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14-4/2016פרטיכלמכרזיםמשותפים

 

 בבניין  (2016ינואר  25 ) שני ט"ו שבט תשע"ו יום    שהתקיימה        ישיבת הועדה מכרזים משותפים

פנחס זינגר ז"ל.  העירייה ע"ש

משתתפים:

 מ"מ מנכ"ל  –איילת כהן                                                               

 גזבר –רוזה עלאלל                                                   

 ס/יועמ"ש   –עו"ד סופי ויטלם                                                              

 ס/מהנדס–זאנה סולובייצ'יק                                                             

 כלכלן אגף הנדסה –צביקה בוקשפן                                                             

 אגף הנדסה  –אפרת כהן                                                   

 מנהל מחלקת משק ונכסים –שי אדרת                                                             

 מחלקת רכש    –מיכל רוטמן                                                   

 מנהל הבריכה העירונית -בוריס אוסטואב                                                     

ע/מנכ"ל–עו"ד רעות שדה                                                              



 הנדון:



 רחובבניאמדורסקי–חיבורניקוזמתחםגינדיקרייתהאומנים–7/2016הצעהמס' .1



 לתאגיד המים כזכיין מכרז התאגיד לצורך 7/13אגף פת"ש פנה באמצעות מכרז עירייה מס' 

 רחוב  –קבלת הצעת מחיר לחיבור ניקוז מתחם גינדי קריית האומנים 

 בני אמדורסקי.

 :יהלהלןההצעהשהתקבלהמאתזכייןהעירי

מע"מ.17%כולל33,621הצעהע"ס–א.ד.אחיםאדרי

להלןההצעהשהתקבלהמאתזכייןהתאגיד:

 מע"מ.17%כולל₪45,809הצעהע"ס–א.ד.אחיםאדרי

עםא.ד.אגף פת"ש ממליץ על ההצעה הזולה ביותר והתקשרות באמצעות מכרז העירייה

 האחיםאדרי.

 ה באשר לפער המחירים של אותו מציע, הובהר כי, לעבודה לאחר קבלת הסבר מהגזברית העיריי

 המבוקשת אין מחירים במכרז העירייה המחירים שהוצעו ניתנו בהתאם למחירון דקל זאת בהתאם

 לדברי עדי שטרנברג .

2412-מקורתקציבי

(1)נספחמס'
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פיתוחמתחםרמלהמערב–החלפתמתכנןתנועה,פיזי)כוללרמזורים(-2016/8הצעהמס' .2

 

 מתכנון תנועה ופיזי בפרויקט רמלה מערב, פנה אגף הנדסה באמצעותהיועץל.שקדעקב התפטרות 

 הצעות מחיר אחידות למשרדי תכנון בתחום תכנון תנועה,  4,לקבלת חברתניהולהפרויקט,פרושיא

 רים לפיתוח מתחם רמלה מערב. פיזי לרבות רמזו

מע"מ.₪+91,400הצעותהמחירכוללותקיזוזשכרטרחתהיועץהיוצא)ל.שקד(בסך

להלןהצעותהמחירשהתקבלו:

 מע"מ.₪+1,098,600הצעהע"ס–גבריאללוטןמהנדסים (1

 מע"מ.₪+1,108,600הצעהע"ס–אמימתוםמהנדסיםויועצים (2

 מע"מ.₪+1,225,776הצעהע"ס–פרייברגמהנדסים (3

 מע"מ.₪+1,297,784הצעהע"ס-דגשהנדסה (4

 התקיימה פגישה בנוכחות אגף הנדסה והיועמ"ש להבהרת הנושא לאיילת ויינר כי כאשר מתכנן

 מתפטר מסיבות כאלה ואחרות יש להביא לידיעת הנהלת העיר ולא להשאיר ברמת אגף הנדסה בלבד!

 החברה המנהלת להמליץ על ההצעה הזולה ביותר והתקשרות  אגף הנדסה מאמץ המלצת

עםגבריאללוטן.

2481-מקורתקציבי

(2)נספחמס'



פיתוחמתחםרמלהמערב–החלפתמתכנןחשמלתאורהותקשורת-9/2016הצעהמס' .3



 , מתכנון חשמל תאורה ותקשורת בפרויקט רמלה מערב היועץל.שקדעקב התפטרות      

 הצעות מחיר אחידות 4לקבלת  חברתניהולהפרויקטפרושיא,פנה אגף הנדסה באמצעות      

 למשרדי תכנון בתחום תכנון חשמל תאורה ותקשורת לפיתוח מתחם רמלה מערב.      

 מע"מ.₪ +  22,500הצעות המחיר כוללות קיזוז שכר טרחת היועץ היוצא )ל. שקד( בסך      

:חירשהתקבלולהלןהצעותהמ

 מע"מ.₪+526,200הצעהע"ס–ספירמרכזי.ר. (1

 מע"מ.₪+275,500הצעהע"ס–טקטיןתכנוןחשמל (2

 מע"מ.₪+297,500הצעהע"ס–דודברהוםמהנדסיםיועצים (3

 מע"מ.₪+335,650הצעהע"ס-אריאלמלכהמהנדסיםיועצים (4

 הבהרת הנושא לאיילת ויינר כי כאשר מתכנןהתקיימה פגישה בנוכחות אגף הנדסה והיועמ"ש ל

 מתפטר מסיבות כאלה ואחרות יש להביא לידיעת הנהלת העיר ולא להשאיר ברמת אגף הנדסה בלבד

 אגף הנדסה מאמץ המלצת החברה המנהלת להמליץ על ההצעה הזולה ביותר והתקשרות   

טיקטיןתכנוןחשמל.עם  

2481-מקורתקציבי
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(3)נספחמס'



 החלפתפנסילדבשכונתקרייתמנחם-10/2016הצעהמס' .4

 עיריית רמלה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים לביצוע עבודות החלפת פנסי לד בשכונת

 קריית מנחם ברחובות אפריאט, חשמל, לוין, שטרן, אחימאיר. סך ההרשאה שהתקבלה 

 כוללמע"מ.₪250,000ע"ס

 , לקבלת הצעה לביצוע העבודה הנ"ל.עמיאתיגאלייה, אגף פת"ש פנה לזכיין מסגרת העיר

מע"מ.17%כולל₪249,637הצעתהמחירשהתקבלהע"ס

 העבודה.  לביצועהקבלןעמיאתיגאלאגף פת"ש ממליץ לאשר התקשרות עם 

2506-תב"ר

(4)נספחמס'



החלפתעמודיתאורהרקוביםבקרייתמנחם-11/2016הצעהמס' .5

 עיריית רמלה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים לביצוע עבודות החלפת עמודי תאורה רקובים

 בשכונת קריית מנחם ברחובות אפריאט, חשמל, לוין, שטרן, אחימאיר. סך ההרשאה שהתקבלה 

 כולל מע"מ.₪  250,000

 , לקבלת הצעה לביצוע העבודה הנ"ל.עמיאתיגאל אגף פת"ש פנה לזכיין מסגרת העירייה,         

מע"מ.17%כולל₪249,818הצעתהמחירשהתקבלהע"ס         

 העבודה  לביצוע עמיאתיגאלאגף פת"ש ממליץ לאשר התקשרות עם הקבלן          

2503-תב"ר

(5)נספחמס'



בבמוסדותהחינוךאחזקתציודמחשו–12/2016הצעהמס' .6

 באמצעות מכרז משרד החינוך לאספקת שרותי תחזוקה  לחברתטלקודמחלקת המחשוב פנתה          

 )מוקד קריאה יחיד לכל סוגי התקלות(  .S.P.O.Cשרותי תחזוקה אינטגרטיביים במתכונת          

)מלבד ביה"ס  90.06.14שרד החינוך הכוללים חומרה )מחשוב ותקשורת(, תוכנה ותשתיות תקשורת לפי תנאי מכרז מ

 האורתודוקסי עם יכולת לתחזוקה עצמית(.

 הסכם שרות זה ישדרג את שרותי האחזקה שניתנו עד עתה לציוד המחשוב במוסדות החינוך.         

        

:המסגרתההתקשרותהחדשה

משרדהחינוךהכולליםחומרה)מחשובותקשורת(,תוכנהותשתיותתקשורתלפיתנאימכרז (1

 .90.06.14



 עיריית רמלה                                                                                          
 מזכירות העירייה                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  

4 

 

קריאותהשרותיפתחוע"יטכנאיהרשות,לאחרסינוןקריאותשוואולאחרשמיצויכולתם (2

לפתרוןהבעיהולפרטיציודשסיימואתאחריותהספק.

עומדבמסגרתאש"חכוללמע"מ)226תסתכםבסךשל2016התמורהשתקבלטלקודלשנת (3

(.6201התקציבלשנ"ע

השרותלתשתיותשלציודהנמצאבמסגרתהאחריותיינתןע"יחברתטלקודכהנחהנוספת (4

 לשרות.

 )ללא ציוד במסגרת אחריות( כפי  לכלציודהמחשובבמוסדותהחינוךשרות זה יינתן כאמור 

לחברתטלקוד.שנספר על ידנו במוסדות החינוך ונמסר 



 ₪.6,000-₪8132.576,220,000–81321.750–מקורתקציבי

 



(6)נספחמס'

 

המלצותהועדה:



רחובבניאמדורסקי–חיבורניקוזמתחםגינדיקרייתהאומנים–7/2016הצעהמס' .1

הועדה מאמצת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם    

 עםא.ד.האחיםאדרי.



פיתוחמתחםרמלהמערב–תמתכנןתנועה,פיזי)כוללרמזורים(החלפ-8/2016הצעהמס' .2

הועדה מאמצת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם   

עםגבריאללוטן.



פיתוחמתחםרמלהמערב–החלפתמתכנןחשמלתאורהותקשורת-9/2016הצעהמס' .3

ף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עםהועדה מאמצת המלצת אג 

טיקטיןתכנוןחשמל.



החלפתפנסילדבשכונתקרייתמנחם-10/2016הצעהמס' .4

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

הקבלןעמיאתיגאל.



הרקוביםבקרייתמנחםהחלפתעמודיתאור-11/2016הצעהמס' .5

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

הקבלןעמיאתיגאל.



אחזקתציודמחשובבמוסדותהחינוך–12/2016הצעהמס' .6

הועדה מאמצת המלצת מחלקת המחשוב וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם  
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ברתטלקודבאמצעותמשכ"ל.ח

 

עו"דרעותשדהאיילתכהן

מ"ממנכ"להעירייהע/מנכ"ל





המלצותראשהעירייה:

רחובבניאמדורסקי–חיבורניקוזמתחםגינדיקרייתהאומנים–7/2016הצעהמס' .1

 עםא.ד.האחיםאדרי.מאשר ההתקשרות     



פיתוחמתחםרמלהמערב–החלפתמתכנןתנועה,פיזי)כוללרמזורים(-8/2016הצעהמס' .2

עםגבריאללוטן.רותמאשר ההתקש   



פיתוחמתחםרמלהמערב–החלפתמתכנןחשמלתאורהותקשורת-9/2016הצעהמס' .3

טיקטיןתכנוןחשמל.מאשר ההתקשרות עם     



החלפתפנסילדבשכונתקרייתמנחם-10/2016הצעהמס' .4

הקבלןעמיאתיגאל.מאשר ההתקשרות עם   



מודיתאורהרקוביםבקרייתמנחםהחלפתע-11/2016הצעהמס' .5

הקבלןעמיאתיגאל.מאשר ההתקשרות עם  



אחזקתציודמחשובבמוסדותהחינוך–12/2016הצעהמס' .6

חברתטלקודבאמצעותמשכ"ל.מאשר ההתקשרות עם      



 

 

 

 

 

יואללביא2016רמלה,ינואר



ראשהעירייה


