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201711/-14מס'מכרזיםמשותפיםפרוטוקול
 

 ( בבית העירייה ע"ש2017במרץ  14ביום שלישי, ט"ז באדר תשע"ז ) , שהתקיימהלמכרזים משותפיםמישיבת הוועדה  

 פנחס זינגר ז"ל.



 נוכחים:



 משתתפים:
 מהנדסת העיר –ז'אנה סולובייצ'יק  גזברית העירייה –עללאל רוזה 

 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש  ס/יועמ"ש –ויטלם עו"ד סופי 

 ונכסים משקמנהלת מח'  –מיכל רוטמן 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית  

 

  



נדון:ה



 שלבב'-104עבודותגינוןוהשקייהבשצ"פ–201731/הצעהמס' .1

דיין להתקשר לביצוע העבודות נשוא ניתן ע לפיההמשפטית של קרן רמלה, עו"ד לימור סבג,  צתשל היוע חוו"דלאור 

 חברת פיתוח בגן. 7/13המכרז ונשוא הבקשה, עם זכיינית מכרז הקרן מס' 

 

ח מכו ,קרן רמלה , באמצעותפיתוח בגן בע"מ חברת  ההתקשרות עם לאור האמור לעיל, אגף ההנדסה מבקש לאשר

זהה למחיר אותו נתנה החברה בעת ו כולל מע"ממש"ח, מובהר כי המחיר  2בעלות של עד , 7/13מכרז ובמסגרת 

 .תייקרויותהנחות ובתוספת הה, בקיזוז הזכייתה

 .9%עוד מובהר כי ניתנה הנחה נוספת של 

  

 

2458-סעיףתקציבי

 

(1)נספחמס'



 באמצעותמשכ"ל-מוסדותהחינוךבעירמבנישיפוציקיץ–32/2017הצעהמס' .2

  .תיקונים ושיפוצים במבני מוסדות החינוך בעיר נדרש לבצע ,שיפוצי קיץ עבודות במסגרת

 10/2016 חש/' מסמשכ"ל  מכרז במסגרת וכלכלה למשק לחברה מחלקת אחזקה, באמצעות מחלקת רכש,  פנתה

 .עבודותה לביצועפרק ב' 

  

 הצעות, כמפורט להלן: 3התקבלו 

 

 

 

 



 סה"כהנחה הנחהבנוהל הנחה שםהקבלן

 25.97% 15.10% 12.8% נ. טמיר פרוייקטים בע"מ

 23.59% 20.87% 3.2% בלאור עבודות בניה בע"מ

 18.70% 18.70% 0.00% בע"מ  1989מרזבית פלסטיקה 
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נ.טמירחברת  , מחלקת רכש ממליצה לוועדה לאשר ההתקשרות עם מנהל מחלקת אחזקה לאחר בדיקת ההצעות ע"י

מע"מועמלתההצעהכוללת 25.97% מהמחירון בסך של  אחוז ההנחה הגבוה ביותרתנה את שנ פרוייקטים

.8.5%משכ"לבשיעורשל

 כולל מע"מ.₪  1,500,000סכום העבודות לא יעלה על 



שיפוציקיץ-מקורתקציבי

(2)נספחמס'





תהועדה:והמלצ



 שלבב'-104עבודותגינוןוהשקייהבשצ"פ–31/2017הצעהמס' .1

 וממליצה  לאור חוו"ד יועצת המשפטית של הקרן, הוועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה

מכרז ובמסגרת ח מכו ,קרן רמלה , באמצעותפיתוח בגן בע"מ חברת  ההתקשרות עםבפני ראש העירייה לאשר 

 .כולל מע"מ מש"ח 2, בעלות של עד 7/13

תנה החברה בעת זכייתה, בקיזוז ההנחות ובתוספת מובהר כי הצעת המחיר כוללת מע"מ וזהה למחיר אותו נ

 ההתייקרויות.

 מש"ח. 2באחריות אגף ההנדסה ליידע את הקבלן שעלות העבודה הינה עד לסכום של 

 הוצאת צו התחלת עבודה, מותנית בסגירת חשבונות של עבודות האספלט והפיתוח.

 

 באמצעותמשכ"ל-מוסדותהחינוךבעירמבנישיפוציקיץ–32/2017הצעהמס' .2

 , באמצעות משכ"ל, ההתקשרות וממליצה בפני ראש העירייה לאשרמחלקות רכש ואחזקה הועדה מאשרת  המלצת 

ההצעהכוללת,25.97%-עםחברתנ.טמירפרוייקטים,שנתנהאתאחוזההנחההגבוהביותרמהמחירון

 כולל מע"מ.₪  1,500,000סכום העבודות לא יעלה על  .8.5%מע"מועמלתמשכ"לבשיעורשל

 

 : עוד מובהר כי

  וההסכםהמכרז והביטוח + הערבות  בהתאמת מסמכית מותנההתקשרות 

 .לטובת העירייה      

 1,500,000 העירייה אינה מתחייבת לסכום של ₪. 

 

 

רוזהעללאלכהןגלית   

סגןגזבריתהעירייהמנהלתאגףמזכירותומנהל
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תראשהעירייה:והחלט



 שלבב'-104עבודותגינוןוהשקייהבשצ"פ–31/2017הצעהמס' .1

, 7/13מכרז ובמסגרת ח מכו ,קרן רמלה , באמצעותפיתוח בגן בע"מ חברת  קשרות עם להת הוועדההמלצת  מאשר

 .כולל מע"מ מש"ח 2בעלות של עד 

זהה למחיר אותו נתנה החברה בעת זכייתה, בקיזוז ההנחות ובתוספת הצעת המחיר כוללת מע"מ ומובהר כי 

 ההתייקרויות.

 מש"ח. 2הינה עד לסכום של באחריות אגף ההנדסה ליידע את הקבלן שעלות העבודה 

 הוצאת צו התחלת עבודה, מותנית בסגירת חשבונות של עבודות האספלט והפיתוח.



 

 באמצעותמשכ"ל-מוסדותהחינוךבעירמבנישיפוציקיץ–32/2017הצעהמס' .2

עםחברתנ.טמירפרוייקטים,שנתנהאתאחוזההנחה, באמצעות משכ"ל, התקשרותל הוועדההמלצת  מאשר

סכום העבודות  .8.5%מע"מועמלתמשכ"לבשיעורשלההצעהכוללת,25.97%-הגבוהביותרמהמחירון

 כולל מע"מ.₪  1,500,000לא יעלה על 

 

 : עוד מובהר כי

  וההסכםהמכרז והביטוח + הערבות  בהתאמת מסמכית מותנההתקשרות 

 .לטובת העירייה      

 1,500,000 העירייה אינה מתחייבת לסכום של ₪. 

 

 



יואללביא

ראשהעירייה



רמלה,

 


