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14-2/2016מכרזיםמשותפיםפרטיכל

 

 ( בבניין 2015ינואר  11שני א' שבט תשע"ו ) יום  שהתקיימה        ישיבת הועדה מכרזים משותפים

פנחס זינגר ז"ל.  העירייה ע"ש

משתתפים:

 גזבר –רוזה עלאלל                                                   

 מחלקה משפטית  –עו"ד שרון בן יקר                                                              

 ס/מהנדס–זאנה סולובייצ'יק                                                              

 כלכלן אגף הנדסה  –צביקה בוקשפן                                                              

 מנהל מחלקת מחשוב  –משה מורדוך                                                              

 מנהל מחלקת משק ונכסים  –שי אדרת                                                              

 קת רכש מחל-מיכל רוטמן                                                               

 ע/מנכ"ל–עו"ד רעות שדה                                                              

 הנדון:



 ,אזורתעשייהב'12השלמתמדרכהברחובחוחית–3/2016הצעהמס' .1

 

 של העירייה ובאמצעות קרן רמלה לזכייני מכרז הקרן 7/13אגף פת"ש פנה לזכייני מכרז מס' 

 , אזור תעשייה ב', רמלה.12לצורך קבלת הצעת מחיר לביצוע השלמת מדרכה ברחוב חוחית  7/13מס' 

להלןהצעותהמחירשהתקבלומאתזכייניהעירייה:

 מע"מ.17%כולל₪131,044הצעהע"ס–מאירכהן .1

 מע"מ.17%כולל₪130,189הצעהע"ס-א.ד.אחיםאדרי .2

 מע"מ.17%כולל₪121,501הצעהע"ס–א.מ.הבונהבמרכז .3

 לאהגישהצעה.-לילובאריהובניו .4
 

בגיןפיקוח(:%3להלןהצעותהמחירשהתקבלומאתזכייניקרןרמלה)בניכוי

 מע"מ.17%כולל₪144,105הצעהע"ס–פיתוחבגן .1

 לאהגישהצעה.–א.ד.אחיםאדרי .2

 לאהגישהצעה.–מאירכהן .3

 לאהגישהצעה.–פורטוגזבע"מ .4

 לאהגישהצעה.–גרבע"מפל .5

 

א.מ.הבונהבמרכז,אגף פת"ש ממליץ לבחור בהצעה הזולה ביותר והתקשרות עם זכיין העירייה,

לביצועהעבודה.



בכפוףלמציאתמקורתקציבי–מקורתקציבי



(1)נספחמס'
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 שבזי-לצורךהקמתכיכרבראילןביצועעבודותחשמל-4/2016הצעהמס' .2
 

 , זכיין מכרז העירייה לביצוע עבודות חשמל ותאורת רחובותפנהלעמיאתיגאלאגף פת"ש 

 שבזי.-לצורך קבלת הצעת מחיר לביצוע עבודות חשמל לצורך הקמת כיכר בר אילן

 להלן הצעת המחיר שהתקבלה:

מע"מ.17%לכול₪184,220עפ"יכתבכמויותמכרזהעירייההינהע"ס

 לצורך ביצוע העבודה עמיאתיגאלאגף פת"ש ממליץ לאשר התקשרות עם הקבלן 

בכפוףלקבלתהרשאה-מקורתקציבי

(2)נספחמס'



 

 שכונתקרייתמנחם–רכישהוהתקנתמזגניםחדשיםבשולחתאופקברחובהחץ-5/2016הצעהמס' .3


 אגף פת"ש פנה לחברת אלקטרה, זכיינית מכרז העירייה למיזוג אוויר, לצורך קבלת הצעת     

  –מחיר לרכישה והתקנת מזגנים חדשים בשולחת אופק ברחוב החץ בשכונת קריית מנחם     

 פרויקט מרכז יום לקשיש דוד רזיאל.    

 :להלןהצעתהמחיר    

כמויותהמכרז.מע"מ,עפ"יכתב17%כולל₪78,521ע"ס



 לביצוע העבודה. חברתאלקטרהאגף פת"ש ממליץ לאשר התקשרות עם     

מוסדותציבור-מקורתקציבי

(3)נספחמס'







המלצותהועדה:



 ,אזורתעשייהב'12השלמתמדרכהברחובחוחית–3/2016הצעהמס' .1

א.מ.הבונהאש העירייה לאשר ההתקשרות עם הועדה מאמצת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ר  

במרכז.



 שבזי-ביצועעבודותחשמללצורךהקמתכיכרבראילן-4/2016הצעהמס' .2

 הועדה מאמצת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם        

 חברתעמיאתיגאל.    
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שכונתקרייתמנחם–ניםחדשיםבשולחתאופקברחובהחץרכישהוהתקנתמזג-5/2016הצעהמס' .3

הועדה מאמצת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם        

 חברתאלקטרה.

 

עו"דרעותשדהאיילתכהן

ע/מנכ"למ"ממנכ"להעירייה







המלצותראשהעירייה:

 ,אזורתעשייהב'12השלמתמדרכהברחובחוחית–3/2016הצעהמס' .1

א.מ.הבונהבמרכז.עם  מאשר ההתקשרות 



 שבזי-ביצועעבודותחשמללצורךהקמתכיכרבראילן-4/2016הצעהמס' .2

 חברתעמיאתיגאל.מאשר ההתקשרות עם

 

שכונתקרייתמנחם–רכישהוהתקנתמזגניםחדשיםבשולחתאופקברחובהחץ-5/2016הצעהמס' .3

 חברתאלקטרה.מאשר ההתקשרות עם         

 

 

 

 

 

יואללביא2016רמלה,ינואר



אשהעירייהר
 


