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( 2017 ספטמברב 6תשע"ז ) באלול ט"ו, רביעיביום שהתקיימה  למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
 

 :משתתפים
 גזברית העירייה–רוזה עללאל 

 המשפטיתהלשכה  -  שרון בן יקרעו"ד 
 מנהלת מחלקת משק ונכסים– מיכל רוטמן

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית 

 :נוכחים ה"ה
 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש 

 
  נדון:ה
 
 )חניון ניצנים( 2-32עבודות חשמל ותאורה בחניה בשד' ויצמן ביצוע   – 201739/הצעה מס'  .1

בחניה בשד' כמויות, כחלק מתכנון החשמל והתאורה  ב, הכינה כתחברת איי טי אס הנדסה בע"מ
 . 2- 32ויצמן 

עמי את יגאל קבלני חשמל ל לאחר הכנת כתב הכמויות, אגף ההנדסה פנה בנוהל הצעת מחיר 
 , להלן הצעת המחיר שהתקבלה:מסגרת של העירייה, לביצוע העבודהבע"מ, קבלן 

 
 "מ והתייקרות.כולל מע ₪ 204,942 - עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ

 
עמי את יגאל קבלני אשר ההתקשרות עם ועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת ההצעה, 

 כולל מע"מ ₪ 204,942 בעלות של, קבלן מסגרת של העירייה, לביצוע העבודה חשמל בע"מ
 והתייקרויות.

 
 (.₪ 45,160)יתרה  . 2025372750 – תקציבי מקור

 
 (1)נספח מס' 

 
 המלצת הועדה:

 
 )חניון ניצנים( 2-32עבודות חשמל ותאורה בחניה בשד' ויצמן ביצוע   – 93/2017הצעה מס'  .1

 האם יש יתרת כסף במקור התקציבי שצויין? לשאלת הועדה
עוז מאגף ההנדסה מציין שקיים תב"ר לעבודות שדרוג של רח' מבצע יהונתן, שדרוג זה יעבור 

 חדש מול ישן, לכן קיים מקור מימון לביצוע עבודות החשמל. לתב"ר
 

עמי את יגאל קבלני הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם לאור האמור לעיל, 
כולל מע"מ  ₪ 204,942, קבלן מסגרת של העירייה, לביצוע העבודה בעלות של חשמל בע"מ
 והתייקרויות.

   רוזה עללאל                              כהן גלית                                                                              
 גזברית העירייה                      מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                     
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 החלטת ראש העיר:
 
 
 )חניון ניצנים( 2- 32עבודות חשמל ותאורה בחניה בשד' ויצמן ביצוע   – 93/2017' הצעה מס .1

, קבלן מסגרת של עמי את יגאל קבלני חשמל בע"ממאשר המלצת הועדה להתקשרות עם 
 כולל מע"מ והתייקרויות. ₪ 204,942העירייה, לביצוע העבודה בעלות של 

 
 
 

 
 מיכאל וידל          
 רמלה ראש העיר                 
 רמלה,


