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 14-18/2016פרטיכלמכרזיםמשותפים
 

 (העירייה ע"ש 2016אפריל  12 שלישי ד' ניסן תשע"ו) יום    ישיבת הועדה מכרזים משותפים

 פנחס זינגר ז"ל.  

משתתפים:

 מנכ"לית העירייה –איילת כהן                       

 גזברית העירייה –רוזה עללאל                                                             

 ס/יועמ"ש   –עו"ד סופי ויטלם                                                  

 ס/מהנדס–זאנה סולובייצ'יק                                                            

 כלכלן אגף הנדסה –צביקה בוקשפן                                                            

 מנהל מחלקת אחזקה –אילן שרמי                                                            

 סיםמנהל מחלקת משק ונכ –שי אדרת                                                            

 מחלקת רכש –מיכל רוטמן                                                            

 מחלקת מחשוב –משה מורדוך                                                 

 קרן רמלה   –עו"ד יואב חמדי הלוי                                                             

 ע/מנכ"ל                                                      –עו"ד רעות שדה                                                             

                              

הנדון:



ביתספרבןצבי–שיפוץאולםספורט–37/2016הצעהמס' .1

 

 של הקרן לצורך קבלת הצעת מחיר  6/13פנה לזכייני מכרז אגף פת"ש באמצעות קרן רמלה 

 לשיפוץ אולם ספורט בבי"ס בין צבי.

 פיקוח(:3%להלןהצעותהמחירשהתקבלו)בניכוי    

מע"מ.17%כולל₪100,358הצעהע"ס–רונירוחם

 לאהגישהצעה.–יצארבע"מ

 לאהגישהצעה.–מאירכהןקבלנותכללית

 והתקשרות לביצוע העבודה.רונירוחםאגף פת"ש ממליץ לאשר את הצעתו של     

מוסדותחינוך-מקורתקציבי



(1)נספחמס'





431-ו207מגרשים–בינויגניילדיםתלתכיתתיוחדכיתתיבקרייתהאומנים-38/2016הצעהמס' .2

 הצעות מחיר לבינוי גני ילדים, תלת כיתתי  אגף הנדסה פנה למשכ"ל ולקרן רמלה לצורך קבלת     

 .   431 -ו 207וחד כיתתי בקריית האומנים, במגרשים      

 תוצאות ההתמחרות לבינוי גני הילדים, הועברו לבחינה, אישור וקבלת המלצה ממשרד ניהול      

ופיקוחא.פ.נניהולהנדסיבע"מ.     
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 ינוי והקצב לפיתוח:להלן הצעות המחיר שהתקבלו הכוללות ב     

 (: 2.2275%הצעות מחיר מאת זכייני משכ"ל )כולל קיזוז עמלת פיקוח משכ"ל      

מע"מ.₪+4,510,112הצעהע"ס–מריחברהקבלניתלעבודותבניהבע"מ

מע"מ.₪+4,142,284הצעהע"ס–מצעקבלניםבבניהבע"מ

מע"מ.₪+4,068,357סהצעהע"–בארהנדסהאזרחיתבע"מ

 .בארהנדסהאזרחיתבע"מהצעתו של  –ההצעה הזולה ביותר שהתקבלה מאת זכייני משכ"ל 

(:3%הצעותמחירמאתזכייניקרןרמלה)כוללקיזוזעמלתפיקוחהקרן

מע"מ.₪+4,011,617הצעהע"ס–רוחםרוני

מע"מ.₪+4,072,417הצעהע"ס–ארבע"מ-יצ

רונירוחם.הצעתו של  –ה ביותר שהתקבלה מאת זכייני קרן רמלה ההצעה הזול

רוחםהמלצתו להתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של הקבלן  – משרדניהולופיקוחא.פ.נניהולהנדסיבע"ממצ"ב נספח להמלצת 

רוני.

 ודה.לביצוע העב רוחםרונילהתקשרות עם  משרדא.פ.נ.ניהולהנדסיבע"מאגף פת"ש מאמץ המלצת 

 קיימתהרשאהממפעלהפיס-מקורתקציבי

(2)נספחמס'



רכישתמערכותאחסוןנתונים–39/2016הצעהמס' .3

 תפוסה. 90%-מערך האחסון המרכזי של העירייה הינו ישן, עומד על כ

 נדרש להחליף את מערך האחסון המרכזי במערכת חדשה בעלת נפחי אחסון גדולים יותר ובאחריות     

 שנים. 3-ל     

 בוזכתהחברתהראל.2018קייםמכרזחשכ"ל)מצ"ב(בתוקףעד

 !!! 90%-המחירים במכרז מציגים הנחות ממחיר מחירון בערך של כ     

מצ"ב אישור חשכ"ל )מצ"ב מייל אישור( לשימושנו במכרז.     

להלןהצעתהמחירשלחברתהראללשדרוגמערךהאחסון:

ההצעהכוללתאתכלמרכיבימערךהאחסוןבמרכזהמחשובבבנייןתקוותינו,שינועמערךהאחסון

והפעלתובאתרהחדש,הגדרה,העברתהנתוניםמהמערךהישןלמערךהחדש,DR-הקייםלאתרה

הפעלהובדיקה.

כוללמע"מ.₪187,371ללאמע"מ,₪$160,147,40,543.47עלותההתקשרותע"ס

 מערכת האחסון באמצעות מכרז חברתהראלמחלקת מחשוב ממליצה לאשר את ההתקשרות עם      

 חשכ"ל.    
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 כל ההתחייבויות של חשכ"ל יחולו גם על העירייה)יש לצרף הסכם+ערבות(.    

₪170,000–)ממתיןלתקציבלאחראישורמשרדהפנים(1616.571-מקורתקציבי

₪.17,500–1616.780

(3)נספחמס'

                    

עבודתהחלפתקוביובבביתספרג'ואריש–40/2016הצעהמס' .4

 תאי שירותים. 12 -בביה"ס ג'ואריש במבנה מנהלה קרס קו הביוב המנקז את קומה א' וקומת קרקע כ 

 חדשות. קיים צורך מיידי להחלפת הקו הנ"ל לרבות החלפת בריכות ביוב  

 מחלקת אחזקה פנתה לקרן רמלה )יואב חמדי הלוי( לשם קבלת הצעות מחיר כפוף למפרט ולמחירים   

 .6/13הקבועים במכרז פומבי   

 להלןהצעותהמחירשנתקבלו:

 )המחירכוללמע"מ(.₪43,171-רונירוחם

 לאהגישוהצעה.-יצאבע"מ

 לאהגישוהצעה.-מאירכהןקבלנותכללית



 לאור הצעת היחיד, זמינותו לביצוע  הקבלןרונירוחםמחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם 

 העבודה ושביעות רצוננו מעבודות קודמות שביצע.

 .לשאלת הועדה נעשתה פניה וסיור עם התאגיד , התאגיד אינו יכול לבצע עבודה זו 

תב"רשיפוציקיץ-סעיףתקציבי

(4)נספחמס'

:המלצותהועדה

ביתספרבןצבי–שיפוץאולםספורט–37/2016הצעהמס' .1

   רונירוחם.הועדה מאשרת המלצת אגף פת"ש  וממליצה בפני ראש העיירה לאשר ההתקשרות עם     

431-ו207מגרשים–בינויגניילדיםתלתכיתתיוחדכיתתיבקרייתהאומנים-38/2016הצעהמס' .2

רונירוחם."ש  וממליצה בפני ראש העיירה לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת אגף פת



רכישתמערכותאחסוןנתונים–39/2016הצעהמס' .3

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת המחשוב וממליצה בפני ראש העיירה לאשר ההתקשרות עם     

חברתהראלבאמצעותמכרזחשכ"ל.    
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ספרג'וארישעבודתהחלפתקוביובבבית–40/2016הצעהמס' .4

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת אחזקה וממליצה בפני ראש העיירה לאשר ההתקשרות עם     

הקבלןרונירוחם.    



עו"דרעותשדהאיילתכהן

מנכ"ליתהעירייהע/מנכ"ל







החלטותראשהעירייה:

ביתספרבןצבי–שיפוץאולםספורט–37/2016הצעהמס' .1

רונירוחם.מאשר ההתקשרות עם      

     

 

431-ו207גרשיםמ–דכיתתיבקרייתהאומניםבינויגניילדיםתלתכיתתיוח-38/2016הצעהמס' .2

רונירוחם.מאשר ההתקשרות עם  



רכישתמערכותאחסוןנתונים–39/2016הצעהמס' .3

חברתהראלבאמצעותמכרזחשכ"ל.מאשר ההתקשרות עם       



עבודתהחלפתקוביובבביתספרג'ואריש–40/2016הצעהמס' .4

הקבלןרונירוחם.מאשר ההתקשרות עם     

 

 

 

יואללביא2016רמלה,אפריל



ראשהעירייה

 


