
 עיריית רמלה                
 אגף מזכירות ומנהל            

                                                                                             

 14-2017/12פרוטוקול מכרזים משותפים מס' 

1 
 

 
( בבית 2017ביוני  13ביום שלישי, י"ט בסיון תשע"ז )שהתקיימה  למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
 

 :משתתפים
                                 גזברית העירייה –עללאל רוזה 

 משנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 
 מנהלת מחלקת משק ונכסים– מיכל רוטמן

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית 

 
 

 
  נדון:ה
 
 התקנת גדרות וחיבור חשמל לביתני שמירה במוסדות חינוך – 69/2017הצעה מס'  .1

 .רכישת ציוד ביטחון  04במסגרת תקנה  
, 2017ביטחון ושע"ח למוסדות חינוך ישת ציוד רכ 957949הרשאה מספר  04 במסגרת תקנה

מחוז מרכז תחום ביטחון התקנת גדרות וחיבורי ביתני ד החינוך אושר לעיריית רמלה ע"י משר
 .לחשמל במוסדות החינוךשמירה 

 
 74,000נה יגדרות ההסך עלות התקנת תקנת הגדרות, לה רק העבודותבשלב זה, העירייה תבצע 

 עפ"י החלוקה הבאה: ,₪

 מע"מ. כולל₪  6,000 - מ' גדר 15 -ן רקפתג .א

 כולל מע"מ.₪  14,000 -מ' גדר 35 - רועי וסביון: אשכול גנים .ב

 כולל מע"מ.₪  10,000 -מ' גדר 25 - גן פרחים .ג

 כולל מע"מ. ₪ 44,000 - מ' גדר 110 - בן גוריון והרצוג :אשכול גנים .ד

 
הצעת  בנוהל מסגריית המרכז של העירייה מחלקת אחזקה פנתה לקבלן המסגרתלאור האמור, 

 רז קבלן מסגרת, להלן הצעת המחיר שהתקבלה:כפוף למפרט ולמחירים הקבועים במכ ,מחיר
 כולל המע"מ.₪  74,000 - מ' גדר 185 ה שלהתקנ

 
התקשרות עם קבלן האשר וועדה למחלקת אחזקה ממליצה ללאחר בדיקת הצעת המחיר, 

כולל מע"מ, ₪  74,000בעלות של  העבודה לביצוע, מסגריית המרכז של העירייה מסגרתה
 לשביעות רצון המחלקה. עבודות מבצע/הקבלן מקצועי וזמין לעבודה, ביצע

  
 .8132.781  - תקציבימקור 

 (1)נספח מס' 
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 עדה:והמלצת הו
 
 התקנת גדרות וחיבור חשמל לביתני שמירה במוסדות חינוך – 69/2017הצעה מס'  .1

 .                     _                                            רכישת ציוד ביטחון  04במסגרת תקנה  
התקשרות עם קבלן המלצת מחלקה אחזקה לאשר הוועדה ממליצה בפני מ"מ ראש העירייה ל

כולל מע"מ, ₪  74,000בעלות של  לביצוע העבודה, מסגריית המרכזשל העירייה  מסגרתה
 לשביעות רצון המחלקה. לן מקצועי וזמין לעבודה, ביצע/מבצע עבודותהקב

 
 

 
 רוזה עללאל                                 כהן גלית                                                                              

 גזברית העירייה                                     מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                      
 
 
 
 

 ראש העירייה:מ"מ החלטת 
 
 
 התקנת גדרות וחיבור חשמל לביתני שמירה במוסדות חינוך – 69/2017הצעה מס'  .1

 .                     _                                            רכישת ציוד ביטחון  04במסגרת תקנה  
לביצוע , מסגריית המרכזשל העירייה  מסגרתההתקשרות עם קבלן ר המלצת הוועדה למאש

 כולל מע"מ, הקבלן מקצועי וזמין לעבודה, ביצע/מבצע עבודות₪  74,000בעלות של  העבודה
 לשביעות רצון המחלקה.

 
 
 

 עו"ד מוטי יצחקי          
 מ"מ ראש העירייה                   

 
 רמלה,


