסוזו ).
סעיף תקציבי – 17142/730
(נספח מס' ) 2

 .3הצעה מס' - 49/2016התקנת חלונות בגני ילדים
במהלך שיפוצי קיץ  2016נדרשת עבודה להחלפת חלונות בגני ילדים
החלפת החלונות אושרה לביצוע ע"י ר' העיר כמפורט בטבלת שיפוצי קיץ.
מחלקת אחזקה פנתה לקבלן המסגרת מסגריית המרכז לשם קבלת הצעת מחיר.
להלן הצעות המחיר שנתקבלו:
מסגריית המרכז – ( ₪ 47,385המחיר כולל את המע"מ).
מחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם מסגריית המרכז לאור זמינותם לביצוע העבודה ושביעות רצוננו מעבודות קודמות
שביצעו.
• על פי תוספת להתקשרותו כזכיין על פי מחירון דקל.
מקור תקציבי  -שיפוצי קיץ
(נספח מס' ) 3
רחוב ויצמן  ,1רמלה.
www.ramla.muni.il
2

עיריית רמלה
מזכירות העירייה

 .4הצעה מס'  - 50/2016ביצוע עבודה כיתה אקוסטית בגן אלה רח' חץ בקריית מנחם
אגף הנדסה באמצעות קרן רמלה פנה לזכייני מכרז מסגרת  6/13של קרן רמלה לצורך קבלת
הצעות מחיר לביצוע כיתה אקוסטית בגן אלה .
להלן הצעות מחיר שהתקבלו(לאחר ניקוי  3%בגין פיקוח ע"י העירייה):
 )1יצ-אר בע"מ – סך הצעה כולל  17%מע"מ ₪ 26,303
 )2רוני רוחם – סך הצעה כולל  17%מע"מ ₪ 28,224
 )3מאיר כהן קבלנות כללית – לא הגיש
אגף הנדסה ממליץ לאשר את ההצעה הזולה שהוגשו דרך קרן רמלה והתקשרות עם חברת
יצ-אר בע"מ לביצוע העבודה -במסגרת מכרזים משותפים כזכיין מסגרת של קרן רמלה.
מקור תקציבי – 2515
(נספח מס' ) 4
 .5הצעה מס'  - 51/2016ביצוע עבודה כיתה אקוסטית בגן מרגנית רח' יהודה שטיין
אגף הנדסה באמצעות קרן רמלה פנה מזכייני מכרז מסגרת  6/13של קרן רמלה לצורך קבלת
הצעות מחיר לביצוע כיתה אקוסטית בגן מרגנית .
להלן הצעות מחיר שהתקבלו (לאחר ניקוי  3%בגין פיקוח ע"י העירייה)
 )1רוני רוחם  -סך הצעה כולל  17%מע"מ ₪ 20,499
 )2יצ-אר בע"מ – לא הגיש
 )3מאיר כהן קבלנות כללית – לא הגיש
אגף הנדסה ממליץ לאשר את ההצעה הזולה והתקשרות עם רוני רוחם שהינו המציע היחיד.
(במסגרת מכרזים משותפים כזכיין מסגרת של קרן רמלה).
מקור תקציבי – 2515
(נספח מס' ) 4
 .6הצעה מס'  - 52/2016אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר בבית ספר עידנים במסגרת פרויקט שיפור תנאי שהייה
בכיתות לימוד
אגף פת"ש פנה לחברת אלקטרה (קבלן מסגרת) ,לצורך קבלת הצעת מחיר לביצוע אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר
בבית ספר עידנים ,במסגרת פרויקט שיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד.
להלן הצעת המחיר שהתקבלה:
אלקטרה – סך הצעה כולל  17%מע"מ ₪ 65,356
אגף פת"ש ממליץ לאשר את הצעת המחיר והתקשרות עם חברת אלקטרה.
מקור תקציבי2529 :
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(נספח מס' ) 6
המלצות הועדה:
 .1הצעה מס'  – 47/2016תיקון דלתות בהלה בביה"ס סיני
הועדה מאשרת המלצת מחלקת אחזקה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות
עם מסגריית המרכז.
 .2הצעה מס'  – 48/2016רכב למחלקה הוויטרנרית
הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות לאשר עם
מחברת הליסינג פסיפיק.
 .3הצעה מס' - 49/2016התקנת חלונות בגני ילדים
הועדה מאשרת המלצת מחלקת אחזקה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות
עם מסגריית המרכז.
 .4הצעה מס'  - 50/2016ביצוע עבודה כיתה אקוסטית בגן אלה רח' חץ בקריית מנחם
הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות
עם חברת יצ-אר בע"מ.
 .5הצעה מס'  - 51/2016ביצוע עבודה כיתה אקוסטית בגן מרגנית רח' יהודה שטיין
הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם
עם רוני רוחם.
 .6הצעה מס'  - 52/2016אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר בבית ספר עידנים במסגרת פרויקט שיפור תנאי שהייה
בכיתות לימוד
הועדה מאשרת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם
חברת אלקטרה.

עו"ד רעות שדה
ע/מנכ"ל

איילת כהן
מנכ"לית העירייה
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החלטות ראש העירייה:
 .1הצעה מס'  – 47/2016תיקון דלתות בהלה בביה"ס סיני
מאשר ההתקשרות עם מסגריית המרכז.
 .2הצעה מס'  – 48/2016רכב למחלקה הוויטרנרית
מאשר ההתקשרות עם חברת הליסינג פסיפיק.
 .3הצעה מס' - 49/2016התקנת חלונות בגני ילדים
מאשר ההתקשרות עם מסגריית המרכז.
 .4הצעה מס'  - 50/2016ביצוע עבודה כיתה אקוסטית בגן אלה רח' חץ בקריית מנחם
מאשר ההתקשרות עם חברת יצ-אר בע"מ.
 .5הצעה מס'  - 51/2016ביצוע עבודה כיתה אקוסטית בגן מרגנית רח' יהודה שטיין
מאשר ההתקשרות עם רוני רוחם.
 .6הצעה מס'  - 52/2016אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר בבית ספר עידנים במסגרת פרויקט שיפור תנאי שהייה
בכיתות לימוד
מאשר ההתקשרות עם חברת אלקטרה.

רמלה ,מאי

יואל לביא

2016

ראש העירייה
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