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20177/-14מס'מכרזיםמשותפיםוטוקולרפ
 

( בבית העירייה 2017בפברואר  20בשבט תשע"ז ) כ"דביום שני,     , שהתקיימה למכרזים משותפיםמישיבת הוועדה  

 פנחס זינגר ז"ל. ע"ש

 

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

  ס/יועמ"ש – עו"ד סופי ויטלם

 מנהלת מח' משק ונכסים –מיכל רוטמן 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית  

 

  



נדון:ה



שלמשטחיגומיהתקנהולאספקה–ל"משכעםמסגרתבהסכםהתקשרות-201720/הצעהמס' .1

11/2016/משמכרזבמסגרת

   ל משטחי גומי  ש תקנהוה מחיר לאספקה הצעות קבלת לצורך ל"למשכ פנה הנדסה גףא 

 .11/2016/מש ל"משכ מכרז במסגרת 

   וכולל כולל מע"מ  ₪ 1,170,000 לא יעלה על  ל"הנ למכרז המקסימלי ההתקשרות סכום 

 )לפני  10%בשיעור של  תקורת משכ"ל בגין שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על ביצוע העבודה 

 .הנחה( 

 רז זה, יבוצעו בהתאם לאישור עבודה ספציפית ומקור       עבודות )הזמנות רכש/חוזים( נשוא מכ 

 .תקציבי בהתאמה 



:11/2016/משמכרזבמסגרתשהתקבלוההצעותלהלן 

 שםהספק
מע"מ17%כוללמחיר

 *10%תמשכ"לועמל

 ₪ 1,313,788.32 פוליטן ספורט בע"מ

 ₪ 1,327,503.22 איכות המשחק )ס.ק( בע"מ

 ₪ 1,350,886.04 יפוי בע"מגרין פויינט פתרונות ח

 ₪ 1,399,875.75 דשא עוז בע"מ

 

ועלכךנקבלתעודותזיכוי.6.98%שיעורשלתעמודעל*עמלתמשכ"להמתוקנת

, ל"משכ דרך ,פוליטןספורטבע"מחברת ההתקשרות עם אשרועדה לל ממליץ הנדסהה אגףלאור האמור לעיל, 

)לפני עדכון עמלת משכ"ל שתעמוד בשיעור  10%עמלת משכ"ל ל כולכולל מע"מ ו ₪ 1,313,788.32בעלות של 

(, בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר מבין זכייני משכ"ל. 6.98%של 

.יקטילפרולכלבהתאם-מקורתקציבי
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(1)נספחמס'



 פיתוחותשתיותברחובאפריאטשלבג'לביצועעבודותהתקשרותעםמשכ"ל–201712/הצעהמס' .2

לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות ברחוב  12/2016אגף הנדסה פנה לחברה למשק וכלכלה במסגרת מכרז מס' פת/

 .אפריאט שלב ג'

 

: כמפורט להלן (,עמלת משכ"ל 9% -כולל מע"מ ו * )  הצעות 2התקבלו  מציעים, 7 -החברה למשק וכלכלה פנתה ל



וביץעבודותסגל פרוייקט

 עפרופיתוחבע"מ

חופריהשומרון

 בע"מ

 1,026,165.61 979,555.46 אפריאט שלב ג'

 14,787.05 14,115.39 הצמדה למדד

 1,040,952.66 993,670.85 סה"כ לפני מע"מ

 176,961.95 168,924.05 מע"מ

 1,217,914.61 1,162,594.90 סה"ככוללמע"מ



.,בשלהשינוייםשנעשובעמלותמשכ"למהיקףהפרוייקט2.46%של*העירייהתקבלזיכוי

, סגלוביץעבודותעפרופיתוחבע"מ ההתקשרות עם חברת אשר ועדה לאגף הנדסה ממליץ ללאור האמור לעיל, 

, 9%כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של ₪  1,162,594.90דרך משכ"ל, לביצוע העבודה בעלות של 

 שהיא הזולה ביותר.בהתאם להצעתם 

 משווי העבודות שתבוצענה בפועל. 2.46%העירייה תקבל זיכוי של לענין עמלת משכ"ל, 



(.אישור ממונה )עדיין אין 2610 :מקורתקציבי

 

(2)נספחמס'



בשצ"פגןגלעדושצ"פלביצועעבודותפיתוחותשתיותהתקשרותעםמשכ"ל–201712/הצעהמס' .3

 גןהדס

בשצ"פ גן לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות  12/2016הנדסה פנה לחברה למשק וכלכלה במסגרת מכרז מס' פת/אגף 

 .גלעד ושצ"פ גן הדס

 

: כמפורט להלן (,עמלת משכ"ל 9% -כולל מע"מ ו * )הצעות   2התקבלו  מציעים, 7 -החברה למשק וכלכלה פנתה ל

סגלוביץעבודותעפר פרוייקט

 ופיתוחבע"מ

השומרוןחופרי

 בע"מ

 73,803.21 71,549.00 גן הדס

 58,005.75 56,215.80 גן גלעד

 131,808.96 127,764.80 סה"כ

 1,899.37 1,841.09 הצמדה למדד

 133,708.33 129,605.89 סה"כ לפני מע"מ

 22,730.42 22,033.00 מע"מ
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בשלהשינוייםשנעשובעמלותמשכ"ל.מהיקףהפרוייקט,2.46%לזיכוישל*העירייהתקב

, סגלוביץעבודותעפרופיתוחבע"מ ההתקשרות עם חברת אשר ועדה לאגף הנדסה ממליץ ללאור האמור לעיל, 

, בהתאם 9%מלת משכ"ל בשיעור של כולל מע"מ וכולל ע₪  151,638.89דרך משכ"ל, לביצוע העבודה בעלות של 

 להצעתם שהיא הזולה ביותר.

 משווי העבודות שתבוצענה בפועל. 2.46%העירייה תקבל זיכוי של לענין עמלת משכ"ל, 



 .₪131,313.92,יתרה2548גןהדס:מקורתקציבי

.₪121,401.90,יתרה2541גןגלעד



(3)נספחמס'



תהועדה:והמלצ



שלמשטחיגומיהתקנהולאספקה–ל"משכעםמסגרתבהסכםהתקשרות-201720/הצעהמס' .1

11/2016/משמכרזבמסגרת

כי הצעות המחיר עבור כתב הכמויות הן לצורך הצעה בלבד, וכי החוזה  לאחר קבלת אישור ממשכ"ל המאשר

אגף  ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצתהועדה  מלש"ח + מע"מ, 1שייחתם הוא עד למסגרת כספית של 

, בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר מבין זכייני ל"משכ דרך ,פוליטןספורטבע"מחברת עם ההנדסה להתקשרות 

 משכ"ל. 

, 6.98%האישור הינו בתנאי שאגף ההנדסה ידאג לקבל ממשכ"ל תעודות זיכוי על שיעור העמלה שיעמוד בסך של 

 קור תקציבי התואם כל פרוייקט.מל בכפוףו

 ₪.מלש"ח  1העירייה אינה מתחייבת לסכום של

 

 לביצועעבודותפיתוחותשתיותברחובאפריאטשלבג'התקשרותעםמשכ"ל–201712/הצעהמס' .2

סגלוביץעבודותעפרחברתלהתקשרות עם אגף ההנדסה  ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצתהועדה 

כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל ₪  1,162,594.90, דרך משכ"ל, לביצוע העבודה בעלות של בע"מופיתוח

 , בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר.9%בשיעור של 

 משווי העבודות שתבוצענה בפועל. 2.46%העירייה תקבל זיכוי של לענין עמלת משכ"ל, 

 דה עד לקבלת האישור.האישור בכפוף לקבלת הרשאה ממשרד הפנים, אין להתחיל בעבו

 

בשצ"פגןגלעדושצ"פלביצועעבודותפיתוחותשתיותהתקשרותעםמשכ"ל–201712/הצעהמס' .3

 גןהדס

סגלוביץעבודותעפרחברתלהתקשרות עם אגף ההנדסה  ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצתהועדה 

כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור ₪  151,638.89, דרך משכ"ל, לביצוע העבודה בעלות של בע"מופיתוח

 , בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר.9%של 

 156,438.74151,638.89 סה"ככוללמע"מ



 עיריית רמלה                                                                              
 אגף מזכירות ומנהל                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  

4 

 

 משווי העבודות שתבוצענה בפועל. 2.46%העירייה תקבל זיכוי של לענין עמלת משכ"ל, 

 

עללאלרוזהכהןגלית              

גזבריתהעירייהמנהלתאגףמזכירותומנהל

 

 

 

תראשהעירייה:והחלט



שלמשטחיגומיהתקנהולאספקה–ל"משכעםמסגרתבהסכםהתקשרות-201720/הצעהמס' .1

11/2016/משמכרזבמסגרת

, בהתאם להצעתם שהיא הזולה ל"משכ דרך ,פוליטןספורטבע"מחברתעם  התקשרותלמאשר המלצת הועדה 

 ביותר מבין זכייני משכ"ל. 

, 6.98%האישור הינו בתנאי שאגף ההנדסה ידאג לקבל ממשכ"ל תעודות זיכוי על שיעור העמלה שיעמוד בסך של 

 מקור תקציבי התואם כל פרוייקט.ובכפוף ל

 ₪.מלש"ח  1העירייה אינה מתחייבת לסכום של

 

 לביצועעבודותפיתוחותשתיותברחובאפריאטשלבג'התקשרותעםמשכ"ל–201712/הצעהמס' .2

, דרך משכ"ל, לביצוע העבודה סגלוביץעבודותעפרופיתוחבע"מחברתעם  התקשרותלמאשר המלצת הועדה 

, בהתאם להצעתם שהיא הזולה 9%כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של ₪  1,162,594.90ות של בעל

 ביותר.

 משווי העבודות שתבוצענה בפועל. 2.46%העירייה תקבל זיכוי של לענין עמלת משכ"ל, 

 האישור בכפוף לקבלת הרשאה ממשרד הפנים, אין להתחיל בעבודה עד לקבלת האישור.

 

בשצ"פגןגלעדושצ"פלביצועעבודותפיתוחותשתיותהתקשרותעםמשכ"ל–017/212הצעהמס' .3

 גןהדס

, דרך משכ"ל, לביצוע העבודה סגלוביץעבודותעפרופיתוחבע"מחברתעם  התקשרותלמאשר המלצת הועדה 

 לה ביותר., בהתאם להצעתם שהיא הזו9%כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של ₪  151,638.89בעלות של 

 משווי העבודות שתבוצענה בפועל. 2.46%העירייה תקבל זיכוי של לענין עמלת משכ"ל, 

 

יואללביא

ראשהעירייה

רמלה,

 


