
 עיריית רמלה                
 אגף מזכירות ומנהל            

                                                                                             

 14-2017/23פרוטוקול מכרזים משותפים מס' 

1 
 

 
בבית ( 2017ביולי  4י' בתמוז תשע"ז )ביום שלישי, 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 -הן גלית כ

 
 :נוכחים

 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש 

 
  נדון:ה
 
  – 2017/27הצעה מס'  .1

 משכ"ל באמצעות ,פיתוח תשתיותביצוע עבודות מש"ח ל 2 בסך שלהסכם מסגרת 
 עבודות לביצוע 12/2016/פת משכ"ל מס' במסגרת מכרז בנוהל הצעת מחיראגף הנדסה פנה 

 כולל מע"מ, ח"מש 2 של סך שלא יעלה על מסגרת במתכונת של הסכם ,בעיר ותתשתישל  פיתוח
 עפ"י צרכים ורשימה שהועברה ע"י האגף.

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

, 9%בשיעור של כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  2,719,143 - חברת א. מדז'ר הנדסה בע"מ
 .מהיקף כל פרוייקט בתעודת החיוב 2.46%יה תקבל זיכוי של העירי

 
חברת א. מדז'ר ההתקשרות עם אשר וועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת ההצעה, 

במתכונת של  ל,"משכ באמצעות, לביצוע העבודות ,ההצעה היחידה שהתקבלה, הנדסה בע"מ
, 9%בשיעור של משכ"ל  ועמלת כולל מע"מ, ח"מש 2 שלא יעלה על סך של מסגרת הסכם

בהתאם  העבודות יבוצעו, מהיקף כל פרוייקט בתעודת החיוב 2.46%העירייה תקבל זיכוי של 
 להזמנות עבודה ולפי הצורך.

וההסכם לטובת המכרז והביטוח + הערבות  בהתאמת מסמכית מותנההתקשרות  עוד מובהר כי
 .העירייה

 .י גזברות העירייהע" להוצאת הזמנות חתומותו בכפוף למקור תקציבי
 

 (1)נספח מס' 
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  – 73/2017הצעה מס'  .2

  , באמצעות משכ"לרחוב וייצמןלשביל אופניים מרחוב דוד רזיאל עד  תכנון
 רזיאל דוד תכנון שביל אופניים מרחוב עבור ביצועלמשכ"ל   בנוהל הצעת מחיר אגף הנדסה פנה

  התקבלה הצעה אחת, כמפורט להלן: יצמן,ו רחובל עד
 מש"ח(. 1.8 -מאומדן הפרויקט כ 3.5%) מע"מ+  ₪ 63,000 - וסילוק תביעות בע"מספיר ניהול 

 
ספיר ניהול חברת  ההתקשרות עםאשר וועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת ההצעה,     

 מע"מ.  +₪  63,000 בעלות שלהעבודה לביצוע , משכ"ל , באמצעותוסילוק תביעות בע"מ
 

 .2611 – מקור תקציבי
 (2)נספח מס' 

 
 
 

 ת הועדה:והמלצ
 
  – 72/2017הצעה מס'  .1

 משכ"ל באמצעות ,פיתוח תשתיותביצוע עבודות מש"ח ל 2 בסך שלהסכם מסגרת 
חברת א. מדז'ר להתקשרות עם נדסה האגף ה המלצתהועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר 

במתכונת של  ל,"משכ באמצעות, לביצוע העבודות ,ההצעה היחידה שהתקבלה, הנדסה בע"מ
, 9%בשיעור של ועמלת משכ"ל  כולל מע"מ ח"מש 2 שלא יעלה על סך של מסגרת הסכם

בהתאם  העבודות יבוצעו, מהיקף כל פרוייקט בתעודת החיוב 2.46%העירייה תקבל זיכוי של 
 להזמנות עבודה ולפי הצורך.

וההסכם לטובת רבות המכרז והביטוח + הע בהתאמת מסמכית מותנההתקשרות  עוד מובהר כי
 .העירייה

 האישור בכפוף למקור תקציבי ולהוצאת הזמנות חתומות ע"י גזברות העירייה.
 
  – 73/2017הצעה מס'  .2

  , באמצעות משכ"לרחוב וייצמןלשביל אופניים מרחוב דוד רזיאל עד  תכנון
ר ניהול חברת ספי התקשרות עםלנדסה האגף ה המלצתהועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר     

 מע"מ. ₪ +  63,000העבודה בעלות של לביצוע , משכ"ל , באמצעותוסילוק תביעות בע"מ
 
 
 

 רוזה עללאל                                 כהן גלית                                                                              
 גזברית העירייה                                                           מנהלת אגף מזכירות ומנהל                
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 ת ראש העיר:והחלט

 
 
  – 72/2017הצעה מס'  .1

 משכ"ל באמצעות ,פיתוח תשתיותביצוע עבודות מש"ח ל 2 בסך שלהסכם מסגרת 
ההצעה היחידה , חברת א. מדז'ר הנדסה בע"מלהתקשרות עם  מאשר המלצת הועדה

שלא יעלה על סך  מסגרת במתכונת של הסכם ל,"משכ באמצעות, לביצוע העבודות ,תקבלהשה
מהיקף  2.46%, העירייה תקבל זיכוי של 9%בשיעור של ועמלת משכ"ל  כולל מע"מ ח"מש 2 של

 בהתאם להזמנות עבודה ולפי הצורך. העבודות יבוצעו, כל פרוייקט בתעודת החיוב
וההסכם לטובת המכרז והביטוח + הערבות  התאמת מסמכיבת מותנההתקשרות  עוד מובהר כי

 .העירייה
 האישור בכפוף למקור תקציבי ולהוצאת הזמנות חתומות ע"י גזברות העירייה.

 
  – 73/2017הצעה מס'  .2

  , באמצעות משכ"לרחוב וייצמןלשביל אופניים מרחוב דוד רזיאל עד  תכנון
 , באמצעותוסילוק תביעות בע"מניהול חברת ספיר  להתקשרות עם מאשר המלצת הועדה    

 מע"מ. ₪ +  63,000העבודה בעלות של לביצוע , משכ"ל
 
 
 

 מיכאל וידל           
 העיר  ראש                     
 רמלה,


