עיריית רמלה
מזכירות העירייה

פרטיכל מכרזים משותפים 53/2016-14
ישיבת הועדה מכרזים משותפים שהתקיימה יום שני יה' כסלו תשע"ז( 5דצמבר  )2016העירייה
ע"ש פנחס זינגר.
משתתפים:
עללאל רוזה – גזברית
עו"ד סופי ויטלם -ס/יועמ"ש
מיכל רוטמן – מ"מ מחלקת משק ונכסים
עוז בן שלוש – כלכלן אגף הנדסה
אברהם דזורייב – מחלקת ספורט ואירועים
אבי ברנס – מחלקת ספורט ואירועים
משה מורדך – מנהל מחלקת מחשוב
יגאל שפושניקוב – מנהל מחלקת מבני ציבור
אבי דיל – קצין רכב
הנדון:
 .1הצעה מס'  – 123/2016עבודות פינוי עפר במתחם האומנים -באמצעות משכ"ל
אגף הנדסה פנה למשכ"ל על מנת לקבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות עפר במתחם האומנים.
להלן הצעות המחיר שהתקבלו (המחירים כוללים מע"מ  17%וכן עמלת משכ"ל :)9%
 .1סגלוביץ עבודות עפר ופתוח בע"מ.₪ 560,457 -
 .2פורטוגז קבלנות כללית בע"מ.₪ 613,775 -
 .3חופרי השומרון בע"מ.₪ 707,664 -
 .4אחים פרטוש אבי ועמי בע"מ .₪ 793,567
אגף הנדסה מאמץ המלצת משכ"ל להמליץ על ההצעה הזולה ביותר והתקשרות עם
חברת סגלוביץ עבודות עפר ופתוח בע"מ ע"ס .₪ 560,457
מקור תקציבי 2458 -
(נספח מס' ) 1
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 .2הצעה מס'  - 124/2016הגדלת הזמנת  -לטובת עבודות כניסה למחנה פיקוד העורף ולקריית
האומנים
וועדת מכרזים משותפים מס'  15/2014-14מתאריך  ,10/4/2013אישרה התקשרות עם
חברת י.ע.ז בע"מ באמצעות קרן רמלה לפי מכרז  3/10ע"ס  + ₪ 4,681,080מע"מ ,לביצוע
עבודות מחלפון קלאוזנר וכניסה למחנה פיקוד העורף.
בתאריך  18.4.2016אושרה הגדלה ע"ס  + ₪ 903,404מע"מ (מכרזים משותפים מס' 20/2016-14
הצעה מס' .)42/2016
מצ"ב בשנית בקשת אגף הנדסה להגדלה נוספת בפרויקט ,החומר הוגש בתאריך 18.7.16
והיום מוגש בצירוף כתב כמויות ולאחר השימוע שהתקיים לקבלן ולמפקח בפרויקט
ע"ס + 799,980מע"מ.
אגף הנדסה ממליץ לאשר הגדלת היקף הזמנת העבודה ב –  + ₪ 799,980מע"מ והמשך התקשרות
עם י.ע.ז באמצעות קרן רמלה.
מקור תקציבי  2412 -ו2458 -
(נספח מס' )2
להחלטת הוועדה:
הוועדה מציינת כי ההתנהלות במקרה דנן לא הייתה תקינה ויש לבצע עבודות לאחר מתן
אישור ולא בדיעבד כפי שקרה במקרה דנן .לאור הסברה שלל מהנדסת העיר היום,
ומ"מ מהנדס העיר דאז ,אשר הבהירה מדוע קיבלה את ההחלטה לאשר את העבודות ללא
אישור בשל הדחיפות וחוסר הברירה .הוועדה מאשרת את ההחלטה תחת מחאה ומבהירה
כי ,הנוהל התקין הינו שיש להתחיל בעבודות לאחר מתן אישור.
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המלצות הועדה:
 .1הצעה מס'  – 123/2016עבודות פינוי עפר במתחם האומנים -באמצעות משכ"ל
לשאלת הועדה ,האם המחיר כולל הטמנה ומע"מ ,תשובת נציגי הנדסה  :המחיר כולל מע"מ
והטמנה.ש .באיזו כמות מדובר בהצעה?
ת 12,000 .מ"ק הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר
ההתקשרות עם חברת סגלוביץ עבודות עפר ופתוח בע"מ באמצעות משכ"ל.
 .2הצעה מס'  - 124/2016הגדלת הזמנת  -לטובת עבודות כניסה למחנה פיקוד העורף ולקריית
האומנים
הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר הגדלת התקשרות עם
חברת י.ע.ז באמצעות קרן רמלה.
מיכל רוטמן
מ"מ חלקת משק ונכסים

עלאלל רוזה
גזברית העירייה

החלטות ראש העירייה:
 .1הצעה מס'  – 123/2016עבודות פינוי עפר במתחם האומנים -באמצעות משכ"ל
מאשר ההתקשרות עם חברת סגלוביץ עבודות עפר ופתוח בע"מ באמצעות משכ"ל.

 .2הצעה מס'  - 124/2016הגדלת הזמנת  -לטובת עבודות כניסה למחנה פיקוד העורף ולקריית
האומנים
מאשר הגדלת התקשרות עם חברת י.ע.ז באמצעות קרן רמלה.

יואל לביא
ראש העירייה

רמלה ,דצמבר 2016
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