עיריית רמלה
מזכירות העירייה

פרטיכל מכרזים משותפים 51/2016-14
ישיבת הועדה מכרזים משותפים שהתקיימה יום שני כ' חשון תשע"ז( 21נובמבר ) 2016העירייה
ע"ש פנחס זינגר.
משתתפים:
שגיא רוזנבלט – ס/גזבר
עו"ד שרון בן יקר – מחלקה משפטית
עו"ד יואב הלוי חמדי -קרן רמלה
זאנה סולובייצק – ס /מהנדס
עוז שלוש – כלכלן אגף הנדסה
אילן שרמי – מנהל מחלקת אחזקה
מיכל רוטמן – מחלקת משק ונכסים
משה מורדוך – מנהל מחלקת מחשוב
מתן פינטו – מחלקת ביטחון
עו"ד רעות שדה – ע /מנכ"ל
הנדון:
 .1הצעה מס' – 119/2016עדכון  -עבודת שיפוץ חדר מחשבים בית ספר אופק
מבוקש לעדכן פרטיכל מכרזים משותפים מס'  48/2016-14מיום  , 10.10.16בסכום ההתקשרות
אותו אישרה הוועדה הינו  ₪ 128,869לא כולל מע"מ  ,סכום ההתקשרות המבוקש ₪ 162,828
כולל מע"מ.
אגף החינוך מבקש לאשר העדכון עם קבלן המסגרת רוני רוחם.
יובהר כי  ,ההתמחרות נעשתה טרם הנחיית ראש העירייה לפעול אל מול מכרז משכ"ל.
מקור תקציבי – 2482,2553
(נספח מס' ) 1
 .2הצעה מס'  - 120/2016ביצוע עבודות איטום לגג במתחם הנוער במתנ"ס ג'רסי
אגף הנדסה פנה באמצעות קרן רמלה לזכייני מכרז הקרן מס'  6/13לצורך קבלת הצעת מחיר
לביצוע עבודות איטום גג במתחם הנוער במתנ"ס ג'רסי.
להלן הצעות המחיר שהתקבלו מאת זכייני הקרן:
מאיר כהן – לא הגיש הצעה.
יצאר -לא הגיש הצעה.
רוני רוחם– הצעה ע"ס  ₪ 60,114כולל  17%מע"מ (בניכוי  3%פיקוח מטעם העירייה).
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אגף הנדסה ממליץ לבחור בהצעה והתקשרות עם זכיין הקרן ,רוני רוחם לביצוע העבודה
ע"ס  ₪ 60,114כולל מע"מ כזכיין מסגרת של קרן רמלה.
יובהר כי  ,ההתמחרות נעשתה טרם הנחיית ראש העירייה לפעול אל מול מכרז משכ"ל.
מקור תקציבי 2552 -
(נספח מס' ) 2

 .3הצעה מס'  - 121/2016ביצוע חיזוק ושיפוץ שני חדרי הנצחה במוזיאון רמלה
מלאחר שהתקיימה התמחרות בין זכייני קרן רמלה ,וועדת מכרזים משותפים מס' 25/2016-14
הצעה מס'  53/2016מיום  ,31/05/2015אישרה התקשרות עם הקבלן רוני רוחם כזכיין של קרן
רמלה לביצוע העבודות הנ"ל.
בעקבות הסיור בשטח בראשות ראש העיר נדרש לשנות את תוכנית העבודה (איחוד שני החדרים
לחלל אחד גדול).
לאור האמור לעיל קרן רמלה יצאה בהתמחרות חדשה בין זכייניה ,התקבלה הצעת מחיר יחידה
ע"י הקבלן רוני רוחם .הצעה זו מבטלת את ההצעה שאושרה בפרוטוקול מס'  25/2016-14הצעה
מס' .53/2016
להלן הצעת המחיר שהתקבלה (לאחר ניכוי  3%בגין פיקוח ע"י העירייה)
רוני רוחם  -סך הצעה כולל  17%מע"מ . ₪ 373,004
אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר והתקשרות עם הקבלן רוני רוחם לביצוע העבודה
כזכיין מסגרת של קרן רמלה.
מקור תקציבי -חדש מול ישן
(נספח מס' ) 3

המלצות הועדה:
 .1הצעה מס' – 119/2016עדכון  -עבודת שיפוץ חדר מחשבים בית ספר אופק
הוועדה מאשרת המלצת אגף חינוך וממליצה בפני ראש העירייה עדכון ההתקשרות
זכיין הקרן ,רוני רוחם.
 .2הצעה מס'  - 120/2016ביצוע עבודות איטום לגג במתחם הנוער במתנ"ס ג'רסי
הוועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה ההתקשרות עם רוני רוחם.
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 .3הצעה מס'  - 121/2016ביצוע חיזוק ושיפוץ שני חדרי הנצחה במוזיאון רמלה
הוועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה ההתקשרות עם רוני רוחם.

עו"ד רעות שדה
ע/מנכ"ל

איילת כהן
מנכ"לית העירייה

החלטות ראש העירייה:
 .1הצעה מס' – 119/2016עדכון  -עבודת שיפוץ חדר מחשבים בית ספר אופק
מאשר עדכון ההתקשרות עם זכיין הקרן ,רוני רוחם.
 .2הצעה מס'  - 120/2016ביצוע עבודות איטום לגג במתחם הנוער במתנ"ס ג'רסי
מאשר ההתקשרות עם רוני רוחם.
 .3הצעה מס'  - 121/2016ביצוע חיזוק ושיפוץ שני חדרי הנצחה במוזיאון רמלה
מאשר ההתקשרות עם רוני רוחם.

יואל לביא
ראש העירייה

רמלה ,נובמבר 2016
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