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( 2017בספטמבר  19באלול תשע"ז ) כ"ח, שלישיביום שהתקיימה  למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
 

 :משתתפים
 גזברית העירייה–רוזה עללאל 

 המשפטי המשנה ליועץ -  סופי ויטלםעו"ד 
 סגן מנהלת מח' משק ונכסים –אבי דיל 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית 

 :נוכחים ה"ה
 אגף ההנדסה – אמרה סהלו

 
  נדון:ה
 
 לתאורה ברחוב חטיבת גולני תשתיות עבודות שדרוג – 201749/הצעה מס'  .1

לחברת עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ, קבלן מסגרת של  בנוהל הצעת מחיר אגף הנדסה פנה
, גולני חטיבת ברחוב לתאורה תשתיות שדרוג לביצוע עבודות כתב כמויותהכנת עבור העירייה, 

 להלן הצעת המחיר שהתקבלה:
 כולל מע"מ. ₪ 232,254 - עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ

 .10%של והנחת היקף בשיעור  1%ניתנה הנחת חוזה בשיעור של 
 

 יגאל את עמי חברתההתקשרות עם לאשר ץ לועדה הנדסה ממליהאגף לאחר בדיקת ההצעה, 
כולל  ₪ 232,254לביצוע העבודה בעלות של העירייה,  של המסגרת קבלן, מ"בע חשמל קבלני
 מע"מ.

 
 .2026062758 –מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 
 
 

 המלצת הועדה:
 
 לתאורה ברחוב חטיבת גולני תשתיות עבודות שדרוג – 94/2017הצעה מס'  .1

 לשאלת הועדה מדוע מספר הלדים אינו תואם למספר העמודים והאם יש אישורי תקינה?
אמרה מאגף ההנדסה משיב מדובר בעמודים עם זרועות כפולות שבחלקם תהיה נורה אחת 

 ובחלקם שתי נורות.
 לגבי אישור התקינה, יש אישור של יועץ התאורה, מצ"ב כנספח(.

 
המלצת אגף ההנדסה להתקשרות עם לאשר הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאור האמור לעיל, 

לביצוע העבודה בעלות של העירייה,  של המסגרת קבלן, מ"בע חשמל קבלני יגאל את עמי חברת
 כולל מע"מ. ₪ 232,254

 
   רוזה עללאל                              כהן גלית                                                                              

 גזברית העירייה                      מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                     
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 החלטת ראש העיר:
 
 
 לתאורה ברחוב חטיבת גולני תשתיות עבודות שדרוג – 94/2017 הצעה מס' .1

 המסגרת קבלן, מ"בע חשמל קבלני יגאל את עמי חברתלהתקשרות עם  מאשר המלצת הועדה
 כולל מע"מ. ₪ 232,254לביצוע העבודה בעלות של העירייה,  של

 
 
 

 
 מיכאל וידל          
 רמלה ראש העיר                 
 רמלה,


