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 בחדר הישיבות,  (2019 יולי 24)  תשע"טיום רביעי כא' תמוז  התקיימהש ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי
  רמלה.  1ע"ש זינגר ז"ל, ויצמן  ז"ל, בבית העירייהאפריאט שמואל ע"ש  

 
                                                                               :משתתפים
 מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה 

                                                גזברית העירייה   - רוזה עללאל
                                            יועמ"ש משנה  - סופי ויטלם  עו"ד 

 מנהלת מחלקת משק ונכסים  -  מיכל רוטמן
      כלכלן אגף הנדסה   -רו"ח עוז בן שלוש 

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 

 
 הנדון:

 
 עבודות פיתוח בבי"ס האמנים לטובת המבנים היבילים של ממ"ד בן ציון נתניהו-  2019/69הצעה מס'  .1

     לטובת האמנים ס"בבי צעות מחיר עבור עבודות פיתוחהמסגרת של העירייה לטובת קבלת הקבלני  3-אגף הנדסה פנה ל    

 נתניהו.  ציון בן ד"ממ של היבילים המבנים    

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 87,516 -. לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ1

 ₪. 87,516 -. מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ2

 לא הגיש הצעה. -מ"בע ופיתוח עפר, בניה עבודות אל . יורי3

 ₪ 87,516 מ ע"ס"בע לפיתוח חברה חברת לקטיביהצעות זהות, אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של  2מאחר ויש 
 :מהנימוקים הבאיםכמי שביצעה את עבודות הפיתוח בשלב הקודם וזאת ,  כולל מע"מ

 הנוכחיות. העבודות ובין הקודמות העבודות בין" תפרים"ב הצפויות התאמות האי כל למנוע בכדי.1

 קרקעיות. התת התשתיות של לרבות הנדרשות התכניות כל את יש לקטיבי לקבלן.2

 שעברה. משנה שצצו שונים בליקויים/שקיעות יטפל הינו זאת בהזדמנות.3

 האם נעשתה פנייה אחידה ושוויונית ? כלכלן אגף ההנדסה משיב כן.   -לשאלת הועדה 

 

  2759 -מקור תקציבי
 ( 1)נספח מס' 

 

 רי(התקנת מתקני משחקים בשצ"פ האמנים )רח' שושנה דמא - 97/2019הצעת מס' . 2

תקשרות עם חברת מוצרי פיברגלס עצמון בע"מ באמצעות אישרה ה 8.1.2019מיום  3/2019-15עדת מכרזים משותפים ו

פרק  33/2017במכרז משכ"ל מש/כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  1,500,000משכ"ל בחוזה מסגרת להתקנת מתקני משחק ע"ס 

כולל מע"מ ועמלת ₪  85,329.53פ האמנים ע"ס אגף הנדסה מבקש לבצע עבודות לשדרוג מתקני המשחק בשצ"א' ,  2

 משכ"ל.

 2458 -תקציבימקור 

 ( 2)נספח מס' 
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 ) עמישב( עבודות פיתוח בשצ"פ נתן אלבז - 98/2019הצעה מס' . 3

 בחוזה ל"משכ באמצעות מ"בע יצאר חברת עם התקשרות אישרה 23.1.2019 מיום 6/2019-15 משותפים מכרזים ועדת

 . 17/2018את/ ל"משכ במכרז ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 7,000,000 ס"ע לאחזקת תשתיות  מסגרת

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 270,354.59 ס"ע נתן אלבז פ"בשצ עבודות פיתוח לבצע מבקש הנדסה אגף

 ₪( 966,430.65יתרה ) -תקציבימקור 
 ( 3)נספח מס' 

 

 

 המלצות הועדה:
 
 עבודות פיתוח בבי"ס האמנים לטובת המבנים היבילים של ממ"ד בן ציון נתניהו-  2019/69הצעה מס'  .1

לאור האמור בבקשה ובנספחים המצורפים, הצורך הדחוף בביצוע העבודות נשוא הבקשה ) תחילת שנת הלימודים( , 

 י חוזה מסגרת לקבלתהנימוקים וההסבר שניתן ע"י סגן מהנדסת העיר ממנו עולה בין היתר כי נעשתה פנייה לשלושה זכיינ

בהתאם לתנאי החוזה ( וכי אין קבלנים המעוניינים לבצע את  21%הצעות מחיר )התקבלו שתי הצעות מחיר עם הנחה של 

מ "בע לפיתוח חברה לקטיביהעבודה בהיקף המבוקש,הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

  כולל מע"מ. ₪ 87,516 ע"ס

 רי(התקנת מתקני משחקים בשצ"פ האמנים )רח' שושנה דמא - 97/2019הצעת מס' . 2

חברת מוצרי פיברגלס עצמון בע"מ רת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם מאשהועדה 

 .האמניםעבודות לשדרוג מתקני המשחק בשצ"פ כולל מע"מ ועמלת משכ"ל עבור ₪  85,329.53ע"ס באמצעות משכ"ל 

  

 ) עמישב( עבודות פיתוח בשצ"פ נתן אלבז - 98/2019הצעה מס' . 3

  ל"משכ באמצעות מ"בע יצאר חברת עםהועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

  ) עמישב(. נתן אלבז פ"בשצ עבור עבודות פיתוח ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 270,354.59 ס"ע

 

 
 
 רונן עזריה                                                           רוזה עללאל                                        

 נכ"ל  העירייהמ                            העירייה                           גזברית                                   
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 :החלטות ראש העיר 
 

 עבודות פיתוח בבי"ס האמנים לטובת המבנים היבילים של ממ"ד בן ציון נתניהו-  2019/69הצעה מס'  .1

  כולל מע"מ. ₪ 87,516 מ ע"ס"בע לפיתוח חברה לקטיבימאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם  

 י(שושנה דמארהתקנת מתקני משחקים בשצ"פ האמנים )רח'  - 97/2019הצעת מס' . 2

כולל ₪  85,329.53ע"ס  חברת מוצרי פיברגלס עצמון בע"מ באמצעות משכ"למאמץ המלצת הועדה ומאשר  ההתקשרות עם 

  .עבודות לשדרוג מתקני המשחק בשצ"פ האמניםמע"מ ועמלת משכ"ל עבור 

 

 ) עמישב( עבודות פיתוח בשצ"פ נתן אלבז - 98/2019הצעה מס' . 3

 ועמלת מ"מע כולל ₪ 270,354.59 ס"ע ל"משכ באמצעות מ"בע יצאר חברת עםומאשר ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה 

  ) עמישב(. נתן אלבז פ"בשצ עבור עבודות פיתוח ל"משכ

 

 

 

 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                  

 רמלה 
 

 

 

 


