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בחדר הישיבות ע"ש אפריאט בבניין  ( 2018באוגוסט  27)  טז' אלול שנישהתקיימה ביום  למכרזים משותפיםישיבת הועדה 

 רמלה . 1העירייה ברחוב  ויצמן 
 

                                                                     :     וכחיםנ                                                                              : משתתפים
 מהנדסת העיר ס.  -גאל שפושניקוב י                                                   מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה

                                                   גזברית העירייה   -ל רוזה לאעל
 מחלקת משק ונכסים מנהלת   -  מיכל רוטמן 

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 

 הנדון:
 

 בקרית האמנים 88מתקני משחק בשצ"פ   - 2018/99הצעה מס'  .1

חברת א.ד מתקני משחק בע"מ דרך אישרה התקשרות עם  25.4.18יום מ 15/2018-14ועדת מכרזים משותפים מס' 

 ₪. מיליון  1.5משכ"ל במסגרת חוזה מסגרת ע"ס 

כולל מע"מ ועמלת ₪  66,044.96בקרית האמנים ע"ס  88אגף הנדסה מבקש לבצע התקנת מתקני משחק בשצ"פ 

 משכ"ל במסגרת חוזה מסגרת זה.

  2024582750 -מקור תקציבי 

 ( 1)נספח מס'         

 מתקני משחק בשצ"פ גולני - 100/2018הצעה מס'  .2
חברת א.ד מתקני משחק בע"מ דרך משכ"ל אישרה התקשרות עם  15/2018-14ועדת מכרזים משותפים מס' 

 ₪. מיליון  1.5במסגרת חוזה מסגרת ע"ס 

כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  101,133.77ע"ס אגף הנדסה מבקש לבצע התקנת מתקני משחק בשצ"פ גולני 

 זה.במסגרת חוזה מסגרת 

  2026062758 -מקור תקציבי

 ( 2)נספח מס'   

     18 בתיכון מקיף שש שנתי בקרית האמנים ע"ש ביסטריצקי ו-ניית שלבים דב  - 101/2018הצעה מס' .3

 כיתות    

        ש"ע האמנים תבקרי שנתי שש מקיף בתיכון ו-שלבים ד לבניית מחיר הצעות לקבל מנת על ל"למשכ פנה הנדסה אגף
הצעות  5בפועל התקבלו  זה זכיינים במכרז 18-ל פנייה נעשתה. 2/2018/מג מכרז במסגרת ( כיתות 18 ) ביסטריצקי

 מחיר.

 (:7%להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 .₪ 19,969,581 -מ"בע( ח.ז) והשקעות פיתוח בנין בוני.1

 ₪. 20,416,885 -. אחים פתחי חברה לבניה בע"מ2

 ₪. 21,305,736 -. אוגלים בע"מ3

 .₪ 19,972,784 -מ"בע ופיתוח לבניין חברה תופיק מחמיד. 4

 ₪. 21,072,925 -. מגן עבודות הנדסה בנאיות בע"מ5
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₪  19,969,581 מ ע"ס"בע( ח.ז) והשקעות פיתוח בנין בוני חברת של הזולה המחיר הצעת את לאשר ממליץ הנדסה אגף

 .7% ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ל"משכ דרך והתקשרות

  2355 -מקור תקציבי

 ( 3)נספח מס' 

 

 "ס האמנים ותיכון איתןעבודות פיתוח למבנים יבילים בבי - 102/2018הצעה מס'  .4
  חברה לקטיבי חברת עם תמסגר בחוזה התקשרות אישרה 28.03.2018מיום  14/2018-14' מס משותפים מכרזים ועדת    

 .₪ מיליון 5 ס"ע  ל"משכ דרך מ"בע לפיתוח    

  חברת עם עבודות פיתוח במבנים היבילים בבי"ס האמנים ותיכון איתן חוזה במסגרת לבצע מבקש הנדסה אגף    

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪  259,796, ע"ס  מ"בע לפיתוח חברה לקטיבי   

  2026952750 -תקציבימקור     

 ( 4)נספח מס' 
 
 הלבן מגדל במתחם חשמל עבודות - 103/2018הצעה מס'  .5

  מ"גיל סבו בע תחבר עם מסגרת בחוזה התקשרות אישרה 06.06.2018מיום  20/2018-14' מס משותפים מכרזים ועדת    

 .₪ מיליון 5  ס"ע ל"משכ דרך   

 ל"משכ דרך מ"גיל סבו בע חברתעם הלבן  מגדל במתחם עבודות חשמל חוזה במסגרת לבצע מבקש הנדסה אגף   

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 61,068 בסך    

  2026952750-תקציבימקור     

 (5)נספח מס' 

 
 הצטיידות ממ"ד האומנים   - 104/2018הצעה מס' . 6

 ביה"ס ממ"ד האומנים. הצטיידות מחשובית עבור המשך במסגרת היערכות לשנת הלימודים תשע"ט,  דרושה  

 , מצ"ב אישור(.546/2017כרז פומבי מס' מ  -של מפעל הפיסנעשתה פניה לחברת נס מטח ) זכיינית 

 
 להלן ההצעה של זכיין משכ"ל נס מט"ח:

 
 סה"כ עלות עלות ליח' כמות פריט    

 ₪  6,040 ₪  3,020 2 מחשב
 11,732.4 ₪  5,870 2 ערכת מקרן

 ₪ 
 ₪  17,772 סה"כ

 
 כולל ₪  17,772ע"ס  (משכ"ל )זכייניתנס מט"ח יחידת המחשוב של אגף חינוך ונוער ממליצה לאשר ההתקשרות עם  
 מע"מ.  

 181321000931  -מקור תקציבי 
 ( 6)נספח מס'

 
 

 הפרוטוקול אושר ע"י המחלקה המשפטית.  **  
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 :המלצות הועדה
 
 האמנים בקרית 88מתקני משחק בשצ"פ   - 99/2018הצעה מס' . 1

  חברת א.ד מתקני משחק בע"מ ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר      
  בקרית  88התקנת מתקני משחק בשצ"פ משכ"ל עבור  כולל מע"מ ועמלת₪  66,044.96ע"ס   משכ"לבאמצעות     
  . האמנים    
 
 שצ"פ גולניבמתקני משחק  - 100/2018הצעה מס' . 2

 חברת א.ד מתקני משחק בע"מ הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם     
 עבור מתקני משחק בשצ"פ גולני.  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  101,133.77משכ"ל ע"ס באמצעות      

 

   18 )בקרית האמנים ע"ש ביסטריצקיף שש שנתי ו בתיכון מקי-ניית שלבים דב  - 101/2018הצעה מס'  .3
  (כיתות

 פיתוח בנין בוני חברת של המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת 
 .%7 ל"משכ ועמלת מ"מע כולל₪  19,969,581 ע"ס בע"מ באמצעות משכ"ל  ( ח.ז) והשקעות

 
 בודות פיתוח למבנים יבילים בבי"ס האמנים ותיכון איתןע - 102/2018הצעה מס'  .4

  חברה לקטיבי חברת עםהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם      
    כולל מע"מ ועמלת משכ"ל. ₪   259,796באמצעות משכ"ל ע"ס  מ"בע לפיתוח    
 
 הלבן גדלמ במתחם חשמל עבודות - 103/2018הצעה מס'  .5

 באמצעות מ"גיל סבו בע חברתהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם      
 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 61,068 ע"ס ל "משכ     

 
 הצטיידות ממ"ד האומנים   - 104/2018הצעה מס' . 6

 נס מט"ח )זכייניתחברת הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם      

 כולל מע"מ.₪  17,772ע"ס  משכ"ל (     

 

 

 רונן עזריה                                                                 ל רוזה לאעל                                  
 נכ"ל העירייהמ                                                            גזברית העירייה                               
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 :החלטות ראש העיר

 

 בקרית האמנים 88מתקני משחק בשצ"פ   - 99/2018הצעה מס' . 1
  משכ"ל  כולל מע"מ ועמלת₪  66,044.96ע"ס  משכ"ל באמצעות חברת א.ד מתקני משחק בע"מ עם מאשר ההתקשרות      
 האמנים.   בקרית  88עבור התקנת מתקני משחק בשצ"פ     

 
 

 חק בשצ"פ גולנימתקני מש - 100/2018הצעה מס' . 2
 כולל מע"מ ועמלת₪  101,133.77ע"ס  משכ"ל באמצעות חברת א.ד מתקני משחק בע"מ מאשר ההתקשרות עם      
  עבור התקנת מתקני משחק בשצ"פ גולני. משכ"ל     

 
 
  בתיכון מקיף שש שנתי בקרית האמנים ע"ש ביסטריצקי ו-ניית שלבים דב  - 101/2018הצעה מס' . 3

  (כיתות 18)     
   כולל₪  19,969,581 ע"ס באמצעות משכ"ל  מ"בע(ח.ז) והשקעות פיתוח בנין בוני חברת של מאשר ההתקשרות עם     
 .7% ל"משכ ועמלת  מ"מע     

 
 בודות פיתוח למבנים יבילים בבי"ס האמנים ותיכון איתןע - 102/2018הצעה מס'  .4

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪  259,796ע"ס  מ"בע לפיתוח חברה לקטיבי חברת עםמאשר ההתקשרות עם      
 
 הלבן גדלמ במתחם חשמל עבודות - 103/2018הצעה מס'  .5

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 61,068 בסך ל"משכ באמצעות  מ"גיל סבו בע חברתמאשר ההתקשרות עם      

 

 הצטיידות ממ"ד האומנים  -104/2018הצעה מס' . 6
 כולל מע"מ.₪  17,772ע"ס )זכיינית משכ"ל (  נס מט"ח חברת מאשר ההתקשרות עם      

 

 

 יכאל וידלמ                                                                                                           
  ראש העיר   

 מלהר


