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רביעי ח בשבט תשע"ח שלישי כ"ג שבט תש"פ יום שהתקיימה למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 (2020פברואר  18)

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

 :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
 דרך משכ"ל  -בודות פיתוח ברחבי העירע - 4/2018הצעה מס' . 1

פיתוח  עבודות לביצוע 30/2017/פת' מס מכרז במסגרת וכלכלה למשק לחברה פנה הנדסה אגף

 .ברחבי העיר בהתאם לפירוט של כתב הכמויות

  (:7%הצעות מחיר כמפורט להלן )כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  3התקבלו 

 ₪. 5,679,487 -הנדסה בע"מ . א. מדז'ר1

 ₪. 5,797,941 -. א. בוטון עב' עפר כבישים ופיתוח בע"מ2

 ₪. 5,799,684 -. השביל הירוק בע"מ3

 והתקשרות מ"מ בע"בע הנדסה ר'מדז. א חברת של הזולה ההצעה את לאשר ממליץ הנדסה אגף

 .7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  5,679,487ל ע"ס "משכ דרך

 כמפורט להלן: פרויקטשל כל  -תקציבי סעיף

 כפופים לקבלת מקור תקציבי . 21 –ו  5,7,15פריטים: 

 יתרה   סעיף תקציבי כולל מע"מ ותקורה   פרויקטשם  

  1,640,000      2647  154,237               סדרת אבן תעלהה -רחוב הגלעד  1

  1,000,000      2649  1,143,038            הנגשת צמתים בעיר 2

  1,640,000      2647  290,155               עבודות סלילה רחוב לוי אשכול 3

  467,529         2520  85,481                 יצמןו-עבודות סלילה רחוב הרצל  4

  אין תקציב  503,173               רחוב סמילנסקי 5

  520,000         2648  457,235               רחוב משה רבינו 6

 טרם אושר   2697  965,638               חניון משאיות בית עלמין 7

  1,500,000      2664  242,210               הסדרת חניה ציבורית חיים אשר 8

 תקציב שוטף   1742000750  94,417                 ביצוע פסי האטה ברחבי העיר 9

  1,640,000      2647  134,896               חנייה רחוב הגלעד 10

  1,000,000      2657  69,939                 חניון הרכבת 11

  45,314           2537  31,223                 מועדונית ניצנית 12
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  1,500,000      2664  96,070                 ד"ר סאלק 13

  1,500,000      2664  74,934                 אופק-הסדרת דרך גישה  14

  אין תקציב  33,720                 הסדרת ניקוז גואריש 15

  1,500,000      2664  320,232               הסדרת כביש גישה בית ספר אלהודה 16

  1,500,000      2664  74,934                 רחוב משה הס 17

  1,000,000      2657  74,934                 רחוב מוהליבר 18

  467,529         2520  18,734                 27הסדרת מדרכה בר אילן  19

  467,529         2520  231,048               חניון שמחה הולצברג 20

  אין תקציב  21,231                 102המספרה רחוב הרצל  שביל 21

  1,500,000      2664  437,117               הסדרת חיבור רחוב עמוס לרחוב ביאליק 22

  18,954           2645  62,445                 הקצב לשצ"פ גיבורי ישראל  23

  119,275         2644  62,445                 הקצב לשצ"פ אברהם הילל

    5,679,487            סה"כ 

 

 ( 1)נספח מס'  
 

 קאנטרי רמלה –ם אקוסטי משאבות גזים איטו - 5/2018הצעה מס' . 2

 משאבות גזים לאיטום אקוסטי בבקשה לקבלת הצעות מחיר מחלקת ספורט ואירועים פנתה 

 :פירוט ההצעהלהלן , הקאנטרי העירונירעילים על גג  מתחם 

 , קונסטרוקציה פרופיל.Uסיכוך קירות בפמל מבודד, סוגר צד חוץ, סוגר פנים, מסילת . 1

 רתך מקצועי כולל רתכת וכל הציוד הדרוש לבצע חיתוכים והתאמות סביב הצנרת ומסגר עוזר.. 2

 סביב כל הצנרת לאחר הרכבת הדפנות ליצירת איטום בין הדפנות  איטום ע"י חומר פוליראוטן. 3

 לצנרת, כולל דלת אטומה, במה להרמת הציוד לגג והובלת הבמה לכיוון אחד.    

 נעשתה פנייה למסגריית המרכז:    

 מסגריית המרכז 

 ₪  14,490.00 מחיר

 ₪  2,463.3 מע"מ

 ₪  16,953.3 סה"כ מחיר כולל מע"מ

 
 

 ע"סבלן מסגרת ק -מסגריית המרכז לאשר ההתקשרות עם מחלקת ספורט ואירועים ממליצה 
 כולל מע"מ .₪  16,953

 2024272750 -מקור תקציבי 
 ( 2)נספח מס' 
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 מסדה מגרש מוסדית גדר והתקנת רשת גדר  - 2018/6הצעה מס'  .3

  מסגריית המרכז,אגף הנדסה בשיתוף עם מח' ספורט ואירועים פנה לקבלן המסגרת של העירייה 

 מסדה. מגרש מוסדית גדר והתקנת רשת הצעת מחיר לגדרת לקבל

 להלן הצעת המחיר:

 . כולל מע"מ₪  62,577.41 ע"ס  -מסגריית המרכז

  2024702930 - תקציבי מקור 

 ( 3ספח מס' )נ

 

 :המלצות  הועדה

 דרך משכ"ל  -בודות פיתוח ברחבי העירע - 4/2018הצעה מס' . 1

 מודע לכך כי ביצוע העבודות בסעיפים  א. מדז'ר הנדסה בע"מלשאלת הועדה האם הזכיין    

 מותנים בקבלת תקציב לדברי מהנדס העיר וכלכלן אגף הנדסה ידוע לזוכה 21 –ו  5,7,15   

 .בלבדהתחלת העבודות מותנת באישור תקציב  21-ו 5,7,15כי לעניין סעיפים    

 לא ניתן להתחיל את עבודות קודם קבלת התקציב.   

 ונם בעת קבלת     לביצוע העבודות יעמדו בעי 21 -ו 5,7,15עוד מובהר כי הסכומים המפורטים בסעיפי    

 התקציב בהוצאה לפועל של העבודות.   

 א. מדז'ר   הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם   

 ₪. 5,679,487 -הנדסה בע"מ   

 

 קאנטרי רמלה –טום אקוסטי משאבות גזים אי - 5/2018הצעה מס' . 2
    המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר את הועדה מאשרת      
 כולל מע"מ.₪  16,953מסגריית המרכז ע"ס ם ההתקשרות ע     

 
 
 סדהמ מגרש מוסדית גדר והתקנת רשת גדר  - 6/2018הצעה מס'  .3

 המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר את    הועדה מאשרת      
 .כולל מע"מ₪  62,577.41מסגריית המרכז ע"ס ההתקשרות עם      

 
 

    זריה ערונן             ל                                                      לארוזה על           
 יהיהעיר  מנכ"ל                                                         גזברית העירייה         
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 :החלטות ראש העיר

 
 דרך משכ"ל  -בודות פיתוח ברחבי העירע - 4/2018הצעה מס' . 1

 א. מדז'ר הנדסה   ל"משכ דרך והתקשרות מ"בע הנדסה ר'מדז. א חברת ההתקשרות עםמאשר     

 .7%מע"מ ועמלת משכ"ל כולל ₪ 5,679,487 -בע"מ    

 

 קאנטרי רמלה –טום אקוסטי משאבות גזים אי - 5/2018הצעה מס' . 2
 כולל מע"מ.₪  16,953מסגריית המרכז ע"ס  ההתקשרות עםמאשר      

 
 סדהמ מגרש מוסדית גדר והתקנת רשת גדר  - 6/2018הצעה מס'  .3

 .כולל מע"מ₪  62,577.41מסגריית המרכז ע"ס מאשר ההתקשרות עם      
 
 

 

 מיכאל וידל                 
     ראש העיר                                    
 רמלה,


