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 (2019בפברואר  26ביום  שלישי כא' אדר א' תשע"ט )   התקיימהש ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(מישיבת 

  , רמלה9מבצע משה רחוב   גזברית העירייה בחדר 
 

                                                                              :משתתפים
  זברית העירייה                                                ג -רוזה עללאל  

 משנה ליועמ"ש -עו"ד סופי ויטלם
  מחלקת משק ונכסים תמנהל ס.  - אבי דיל

                           כלכלן אגף ההנדסה   -רו"ח עוז בן שלוש 
                              מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

 
  הנדון:

 
 
 

 בנאות בגין ספורט אולם ראשית חזית שדרוג- 2019/22הצעה מס'  .1

 ל"משכבאמצעות   מ"בע סבו גיל חברת עם התקשרות אישרה 21.03.2018מיום   13/2018-14 משותפים מכרזים וועדת

 . ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ מיליון 3.5 של בסכום שיפוצים לעבודות

ן עם חברת גיל סבו בגי בנאות ספורט אולם ראשית חזית שדרוג עבודות זה מסגרת הסכם במסגרת לבצע מבקש הנדסה אגף

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 110,490.69בע"מ ע"ס  

  2027082750 -תקציבימקור 
 ( 1)נספח מס' 

 

 הגדלת חוזה להנגשת אולם ספורט בנאות בגין ובי"ס רעות - 2019/23הצעה מס'  .2

חברת בכר אלי ובניו בע"מ באמצעות   ההתקשרות עםאישרה את   19.06.2018מיום  22/2018-14וועדת מכרזים משותפים 

אור לבבתי ספר )רעות, שרת, איבן סינא, ג'ואריש, אחווה( ואולם ספורט בנאות בגין.  עבור הנגשות ₪ 1,353,808ע"ס  משכ"ל

התייעצות בשטח יחד עם המתכנן ויועץ המעליות הוחלט כי יש לעשות הגדלה באולם ספורט וכן בבי"ס רעות לפי הפירוט 

 הבא:

2%עלות התוספת לאחר הנחה  עלות תוספת שם הפרוייקט 8.5%ועמלת משכ"ל  עלות התוספת כולל מע"מ   

 128,664 101,354 103,423 אולם ספורט נאות בגין
 18,739 14,761 15,063 בי"ס רעות

 147,403   סה"כ
 

כולל מע"מ ₪  147,403חברת בכר אלי ובניו בע"מ באמצעות משכ"ל ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה עם 
 .8.5%ועמלת משכ"ל 

 ₪ 9,774ה יתר -2613 -רעות₪,  158,812 יתרה - 2523 -ספורטאולם  -סעיף תקציבי

 (2)נספח מס' 
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 ולנימ"ר המשמש לבית כנסת ברחוב חטיבת ג 100הובלה והצבה של מבנה יביל בגודל  - 2019/24הצעה מס'  .3

 כנסת לבית המשמש מ"ר 100יביל בגודל של  מבנה של והצבה אגף הנדסה פנה למשכ"ל על מנת לקבל הצעות מחיר להובלה
 .14/2018גולני במסגרת מכרז מי/ חטיבת ברחוב

 (:8.5%היחידים במכרז )כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  2להלן הצעות המחיר שהתקבלו ע"י 

 ₪. 179,498 -. אחים סלטי הנדסה בע"מ1

 ₪. 204,996 -בע"מ 3000. ישראמרין ייצור מבנים 2

מ והתקשרות באמצעות "בע הנדסה סלטי חברת אחים ה ביותר של ההתקשרות עם ההצעה הזול אגף הנדסה ממליץ על

 .8.5% ל"משכ ועמלת מ"מע כולל₪  179,498 ע"ס משכ"ל 

 הערה : הביצוע מותנה בקבלת אישור של המועצה הדתית לפרוגרמה של משרד הדתות. 
 

  2026622750 -תקציבימקור 
 ( 3)נספח מס' 

 

 

 

 הועדה :  המלצות

 

 
 בנאות בגין ספורט אולם ראשית חזית שדרוג- 22/2019הצעה מס'  .1

 באמצעות משכ"ל  בע"מ חברת גיל סבוהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 110,490.69ן ע"ס  בגי בנאות ספורט אולם ראשית חזית שדרוג עבודותעבור  

 

 ס רעותהגדלת חוזה להנגשת אולם ספורט בנאות בגין ובי" - 23/2019הצעה מס'  .2

 חברת בכר אלי ובניו בע"מ באמצעות לאשר הגדלת החוזה עם וממליצה בפני ראש העיר הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה 

 .8.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  147,403  משכ"ל ע"ס

 

 לבית כנסת ברחוב חטיבת גולני מ"ר המשמש 100והצבה של מבנה יביל בגודל הובלה  - 24/2019הצעה מס'  .3

מ "בע הנדסה סלטי חברת אחיםאגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת 

 .8.5% ל"משכ ועמלת מ"מע כולל₪  179,498 ע"ס והתקשרות באמצעות משכ"ל 

 הביצוע מותנה בקבלת אישור של המועצה הדתית לפרוגרמה של משרד הדתות. 

 

 

 רונן עזריה           עללאל רוזה   
  מנכ"ל העירייה                גזברית העירייה                      
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 :  ראש העיר החלטות 

 

 בנאות בגין ספורט אולם ראשית חזית שדרוג- 22/2019הצעה מס'  .1

בגין  בנאות ספורט אולם ראשית חזית שדרוג עבודותבאמצעות משכ"ל עבור  חברת גיל סבו בע"ממאשר ההתקשרות עם 

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 110,490.69ע"ס  

 

 ס רעותהגדלת חוזה להנגשת אולם ספורט בנאות בגין ובי" - 23/2019הצעה מס'  .2

 .8.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  147,403  בע"מ באמצעות משכ"ל ע"סחברת בכר אלי ובניו מאשר הגדלת החוזה עם 

 

 לבית כנסת ברחוב חטיבת גולני מ"ר המשמש 100הובלה והצבה של מבנה יביל בגודל  - 24/2019הצעה מס'  .3

 ועמלת מ"מע כולל₪  179,498 ע"ס מ והתקשרות באמצעות משכ"ל "בע הנדסה סלטי חברת אחיםמאשר ההתקשרות  עם 

 הביצוע מותנה בקבלת אישור של המועצה הדתית לפרוגרמה של משרד הדתות.   .8.5% ל"משכ

 

 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 

 אש העירר                                                                                                                  
 רמלה 

 

 


