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  , בחדר הישיבות (2019 באפריל 02) שע"טכו' אדר ב' תשלישי  יום  התקיימהש ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(מישיבת 

 רמלה.  1בבית העירייה ע"ש זינגר, ויצמן  ע"ש אפריאט, 
 

 נוכחים:                                                                   :משתתפים
 מחלקת ספורט ואירועים -טירן בוקובזה                             גזברית העירייה ס. -שגיא רוזנבלט 

 שנה ליועמ"ש                              מ  -עו"ד סופי ויטלם 
 מנהלת מחלקת משק ונכסים     -מיכל רוטמן 

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

                                                                        

 הנדון:
 

 2019יום העצמאות  -והתקנה פירוק  ,וקישוט העיר ) לרבות עובד( לדגלולעבודות מנוף   - 2019/36הצעה מס' . 1
 
  לקבלת הצעת בבקשה   י חשמל ואחזקה בע"מחברת א.א.כ.י שירות  -פנתה לזכיין העירייה מחלקת ספורט ואירועים   

  . 2019יום העצמאות והתקנה ל פירוק לרבות עובד  לדגלול וקישוט העיר,  עבודות מנוףמחיר עבור   

 ר:להלן הצעת המחי 

 
 פריט

 עלות לפני  כמות
 מע"מ

 סה"כ לפני 
 מע"מ

 סה"כ כולל
 מע"מ 

 הערות

 דיגלול וקישוט העיר
 (והתקנה  )כולל פירוק 

 

לאחר הנחה של  ₪ 64,210 ₪  54,880 2,000 ימים 28
2% 

 
 איך נקבע מספר ימי העבודה הנדרשים? -לשאלת הועדה

 וןעבודה הנדרש נקבע על בסיס ניסימספר ימי ההשירות ניתן עבור ימי עבודה של מנוף ועובד וכן  –עובד מחלקת ספורט ואירועים משיב 
 קודם.  

   ע"סמ חברת א.א.כ.י שירותי חשמל ואחזקה בע"  -לאשר ההתקשרות עם זכיין העירייה ממליצה חלקת ספורט ואירועים מ
 ימי עבודה למנוף ועובד(. 28כולל מע"מ ) עבור ₪  64,210

 1751000780  -מקור  תקציבי
 (1)נספח מס'                                                                       

 
 בניית גני ילדים ברחובות בורוכוב, זמיר ובני אמדורסקי - 37/2019הצעה מס' . 2

    ים גני ילד 3הצעות מחיר לבניית ת בתחום הבנייה לקבל 12/18אגף הנדסה פנה לזכיינים של העירייה במסגרת מכרז פומבי     

 צעות המחיר שהתקבלו:הלהלן , אמדורסקי ובני זמיר, בורוכוב-חד כיתתיים ברחובות    

 סה"כ בני אמדורסקי זמיר בורוכוב סוג העבודה שם קבלן

 אגרגט בע"מ

 פאושלי
      
1,080,000 

       
980,000  

      
980,000  

   
3,040,000  

עבודות פיתוח )לאחר 
 הנחת חוזה(

         
425,000  

       
425,000  

      
425,000  

   
1,275,000  

 סה"כ לפני מע"מ
      
1,505,000  

    
1,405,000  

   
1,405,000  

   
4,315,000  

 סה"כ כולל מע"מ
      
1,760,850  

    
1,643,850  

   
1,643,850  

   
5,048,550  

ר. רוחם ייזום 
 ובניה בע"מ

 פאושלי
      
1,170,000  

    
1,045,000  

   
1,045,000  

   
3,260,000  

עבודות פיתוח )לאחר 
 הנחת חוזה(

         
425,000  

       
425,000  

      
425,000  

   
1,275,000  

 לפני מע"מסה"כ 
      
1,595,000  

    
1,470,000  

   
1,470,000  

   
4,535,000  

 סה"כ כולל מע"מ
      
1,866,150  

    
1,719,900  

   
1,719,900  

   
5,305,950  
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 טרם אושר, הרי שניתן לאחר שהתקבלה הצעה מחברת ר.רוחם ייזום ובנייה בע"מ ומשנמצא כי עיגון היחסים עם העירייה איתו

 לראות כי התקבלה הצעה אחת בלבד, של חברת אגרגט שבכל מקרה הינה ההצעה הזולה ביותר. 

 כולל מע"מ₪   5,048,550בע"מ ע"ס חברת אגרגט ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 הגנים. 3עבור בניית 

  -תקציבימקור 

 תב"ר שם הרחוב

 2756 ובבורוכ

 2692 זמיר

 2690 בני אמדורסקי

 
 ( 2)נספח מס' 

 

 
 בגין אותבנ ספורט באולם מלתחות פיקוח על עבודות שיפוץ - 38/2019. הצעה מס' 3

 281,953ע"ס ות משכ"ל אישרה התקשרות עם גיל סבו בע"מ באמצע 05.02.2019מיום  9/2019-15 מס'  ועדת מכרזים משותפים

 עבור שיפוץ מלתחות באולם הספורט. פיקוח  לרבות   8.5%"מ ועמלת משכ"ל כולל מע₪ 

ה ז בפרויקט סיום. המפקחהספורט שמצוי בשלבי  אולם הנגשת - ל"משכ י"ע שמבוצע פרויקט יש בנאות בגין הספורט באולם

, מלמד אלי, מפקח אותו עם להמשיך ממליצים אנו עבודה ורציפות המשכיות על לשמור מנת על. ל"משכ מטעם, מלמד אלי הינו

 פיקוח לעבודות שיפוץ המלתחות. שירותי גם עבור  ל"משכ מטעם

 חשוב להמשיך עם המפקח אלי מלמד ) מטעם משכ"ל( ? מדוע  - לשאלת הועדה

 מבחינת המשכיות ורציפות העבודה ) בייחוד לאור העובדה כי כלכלן אגף ההנדסה משיב כי חשוב להמשיך עם המפקח אלי מלמד

 מדובר בנגישות(. 

המפקח אלי מלמד באמצעות משכ"ל להמשיך את עבודת הפיקוח גם אגף הנדסה ממליץ לאשר את המשך ההתקשרות עם 

 בשיפוץ המלתחות של חדר הכושר באולם הספורט בנאות בגין.

 2027082750 -מקור תקציבי 

 ( 3)נספח מס' 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   בס"ד 

 

 15-19/2019 -מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול 
 מכרזים משותפים -עדת התקשרויות ו                                                                                                                        

3 
 

 המלצות הועדה : 
 
 
 2019יום העצמאות  -והתקנה פירוק  ר,) לרבות עובד( לדגלול וקישוט העיעבודות מנוף   - 2019/36הצעה מס' . 1
  -זכיין העירייה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם מחלקת ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת   

 ימי עבודה למנוף ועובד(.  28) עבור  כולל מע"מ₪  64,210חברת א.א.כ.י שירותי חשמל ואחזקה בע"מ ע"ס  
 

 
 בניית גני ילדים ברחובות בורוכוב, זמיר ובני אמדורסקי - 37/2019הצעה מס' . 2

₪   5,048,550בע"מ ע"ס חברת אגרגט עם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה

 הגנים. 3עבור בניית כולל מע"מ 

 
 בגין בנאות ספורט באולם לתחותמ פיקוח על עבודות שיפוץ - 38/2019הצעה מס'  .3

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסהאגף ההנדסה אודות חשיבות המשכיות הפרויקט ע"י אלי מלמד מטעם משכ"ל, לאור הסבר 

עבודת הפיקוח גם  המפקח אלי מלמד באמצעות משכ"ל להמשיך אתעם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר המשך התקשרות

 בשיפוץ המלתחות של חדר הכושר באולם הספורט בנאות בגין.

 

 

 רונן עזריה                                                   שגיא רוזנבלט                                         
 נכ"ל  העירייה מ                            העירייה                           ס. גזברית                                   

 
 

 

 החלטות ראש העיר:

 

 2019יום העצמאות  -והתקנה פירוק  ר,) לרבות עובד( לדגלול וקישוט העיעבודות מנוף   - 2019/36הצעה מס' . 1
י ימ 28כולל מע"מ ) עבור ₪  64,210שירותי חשמל ואחזקה בע"מ ע"ס  חברת א.א.כ.י -זכיין העירייה  מאשר ההתקשרות עם 

 עבודה למנוף ועובד(. 

 
 בניית גני ילדים ברחובות בורוכוב, זמיר ובני אמדורסקי - 37/2019הצעה מס' . 2

 הגנים. 3עבור בניית כולל מע"מ ₪   5,048,550בע"מ ע"ס חברת אגרגט עם  מאשר ההתקשרות

 
 בגין בנאות ספורט באולם לתחותמ פיקוח על עבודות שיפוץ - 38/2019הצעה מס'  .3

המפקח אלי מלמד באמצעות משכ"ל להמשיך את עבודת הפיקוח גם בשיפוץ המלתחות של חדר עם  מאשר המשך התקשרות

 הכושר באולם הספורט בנאות בגין.

 

 
 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                  

 רמלה 
 


