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 20178/-14מס'  מכרזים משותפיםפרוטוקול   

 
 ( בבית העירייה ע"ש2017פברואר   27ביום שני, א' אדר תשע"ז )    , שהתקיימה למכרזים משותפיםמישיבת הוועדה  

 פנחס זינגר ז"ל.

  

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

  ס/יועמ"ש – עו"ד סופי ויטלם

 מנהלת מח' רכש ונכסים –מיכל רוטמן 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית  

 

  

 

  נדון:ה

 

 קוונדו "דוד קדוש" דרך משכ"לאשיפוץ אולם הט  – 201724/הצעה מס'  .1

 קוונדואאולם הטבעבודות שיפוץ  לביצוע 10/2016חש/' מס מכרז במסגרת וכלכלה למשק לחברה פנה נדסההה אגף

 . "דוד קדוש"

 

 , הוגשה הצעה אחת כמפורט להלן:קבלנים 7-ל פנתה וכלכלה למשק החברה

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 376,629 -( בע"מ1996לבניין והשקעות ) 2000חומרית חברת      

 )עמלה מופחתת(. 8.5%     

 

 ה ולהתקשרההצעה היחידה שהתקבלאשר ועדה להנדסה ממליץ להאגף לאור האמור לעיל,      

  ₪ 376,629  , דרך משכ"ל,  בעלות שלבע"מ (1996לבניין והשקעות )  2000חברת חומרית  עם     

 . 8.5% כולל מע"מ ועמלת משכ"ל      

 

  .2567 -מקור  תקציבי

 (1)נספח מס'  

 

 בשלב ג' -עבודות חשמל ברחוב אפריאטביצוע  – 25/2017הצעה מס'  .2

, לצורך ביצוע עבודות עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ  , ספק יחיד,העירייה אגף הנדסה פנה לקבלן מסגרת של

 חשמל ברחוב אפריאט.

 כולל מע"מ והתייקרות. ₪  350,188 סך בשהתקבלה הינה הצעת המחיר 

 

לביצוע , חשמל בע"מ עמי את יגאל קבלני ההתקשרות עם קבלן המסגרתאשר את ועדה לאגף הנדסה ממליץ ל

 כולל מע"מ.₪  350,188בסך של  ,העבודה

  

  .2610 -מקור תקציבי
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 (2)נספח מס' 

 

 

 מיזוג אוויר באולם קדוש עבודות ביצוע עדכון שם רחוב  ל – 26/2017הצעה מס'  .3

      , אישרה ביצוע עבודות מיזוג אוויר24.1.2017, מיום 3/2017-14וועדת מכרזים משותפים מס'     

 באולם קדוש ברחוב דוד רזיאל. בשל טעות סופר, נדרש לתקן ההחלטה אולם קדוש ממוקם     

 שנכתב ברחוב דוד רזיאל. ברחוב קרן היסוד, ולא כפי    

 

בכל מקרה  ,ברחוב קרן היסוד אולם קדושבמיזוג אוויר , שם הרחוב תיקוןאשר מהועדה לאגף הנדסה מבקש 

 שאושר בוועדה הנ"ל, בעלות של ,אלקטרה מוצרי צריכה בע"מסגרת של העירייה קבלן המהעבודה תבוצע ע"י 

 כולל מע"מ.₪  204,970

     

 2567 -תקציבימקור      

 (3)נספח מס'  

 

 

 ת הועדה:והמלצ

 

 קוונדו "דוד קדוש" דרך משכ"לאשיפוץ אולם הט  – 24/2017הצעה מס'  .1

 חברת חומרית אגף ההנדסה להתקשרות עם  צתממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלהועדה      

  ₪ 376,629  בעלות של , דרך משכ"ל, לביצוע העבודה בע"מ (1996לבניין והשקעות ) 2000     

 . 8.5% כולל מע"מ ועמלת משכ"ל      

 

 בשלב ג' -עבודות חשמל ברחוב אפריאטביצוע  – 25/2017הצעה מס'  .2

 לשאלת הועדה האם המחיר סביר?

 עוז מאגף ההנדסה מאשר שכן. 

 אגף ההנדסה  ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצתהועדה לאור האמור לעיל,  

 בסך של  לביצוע העבודה, חשמל בע"מ עמי את יגאל קבלני קבלן המסגרת התקשרות עםל 

 כולל מע"מ.₪  350,188 

 

 קדוש  עדכון שם רחוב  לעבודות מיזוג אוויר באולם – 26/2017הצעה מס'  .3

לביצוע  אגף ההנדסה  לתקן את שם הרחוב בשל טעות סופר, הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצת 

ברחוב קרן היסוד ולא כפי שנכתב ברחוב דוד רזיאל,  בכל מקרה ממוקם שעבודות מיזוג האוויר באולם קדוש 

,  24.1.2017"מ, שאושר בוועדה מיום העבודה תבוצע ע"י קבלן המסגרת של העירייה אלקטרה מוצרי צריכה בע

 כולל מע"מ.₪  204,970בעלות של 

   

 עללאל רוזה              כהן גלית                                                                                             

 גזברית העירייה                      מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                        
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 ת ראש העירייה:והחלט

 

 

 קוונדו "דוד קדוש" דרך משכ"לאשיפוץ אולם הט  – 24/2017הצעה מס'  .1

  בע"מ (1996לבניין והשקעות ) 2000חברת חומרית עם  התקשרותלמאשר המלצת הועדה       

 . 8.5% כולל מע"מ ועמלת משכ"ל   ₪ 376,629  בעלות של  , דרך משכ"ל,עבודהלביצוע ה      

 

 בשלב ג' -עבודות חשמל ברחוב אפריאט - 25/2017הצעה מס'  .2

 , חשמל בע"מ עמי את יגאל קבלני להתקשרות עם קבלן המסגרתמאשר המלצת הועדה      

 כולל מע"מ.₪  350,188בסך של  ,לביצוע העבודה     

 

 עבודות מיזוג אוויר באולם קדוש ביצוע עדכון שם רחוב  ל – 26/2017ס' הצעה מ .3

ברחוב קרן היסוד ממוקם שעבודות מיזוג האוויר באולם קדוש לביצוע לתקן את שם הרחוב, מאשר המלצת הועדה 

ולא כפי שנכתב ברחוב דוד רזיאל,  בכל מקרה העבודה תבוצע ע"י קבלן המסגרת של העירייה אלקטרה מוצרי 

 כולל מע"מ.₪  204,970, בעלות של  24.1.2017צריכה בע"מ, שאושר בוועדה מיום 

                                                                                                        

 

            יואל לביא                                         

 ראש העירייה                                                                                                        

 

 רמלה,    

 


