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  , (2019 בספטמבר 24) תשע"ט ' אלול דכ  שלישי יום התקיימהש  ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי
  רמלה.  1ע"ש זינגר ז"ל, ויצמן  ז"ל, בבית העירייהאפריאט שמואל ע"ש   בחדר הישיבות

 
                                                                             נוכחים:                                                                  :משתתפים

 חלקת תרבות מ -אבי ברנס                            יועמ"ש משנה ל  -  סופי ויטלםעו"ד 
 ס. גזברית העירייה   -שגיא רוזנבלט  

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

 
 הנדון:

 
 ןרכישת צבע לצביעת מדרכות בכחול לב  - 2019/261צעה מס' ה .1

 ד לאחזקת מבני עירייה", חומרים וציו -  בדבר "הובלה פריקה ואספקת טובין בתחום 8/16 מס'  במסגרת מכרז פומבי

 מע"מ.כולל א ל₪  149,134בו עמיעד בע"מ בעלות מחברת כל בדרכים מבקשת לרכוש צבע  בטיחותמחלקת 

 .2020תוקף החוזה אפריל **  

  2788 -תקציבי מקור 

 (1) נספח מס' 
 

 ירוניתהחלפת גופי תאורה בקומה א' בספריה הע  - 127/2019הצעה מס'  .2

 תמ, קבלן מסגרת של העירייה בתחום של חשמל ותאורה, על מנ"בע ואחזקה חשמל שרותי י.כ.א.אגף הנדסה פנה לחברת א

 העירונית. בספריה' א בקומה תאורה גופי לקבל הצעת מחיר להחלפת

 כולל מע"מ.₪  107,880הצעת המחיר עומדת על סך 

 בתחום העירייה של מסגרת קבלן, מ"בע ואחזקה חשמל שרותי י.כ.א.ברת אחההתקשרות עם  הנדסה ממליץ לאשראגף 

 כולל מע"מ.₪  107,880ע"ס  ,ותאורה חשמל של 

  2760 -תקציבימקור 

 (2) נספח מס' 
 

 לןבר אי-פרנקלבודות להעתקת תשתית של בזק לטובת בניית כיכר ברחובות ישראל ע  - 2019/281הצעה מס'  .3

 ר אילן יש צורך להעתיק את תשתיות בזק.ב -לצורך בניית כיכר בצומת הרחובות ישראל פרנקל

 כולל מע"מ.₪  80,786.50אומדן ביצוע העבודות עומד ע"ס 

 .כולל מע"מ₪  80,786.50האומדן של חברת בזק ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

  2767 -תקציבי מקור 

 (3) נספח מס' 

 

 בודות פיתוח ברחובות מסדה וביאליקע  - 2019/129הצעה מס'  .4

אגף הנדסה פנה לקבלני מסגרת של העירייה בתחום עבודות פיתוח התשתיות על מנת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות פיתוח 
 ברחובות מסדה וביאליק.

 חברה לפיתוח בע"מ )המחירים כוללים מע"מ( : הצעת מחיר אחת מחברת לקטיביהתקבלה 

 44,536 -עבודות של קרצוף וריבוד ברחוב ביאליק .₪ 

 71,079 -עבודות לתיקון והשלמת קווי ניקוז ברחוב מסדה .₪ 

 כולל מע"מ. ₪  115,615סה"כ 
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 כולל מע"מ.₪  115,615חברה לפיתוח בע"מ ע"ס  חברת לקטיביאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר היחידה של 

  -מקור תקציבי 

 עלות תב"ר שם הפרויקט

 44,536 2786 ביאליק

 1745000720 מסדה

1745000740 

1745000750 71,079 

 

 (4) נספח מס' 

 

 רוניירכישת מזגנים לקונסרבטוריון הע  - 2019/130הצעה מס'  .5

מיזוג אוויר  ולאחר בחינה של מחלקת חשמל הוחלט על רכישת  מערכותבמסגרת שיפוצים בקונסרבטוריון העירוני, 

 לקונסרבטוריון העירוני.

 , קבלן מסגרת של העירייה בתחום מיזוג אוויר על מנת אלקטרה  מוצרי צריכהפנה לחברת  ) מחלקת חשמל (  אגף הנדסה

 לקבל הצעת מחיר עבור : 

 שנה, הצד השמאלי אינו עובד ואינו ניתן לתיקון,  20מערכת מיני מרכזית לאולם, המערכת הקיימת בת למעלה מ .1

 הצד ימני פועל באופן חלקי.

 .6-7החלפת מזגנים לא תקינים בחדרים  .2

 כולל מע"מ.א ל₪  45,030 -חברת אלקטרה  מוצרי צריכה הינההצעת המחיר של 

 

 כולל מע"מ. לא₪ 45,030ע"ס  חברת אלקטרה  מוצרי צריכה עם ת  התקשרוממליץ לאשר האגף הנדסה  ) מחלקת חשמל ( 

 

 2026432750   - י תקציב מקור 

 (5) נספח מס' 
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 מלצות הועדה : ה
 
 

 ןרכישת צבע לצביעת מדרכות בכחול לב  - 2019/261הצעה מס'  .1
 בדבר "הובלה פריקה ואספקת טובין  8/16 מס'  במסגרת מכרז פומבימדובר לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי 

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת בטיחות בדרכים וממליצה בפני ראש ד לאחזקת מבני עירייה", חומרים וציו -  בתחום
 מע"מ. כולל לא ₪  149,134כל בו עמיעד בע"מ בעלות  מחברת  לאשר הרכישה העיר  

 

 ירוניתהחלפת גופי תאורה בקומה א' בספריה הע  - 127/2019הצעה מס'  .2
 בתחום חשמל ותאורה, הועדה מאשרת קבלן מסגרת של העירייה במדובר לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי 

 מ"בע ואחזקה חשמל שרותי י.כ.א.חברת אהמלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 
 כולל מע"מ.₪  107,880ע"ס 

 

 ר אילןב-בודות להעתקת תשתית של בזק לטובת בניית כיכר ברחובות ישראל פרנקלע  - 128/2019הצעה מס'  .3

 חברת בזקהועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר את ההתקשרות עם 

 .כולל מע"מ₪  80,786.50ע"ס  

 

 וביאליקרחובות מסדה עבודות פיתוח ב  - 2019/129הצעה מס'  .4
 בקבלני מסגרת של העירייה , הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסהמדובר לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי 

 של חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ ההצעה היחידה שהתקבלהוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  עם 
 כולל מע"מ. ₪  115,615ע"ס    

 
 רוניימזגנים לקונסרבטוריון הערכישת   - 130/2019הצעה מס'  .5

 קבלן מסגרת של העירייה בתחום מיזוג אויר , הועדה מאשרת במדובר לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי 
 חברת אלקטרה  מוצרי צריכה המלצת אגף ההנדסה ) מחלקת חשמל( וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ.לא  ₪  45,030ע"ס  

 
 
 ונן עזריהר                                                        שגיא רוזנבלט                                      

 נכ"ל  העירייהמ                      העירייה                           גזברית ס.                                  

 

 
 :  החלטות ראש העיר 

 
 

 ןרכישת צבע לצביעת מדרכות בכחול לב  - 2019/261הצעה מס'  .1
 מע"מ. כולל לא ₪  149,134כל בו עמיעד בע"מ בעלות  מחברת  הרכישה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 חלפת גופי תאורה בקומה א' בספריה העירוניתה  - 127/2019הצעה מס'  .2
 כולל מע"מ.₪  107,880ע"ס  מ"בע ואחזקה חשמל שרותי י.כ.א.חברת אעם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 

 ר אילןב-בודות להעתקת תשתית של בזק לטובת בניית כיכר ברחובות ישראל פרנקלע  - 128/2019הצעה מס'  .3

 .כולל מע"מ₪  80,786.50ע"ס  חברת בזקמאמץ החלטת הועדה ומאשר  ההתקשרות עם 
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 ברחובות מסדה וביאליקעבודות פיתוח   - 2019/129הצעה מס'  .4
 כולל מע"מ. ₪  115,615ע"ס   חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומשאר ההתקשרות עם 

 

 רוניירכישת מזגנים לקונסרבטוריון הע  - 130/2019הצעה מס'  .5
 מע"מ.כולל לא  ₪  45,030חברת אלקטרה  מוצרי צריכה ע"ס עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 
 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 
 


