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( 2017באוגוסט  30תשע"ז ) ח' באלול, רביעיביום שהתקיימה  למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
 

 :משתתפים
 גזברית העירייה–רוזה עללאל 

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

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית 

 :נוכחים ה"ה
 אגף ההנדסה –יגאל שפושניקוב 

 אגף ההנדסה –אמרה סהלו 
 אגף ההנדסה –אלכס אוריצקי 

 מחלקת משק ונכסים –אבי דיל 

 
  נדון:ה
 
  התברואהמחלקת מדור הדברה בהחלפת רכב ליסינג ל  – 91/2017הצעה מס'  .1

 .                                                   , באמצעות משכ"לבתום תקופת ההתקשרות
מחלקת מדור הדברה בשל  תסתיים תקופת ההתקשרות לרכב הליסינג 16.9.2017בתאריך 
לחודש  ₪ 4,550של  ,נכון להיום ,חודשיתבעלות , 39-833-31מ.ר מסוג טנדר מיצובישי  ,התברואה

   .הדברת מזיקים ועשביה ברכבי העירהרכב משמש את מדור הדברה לגרירת מרסס ו כולל מע"מ.
 

מצ"ב  ,עבור התקשרות חדשהלמשכ"ל   בנוהל הצעות מחיר קצין הרכב פנהלאור האמור לעיל, 
 ההצעות בנספח.

 

, lease4u אשר ההתקשרות עם חברתללועדה ממליץ לאחר בדיקת הצעות המחיר, קצין הרכב 
ידני כולל וו גרירה, פגוש  D-MAX  2*4 DC Sטנדר איסוזו עבור רכב מסוג באמצעות משכ"ל, 

עמלת משכ"ל בשיעור כולל מע"מ ו ₪ 5,375של בעלות חודשית  צינורות ואמבטיה בארגז הרכב ,
 העירייהואף מוזילה את העלות החודשית אותה , הזולה ביותר , בהתאם להצעתה שהיא4.5% של

 כיום. תמשלמ
 

 .1712300/730 –מקור תקציבי 
 (1)נספח מס'  

 
 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות ברחבי העירעדכון החלטה בדבר  – 92/2017הצעה מס'  .2

תקשרות עם הקבלן א. האישרה ה 04/07/2017מיום  23/2017-14מכרזים משותפים מס' ל הועדה
פיתוח ותשתיות ברחבי העיר  קטנות של לביצוע עבודות ,משכ"ל באמצעות ,הנדסה בע"מ מדז'ר

 . ₪מיליון  2עד לסכום של 
 

אגף ההנדסה מבקש היות  ונוספו פרוייקטים אשר מימונם תואם לסכום המבוקש לאישור, 
 באמצעות ,א. מדז'ר הנדסה בע"מעם הקבלן להגדיל את סכום תקרת ההתקשרות מהועדה 

 .שאושרו מש"ח 2במקום  9%ת משכ"ל בשיעור כולל מע"מ ותקור ₪ 3,412,618 לסך של  משכ"ל
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 להלן רשימת הפרוייקטים והסעיפים התקציביים ויתרתם:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ת הועדה:והמלצ
 
 החלפת רכב ליסינג למדור הדברה במחלקת התברואה   – 91/2017הצעה מס'  .1

 .                                                   באמצעות משכ"לבתום תקופת ההתקשרות, 

, lease4u הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת קצין הרכב להתקשרות עם חברת
ידני כולל וו גרירה, פגוש  D-MAX  2*4 DC Sטנדר איסוזו עבור רכב מסוג באמצעות משכ"ל, 

כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 5,375חודשית של  בעלות צינורות ואמבטיה בארגז הרכב ,
 , בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.4.5%של 

 
 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות ברחבי העירעדכון החלטה בדבר  – 92/2017הצעה מס'  .2

אשר מימונם תואם  בהתאם להתייחסות אגף ההנדסה ובהתבסס על כך כי נוספו פרוייקטים
אגף ההנדסה להגדיל הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת לסכום המבוקש לאישור, 

לסך של   ,, באמצעות משכ"להקבלן א. מדז'ר הנדסה בע"מאת סכום תקרת ההתקשרות עם 
 מש"ח שאושרו. 2במקום  9%כולל מע"מ ותקורת משכ"ל בשיעור  ₪ 3,412,618

 
 

   רוזה עללאל                              כהן גלית                                                                              
 גזברית העירייה                      מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                     
 
 
 
 

סעיף תקציביעלות הפרוייקטפרוייקט

 יתרת סעיף 

הערותתקציבי

            252066,090.88   124,740.37השלמת מדרכה מול כיבוי אש

174200075058,649.49            

אין סעיף תקציבי   297,489.98הסדרת אספלט במחסן העירייה

מענק משרד הפנים            26471,640,000   171,181.63השלמת מדרכה בגן חק"ל 

מפורט מטה2,271,059.84עבודות באתרים פזורים בעיר

       26061,400,000.00   452,697.99חטיבת גולני

          2606160,000.00     95,448.46הסדרת מדרכה רחוב התשעה

3,412,618.27סה"כ כולל מע"מ

סעיף תקציביעלות הפרוייקטעבודות באתרים פזורים בעיר:

 יתרת סעיף 

תקציבי

          2606360,000.00        360,000שדרוג רחוב עזרא בטא

          2606276,000.00        276,000השלמת מדרכה טרומפלדור 22

       26111,869,291.00     1,800,000בניית שביל אופניים מדוד רזיאל עד ויצמן

תתבצע הגדלה עבור היתרה     2,436,000סה"כ כולל מע"מ
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 ת ראש העיר:והחלט

 
 
   – 91/2017מס'  הצעה .1

  בתום תקופת ההתקשרות אגף חינוךבהחלפת רכב ליסינג למחלקת תחזוקה 

טנדר עבור רכב מסוג , באמצעות משכ"ל, lease4u להתקשרות עם חברת מאשר המלצת הועדה
בעלות  ידני כולל וו גרירה, פגוש צינורות ואמבטיה בארגז הרכב , D-MAX  2*4 DC Sאיסוזו 

, בהתאם להצעתה שהיא הזולה 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  ₪ 5,375חודשית של 
 משלמת כיום.ביותר 

 
 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות ברחבי העירעדכון החלטה בדבר  – 201719/הצעה מס'  .2

אשר מימונם תואם  בהתאם להתייחסות אגף ההנדסה ובהתבסס על כך כי נוספו פרוייקטים
להגדיל את סכום תקרת ההתקשרות עם הקבלן  מאשר המלצת הועדהלסכום המבוקש לאישור, 

כולל מע"מ ותקורת משכ"ל  ₪ 3,412,618, באמצעות משכ"ל, לסך של  א. מדז'ר הנדסה בע"מ
 מש"ח שאושרו. 2במקום  9%בשיעור 

 
 

 

 מיכאל וידל          
 רמלה ראש העיר                 
 רמלה,


