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 :היוםסדר  על
 
 .(1/13)בהתאם למכרז מסגרת  חם המתנ"חהצעות מחיר לביצוע חניות ברח' הסביון, רח' השחף ובמת .1

אישור רשימת ספקים לצורך התקשרות במכרזי זוטא להצטיידות בפסנתרים לרבות פסנתרי כנף וכסאות  .2

 .2016בשנת  פסנתר לקונסרבטוריון

 מינוי מ|"מ ליו"ר הוועדה בעת העדרו בפתיחת מכרזים. .3
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 (.1/13השחף ובמתחם המתנ"ח )בהתאם למכרז מסגרת  הצעות מחיר לביצוע חניות ברח' הסביון, רח' .1

 

 

  משה חזות:

בהתאם להוראות מכרז המסגרת לביצוע עבודות . , ברח' הסביון, השחף ובמתחם המתנ"חחניות 3מדובר בביצוע 

על הנחה שניתנה בעת אישורם כקבלני  הנחה נוספתפיתוח, אגף הנדסה פנה לשני הקבלנים המאושרים, לקבלת 

 תקבלו שתי הצעות, כמפורט להלן:מסגרת. ה

 

 )ניתן אחוז הנחה נוסף על ההנחה המקורית( 8% חיים לישראל .1

 )ללא שינוי מההנחה המקורית 7% מאיר כהן .2

 

  אלש"ח, תשמש את אגף הרווחה.  123 -עלות ביצוע החניות:  רח' הסביון כ  יעקב שלוסברג:

, תוקם חניה ₪ 223,000 -. מתנ"ח כבאזור ילדים החדש שנבנה, תשמש את הבאים לגן ה₪ 183,000 -רח' השחף כ

 תפעולית אשר תשמש את האוטובוסים.

נותן סקירה על מהות מכרז המסגרת לביצוע עבודות בתחומים שונים ואופן ההתמחרות הנוסף  דוד שטרית:

 הנגזר ממנו.

את ההצעה של חב' חיים לישראל בע"מ אשר נתנה את ההנחה הגבוהה ביותר.  מעלה להצבעה משה חזות:

העירייה עובדת עם החברה הנ"ל מספר שנים ולפי חוות דעתו של יעקב שלוסברג, העבודה מבוצעת לשביעות רצון 

 מדגיש כי יש להקפיד על ביצוע גימורים ברמה טובה. העירייה.

 

 

 :1מס'  החלטה

צים פה אחד לראש העיר, לקבל את ההצעה של חב' חיים לישראל בע"מ ממליחברי ועדת המכרזים 

 הנחה על מחירי המפרט. 8%אשר נותנת חניות ברח' הסביון, רח' השחף ובמתחם המתנ"ח לביצוע 

 
 

_________________ 
 משה חזות

 יו"ר הוועדה
 

 

 

 אישור ראש העיר:
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הצטיידות בפסנתרים לרבות פסנתרי כנף אישור רשימת ספקים לצורך התקשרות במכרזי זוטא ל .2

 .2016וכסאות פסנתר לקונסרבטוריון בשנת 

 

ברשימת הספקים למכרזי זוטא  הכלללבה הוזמנו ספקים בעיתונות הארצית מודעה פורסמה   משה חזות:

ריון מר ראובן גוטמן וכולן אושרו בקשות אשר נבדקו על ידי מנהל הקונסרבטו 4פסנתרים. הוגשו  לרכישת 

 על ידו. 

לספקים הללו בו ידרשו לתת  מכרז זוטא  יפורסם לאחר אישורה, . רשימת הספקים מובאת לאישור הוועדה 

בחירת ההצעה הזוכה תעשה על ידי ועדת  . מפרט מדויק של הפסנתרים הדרושים הצעת מחיר עפ"י

 המכרזים.

 להלן רשימת הספקים:

 

 כתובת שם מס'

 ליההרצ 18ישראל ישעיהו  דוד בידר  .1

 א.ת. ראש העין ארתור סוקולוב  .2

 ר"ג 1ז'בוטינסקי  מרום כלי נגינה   .3

 ת"א 93אלנבי  ירון גליק –בית הפסנתר   .4
 

 

 :2מס'  החלטה

להצטיידות הספקים הנ"ל לצורך התקשרות במכרזי זוטא  4מאשרים את חברי ועדת המכרזים 

 .2016נת בפסנתרים לרבות פסנתרי כנף וכסאות פסנתר לקונסרבטוריון בש

 

 

 

 מינוי מ|"מ ליו"ר הוועדה בעת העדרו בפתיחת מכרזים. .3

 

 :3מס'  החלטה

מחליטים פה אחד כי בעת העדרו של יו"ר ועדת מכרזים בפתיחת מכרזים ימלא חברי ועדת המכרזים 

 את מקומו חבר ועדת מכרזים אחד מבין חברי הוועדה )ולא שני חברים כפי שנקבע בעבר(

 

 

 
_________________ 

 משה חזות
 יו"ר הוועדה

 


