
 עיריית רמלה                                                                              
 אגף מזכירות ומנהל                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  

1 

 

201771/-14מס'מכרזיםמשותפיםפרוטוקול
 

( בבית העירייה ע"ש 2017במאי  10ביום רביעי, י"ד באייר תשע"ז )שהתקיימה  למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 פנחס זינגר ז"ל.



 :נוכחים



 :משתתפים

 נהל מחלקת אחזקהמ –אילן שרמי                                  גזברית העירייה –עללאל רוזה 

  משנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 

 סגן מנהלת מחלקת משק ונכסים –אבי דיל 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית 

 

  

נדון:ה



רכישתציודביטחון-49התקנתגדרותבמוסדותחינוךבמסגרתתקנה–201794/הצעהמס' .1

 אושר לעיריית רמלה ,2017רכישת ציוד ביטחון ושע"ח למוסדות חינוך  946502הרשאה מספר  ,04במסגרת תקנה 

 חינוך.ההתקנת גדרות במוסדות  ,ע"י משרד החינוך מחוז מרכז תחום ביטחון

 

המרכזלאחזקה פנתה המחלקת  , להלן הצעת המחיר מחיר קבלן מסגרת של העירייה בנוהל הצעת מסגריית

 שהתקבלה:

 

 כולל מע"מ.₪  18,000 - מ' גדר 45 -בן צבי ושי עגנון-אשכול גנים .א

 כולל מע"מ.₪  28,000 -   מ' גדר 70 -ניצנים וורדים-אשכול גנים .ב

 כולל מע"מ.₪  42,000 -  מ' גדר 105-פרפר וחרצית -אשכול גנים .ג

 כולל מע"מ. ₪ 28,000 - מ' גדר 70 -אורן ואל סרור -אשכול גנים .ד

 כולל מע"מ.₪  30,000 -                                   מ' גדר 75 -גן הגפן .ה

 כוללמע"מ.₪145,806-סה"כ

 

המרכזתקשרות עם האשר הועדה למחלקת אחזקה ממליצה ללאחר בדיקת ההצעה,  קבלו מסגרת של  מסגריית

, , הנ"ל ביצע מספר עבודות לעירייה לשביעות רצוןע"מכולל מ₪  145,806העירייה, לביצוע העבודה בעלות של 

 .וזמין לביצוע העבודה

 

.8132.781-מקורתקציבי

(1)נספחמס'

 

החלפתחלונותבמוס"חבמסגרתשיפוציקיץ–50/2017הצעהמס' .2

 ., עפ"י הרשימה המפורטת בנספחחלונות במוס"חלהחליף  נדרש ,2017שיפוצי קיץ  במסגרת     

בכפוף למכרז וזאת קבלת הצעת מחיר בנוהל  ,מסגרייתהמרכז ,של העירייה אחזקה פנתה לקבלן המסגרתהמחלקת 

 .6/13מסגרת 
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 תקבלה:הלהלן הצעת המחיר ש

 כוללמע"מ.₪53,666סךשל–מסגרייתהמרכז

      

המרכזעם תקשרות האשר הועדה לקת אחזקה ממליצה למחללאחר בדיקת ההצעה,  קבלו מסגרת של  מסגריית

הנ"ל ביצע מספר עבודות לעירייה לשביעות רצון, ,כולל מע"מ₪  53,666העירייה, לביצוע העבודה בעלות של

 וזמין לביצוע העבודה.



.תב"רשיפוציקיץ-מקורתקציבי

(2)נספחמס'



תהועדה:והמלצ



רכישתציודביטחון-49התקנתגדרותבמוסדותחינוךבמסגרתתקנה–201794/הצעהמס' .1

קבלן מסגרת  מסגרייתהמרכזתקשרות עם להלקת אחזקה המלצת מחראש העירייה לאשר מ"מ הועדה ממליצה בפני 

, הנ"ל ביצע מספר עבודות לעירייה לשביעות כולל מע"מ₪  145,806בעלות של של העירייה, לביצוע העבודה 

 רצון.

 

החלפתחלונותבמוס"חבמסגרתשיפוציקיץ–50/2017הצעהמס' .2

קבלן מסגרת  מסגרייתהמרכזתקשרות עם לההמלצת מחלקת אחזקה ראש העירייה לאשר מ"מ הועדה ממליצה בפני 

הנ"ל ביצע מספר עבודות לעירייה לשביעות רצון, ,כולל מע"מ₪  53,666 ת שלשל העירייה, לביצוע העבודה בעלו

 וזמין לביצוע העבודה.

 

כהןגליתרוזהעללאל

גזבריתהעירייהמנהלתאגףמזכירותומנהל

 

ראשהעירייה:מ"מתוהחלט

    

רכישתציודביטחון-49התקנתגדרותבמוסדותחינוךבמסגרתתקנה–201794/הצעהמס' .1

המרכזתקשרות עם לה מאשר המלצת הועדה בלן מסגרת של העירייה, לביצוע העבודה בעלות של ק מסגריית

 , הנ"ל ביצע מספר עבודות לעירייה לשביעות רצון.כולל מע"מ₪  145,806



החלפתחלונותבמוס"חבמסגרתשיפוציקיץ–50/2017הצעהמס' .2

המרכזתקשרות עם לה מאשר המלצת הועדה  קבלן מסגרת של העירייה, לביצוע העבודה בעלות של מסגריית

 הנ"ל ביצע מספר עבודות לעירייה לשביעות רצון, וזמין לביצוע העבודה.,כולל מע"מ₪  53,666

 

עו"דמוטייצחקי          

מ"מראשהעירייה



רמלה,


