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 ע"שבבניין העירייה ( 2017בינואר  30)                שהתקיימה ביום שני, ג' בשבט תשע"ז מכרזים משותפיםלישיבת הועדה מ

 ז"ל. פנחס זינגר

 

 משתתפים: נוכחים:
 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש  גזברית העירייה –עללאל רוזה 

  ס/יועמ"ש –יטלם עו"ד סופי ו

  מחלקת משק ונכסיםמנהלת  – מיכל רוטמן

  מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית  

 

 

 

הנדון:



בחט"בהתקנתמעליותההתקשרותעםהקבלןרונירוחםלביצועבקשהלביטול–201710/הצעהמס' .1

 .שחקיםועידנים

קבלן רוני רוחם, כזכיין , אישרה ההתקשרות עם ה08/08/2016מיום  36/2016-14וועדת מכרזים משותפים מס'  

 חט"ב שחקים ועידנים.בלביצוע התקנה של מעליות  ,של קרן רמלה

 

 לטענת הקבלן הזוכה, ישנה אי התאמה בין האומדנים לבין תכניות המתכנן. 

 שהעביר הקבלן. מצ"ב כתב ויתור והעדר תביעות

 קרן רמלה הודיעה לקבלן על ביטול הזכייה בנושא בנדון. בשל כך,

 

רונירוחםלביצועהעבודותעםהקבלןההתקשרותלבטלסהממליץלוועדהנדאגףהה אמור לעיל, ה לאור

 .הנ"ל

(1)נספחמס'



 מעליותבמבניחינוךוציבור5–פיריםו3ביצוע-11/2017הצעהמס' .2

 של לביצוע  תוספת, 10/2016/חש' מכרז מס במסגרת ,וכלכלה למשק לחברה פנה הנדסה אגף

 , כמפורט להלן:מעליות במבני חינוך וציבור 5 –למעליות ו פירים  3

 התקנת מעלית בלבד. –שחקים ועידנים  חט"ב 

 בניית פיר + התקנת מעלית. –עמל רב תחומי  תיכון 

 בניית פיר + התקנת מעלית. –אורט מקיף ערבי  תיכון 

  בניית פיר + התקנת מעלית. –מבנה אגף החינוך 

 

כוללות מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  הצעות 2הוגשו  מתוכם, קבלנים 7 -ל פנתה וכלכלה למשק החברה

 , כמפורט להלן:8.5%
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חומריתחברת ההתקשרות לביצוע העבודה עם אשרלוועדה ל ממליץ הנדסהה אגף, לאחר בדיקת הצעות המחיר

,באמצעותמשכ"ל,בהתאםלהצעתםשהיאהזולהביותר.בע"מ(1996)והשקעותןילבני2000



  – מקורתקציבי

 , בי"ס מקיף אורט2573 –, בי"ס עמל רב תחומי  2555 –, בי"ס שחקים  2554 –בי"ס עידנים 

 )טרם הוגשה בקשה לאישור משרד הפנים(. 2526 –, מבנה אגף חינוך  2572 –ערבי 

 

(2)נספחמס'



תהועדה:והמלצ



בחט"בונירוחםלביצועהתקנתמעליותבקשהלביטולההתקשרותעםהקבלןר–10/2017הצעהמס' .1

.שחקיםועידנים

לביצוע  רונירוחםעםהקבלןההתקשרותלבטלאגף ההנדסה  ממליצה בפני ראש העירייה לקבל את המלצתהועדה 

  התקנת מעליות בחט"ב שחקים ועידנים.

 

 מעליותבמבניחינוךוציבור5–פיריםו3ביצוע11/2017הצעהמס' .2

2000ומריתחחברתעם התקשרותלת אגף הנדסה המלצ ממליצה בפני ראש העירייה לאשרהועדה     

  בהתאם להצעתם שהיא הזולה  , באמצעותמשכ"ל ,לביצועהעבודהבע"מ(1996)והשקעותיןילבנ

2000חומרית שםהמבנה תב"ר

לבניין

והשקעות

 בע"מ

א.חחאלד

 לבנייהבע"מ

  263,125          267,863       תוספת פיר ומעלית באגף החינוך 2526

  226,907          233,397       מעלית בי"ס עידנים 2554

  222,914          229,089       מעלית בי"ס שחקים 2555

  502,491          500,130       נגישות +פיר+מעלית בי"ס עמל רב תחומי 2573

         4 88,755        486,220 נגישות +פיר+מעלית בי"ס אורט מקיף ערבי 2572

  1,704,192       1,716,699    סה"כ לפני מע"מ והנחות 

 15% 4.1%- אחוז הנחה /תוספת 

  70,384.64 -   255,629          

  1,959,820       1,646,314    סה"כ לאחר הנחה /תוספת 

  333,169          279,873       מע"מ 

      ,2 292,990     1,926,187 סה"כ כולל מע"מ 

       2,487,894     2,089,913 8.5%סה"ככוללמע"מועמלתמשכ"ל 



 עיריית רמלה                                                                              
 אגף מזכירות ומנהל                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  

3 

 

 ביותר.

 בכפוף להרשאה ממשרד הפנים. ביצוע העבודה במבנה אגף החינוך, 





וזהעללאלרכהןגלית

העירייהגזבריתמנהלתאגףמזכירותומנהל









העירייה:ראשתוחלטה



 עידניםבקשהלביטולזכייהעבורהתקנתמעליותבבי"סשחקיםו–10/2017הצעהמס' .1

  לביצוע התקנת מעליות בחט"ב שחקים ועידנים. ,לבטל ההתקשרות עם הקבלן רוני רוחם מאשר המלצת הועדה

 

 מעליותבמבניחינוךוציבור5–פיריםו3ביצוע-11/2017הצעהמס' .2

לביצועבע"מ(1996)והשקעותןילבני2000ומריתחברתחהתקשרות עם המלצת הועדה למאשר      

 בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר. ,באמצעותמשכ"ל העבודה,

 ביצוע העבודה במבנה אגף החינוך, בכפוף להרשאה ממשרד הפנים.







יואללביא

ראשהעירייה

רמלה,

 


