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 (2018ינואר  10)שלישי כ"ג שבט תש"פ יום שהתקיימה למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 .רמלה  1ויצמן  , רחוב  בניין העירייהבחדר הישיבות ע"ש אפריאט ,ב
 

 :משתתפים
 מנכ"ל העירייה –רונן עזריה 

 גזברית העירייה –ל לארוזה על
 משנה ליועמ"ש  –עו"ד סופי ויטלם  

 מנהל מחלקת משק ונכסים –מיכל רוטמן 
 

 נוכחים ה"ה:
 כלכלן אגף הנדסה –עוז בן שלוש 

 מזכירות העירייה –חגית משה 
 

  נדון:ה
 
התקשרות בחוזה מסגרת לעבודות הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות דרך  - 2018/2הצעה מס' . 1

  20/2017משכ"ל במסגרת מכרז את/

 דרך תשתיות ושיקום אחזקה, הקמה לעבודות מחיר הצעות קבלת לצורך ל"למשכ פנה הנדסה אגף

 . 20/2017/את מכרז במסגרת ל"משכ

 .בהתאמה תקציבי ומקור ספציפית עבודה לאישור בהתאם יבוצעו, זה מכרז נשוא עבודות

 .7%ל "משכ ועמלת מ"מע כולל 1,377,090₪ הוא ל"הנ למכרז המקסימאלי ההתקשרות סכום

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :

 שם הקבלן
 -שקלול אחוז הנחה

ע"פ תוצאות מכרז 
 המסגרת

 -אחוז הנחה נוספת
לאחר נוהל הצעת 

 מחיר

סה"כ הנחה לאחר נוהל 
 הצעות מחיר

חברה  לקטיבי

 לפיתוח בע"מ

14.40% 15.20% 27.41% 

 16.11 2% 14.40% יצאר בע"מ

יובל עבודות עפר 

 ופיתוח בע"מ

14.40% 0% 14.40% 

 

לאור ניסיון עבר לא טוב של  לחברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מנערך שימוע  2.1.2018בתאריך 

 ונציגים ממשכ"ל.  העירייה עם הקבלן בהשתתפות אורגני העירייה, מהנדסת העיר וסגנה

לאחר השימוע והשמעת טענות העירייה והקבלן, אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה 

 .לביצוע העבודה 14.40%, עם הנחה של מ "בע לפיתוח חברה חברת לקטיבישל 

 2025042750+ 1745000750 -תקציבי מקור

 ( 1)נספח מס' 
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 :מלצות  הועדהה

 

זה מסגרת לעבודות הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות דרך התקשרות בחו - 2/2018הצעה מס' . 1
  20/2017משכ"ל במסגרת מכרז את/

     חברת התקשרות עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר  אגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת      
 .לביצוע העבודה 14.40%, עם הנחה של מ "בע לפיתוח חברה לקטיבי     

 
 

    זריה ערונן             ל                                                      לארוזה על           
 יהיהעיר  מנכ"ל                                                         גזברית העירייה         
 
 
 
 
 

 :החלטות ראש העיר

 

זה מסגרת לעבודות הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות דרך התקשרות בחו - 2/2018הצעה מס' . 1
  20/2017משכ"ל במסגרת מכרז את/

 לביצוע  14.40%, עם הנחה של מ "בע לפיתוח חברה לקטיבי חברת מאשר ההתקשרות עם      
 .העבודה     

 

 
 
 
 
 
 

 מיכאל וידל                 
     ראש העיר                                    
 רמלה,

 


