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 ( 2018יוני   19) כ"ג שבט תש"פ,  שלישיביום   )ועדה טלפונית( למכרזים משותפיםישיבת הועדה 

 רמלה . 1בחדר הישיבות ע"ש אפריאט , רחוב  ויצמן 
     משתתפים:
                                                              העירייה מנכ"ל  -רונן עזריה 

  יועץ משפטי לעירייה   -עו"ד דורון דבורי 
 זברית העירייה                                    ג -עלאלל רוזה 
 ק ונכסים מנהלת מחלקת מש  -מיכל רוטמן

 מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון 
 

 הנדון:
 , רעות( הנגשה בסיסית בבתי ספר )שרת, אחווה, ג'ואריש, איבן סינא -2018/51הצעה מס' . 1

 והנגשת אולם ספורט בקרית מנחם    

 שרת, אחווה,  :הנגשות בסיסיות בבתי ספרעבור  הצעות מחיר  תאגף הנדסה פנה למשכ"ל לקבל

 אולם ספורט בקרית מנחם.הנגשת ועבור ג'ואריש, איבן סינא רעות 

 צעתו ) בכר אלי ובניו בע"מ(. . קבלן אחד הגיש הקבלנים  7-נעשתה פנייה ל

 (:8.5%להלן הצעת המחיר שהתקבלה )כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 ₪. 1,353,808  -בכר אלי ובניו בע"מ 

 כולל  ₪ 1,353,808אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של חברת בכר אלי ובניו בע"מ ע"ס 
 "ל.מע"מ ועמלת משכ

 םתקציביות מקור

 פרויקט
סה"כ כולל עמלת 

 משכ"ל
 יתרה סעיף תקציבי

 292,132 בי"ס שרת
2026132750 364,788.52 

 153,999 בי"ס רעות

 119,191 בי"ס גואריש
2026092750 503,452.22 

 152,260 בי"ס אחווה

 392,305.00 2025232750 187,686 אולם ספורט ק. מנחם

 285,106.00 2026242750 182,949 בי"ס איבן סינא

     1,088,217 סה"כ

 21,764 2%הנחה 

 1,066,453 סה"כ לאחר הנחה  
 181,297 17%מע"מ   
 1,247,750 סה"כ כולל מע"מ  
סה"כ כולל מע"מ ועמלת   

 1,353,808 8.5%משכ"ל 
 
 

 (1מס'  )נספח                  

 



  עיריית רמלה
                                                                                             העירייה                                                                                                       מזכירות  

                                       

 14-8201/22פרוטוקול מכרזים משותפים מס' 

3 
 

 באגף הנדסהתוספת בנייה  - 52/2018הצעה מס' . 2
 

      הצעות מחיר לתוספת בנייה לאגף הנדסה במבנהת אגף הנדסה פנה למשכ"ל לקבל     

 הגישו הצעות. 2קבלנים אולם רק  7 -. נעשתה פנייה ל1/2017מסגרת מכרז חש/ב  "תקוותנו"     

 (:8.5%להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 סה"כ ההצעה שם הקבלן
 1,418,749 אלי ובניו בע"מבכר 

 סילס הנדסה 
 ופרוייקטים בע"מ

1,427,790 

 

 .8.5%ולא  5.5%מידה והפיקוח ייעשה ע"י העירייה עמלת משכ"ל תהיה ב -הערה

חברת בכר אלי ובניו בע"מ דרך משכ"ל ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 
 .8.5%ע"ס  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  1,418,749

 2606 -תקציבימקור 
 (2מס'  )נספח

 

 המלצות הועדה:

 

 וה, ג'ואריש, איבן סינא, רעות( הנגשה בסיסית בבתי ספר )שרת, אחו -51/2018הצעה מס' . 1

 והנגשת אולם ספורט בקרית מנחם    

 בכר אלי ובניו המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת   

 . 8.5%מ וכולל עמלת משכ"ל העומדת ע"ס כולל מע" ₪ 1,353,808  -בע"מ    

 תוספת בנייה באגף הנדסה - 52/2018הצעה מס' . 2
 

 חברת בכר אלי  המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותהועדה מאשרת      

 .8.5%ע"ס  משכ"לכולל מע"מ ועמלת ₪  1,418,749ובניו בע"מ דרך משכ"ל ע"ס       

 

 
 ונן עזריהר        עלאלל רוזה                                                                              

 נכ"ל העירייהמ       גזברית העירייה                                                                   
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 חלטות ראש העיר:ה
 
 וה, ג'ואריש, איבן סינא, רעות( הנגשה בסיסית בבתי ספר )שרת, אחו -51/2018הצעה מס' . 1

 והנגשת אולם ספורט בקרית מנחם    

 כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל  ₪ 1,353,808  -בע"מ  בכר אלי ובניומאשר ההתקשרות עם   

 . 8.5%העומדת ע"ס    

 הנדסהתוספת בנייה באגף  - 52/2018הצעה מס' . 2
 

 כולל מע"מ ₪  1,418,749חברת בכר אלי ובניו בע"מ דרך משכ"ל ע"ס מאשר ההתקשרות עם      

 .8.5%ע"ס  ועמלת משכ"ל     

 
 
 
 

 מיכאל וידל
 ראש העיר

 

 רמלה


