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  (,2019 נובמבר 13) בחשון תש"ף  ט"ו רביעי 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

 
                                                                   משתתפים:

                                   גזברית העירייה   -  עללאלרוזה               
                             יועמ"ש משנה ל  -  סופי ויטלםעו"ד 

 ס. מנהלת מח' משק ונכסים.  -אבי דיל  
 אגף הנדסה  כלכלן  -שלוש   רו"ח עוז בן

  מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 
 

  וולך יונה ברחוב פיתוח עבודות  - 2019/154צעה מס' ה .1

  .וולך  יונה ברחוב פיתוח עבודות לבצע מבקש הנדסה אגף

 עבודות הפיתוח כוללות : אספלט, אבנים משתלבות, ריהוט רחוב, השקיה, תמרורי דרך , צביעת מעברי חציה וכו'. 

 מצ"ב כתב כמויות מפורט ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 

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

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

 כולל ₪ 630,823 ס"ע מ"בע יצאר חברתעם   וולך יונה ברחוב פיתוח עבודות לבצע ממליץ הנדסה אגףבמסגרת מכרז זה,  

 ל."משכ ועמלת מ"מע

 2458 -תקציבי מקור

 (1נספח מס' )

 י"ס אלעומרייהכיתות יבילות לב 3אספקה והצבה של  - 2019/515הצעה מס'  .2

אלעומרייה  ס"כיתות יבילות לבי 3אגף הנדסה פנה למשכ"ל על מנת לקבל הצעות מחיר לאספקה והצבה של 

 .14/2018במסגרת מכרז מי/

 .בע"מ 3000ישראמרין ייצור מבנים  ,אחים סלטי הנדסה בע"מ:הזכיינים היחידים במכרז  2 -נעשתה פנייה ל

 (:5%5.עמלת משכ"ל )כולל מע"מ  המחיר  להלן הצעות

 ₪. 285,603 -אחים סלטי הנדסה בע"מ. 1

 ₪ .  329,033 -בע"מ 3000. ישראמרין ייצור מבנים 2

 האם עמלת משכ"ל כוללת פיקוח ? כלכלן אגף הנדסה משיב שלא.   -לשאלת הועדה 

 מ"בע הנדסה סלטי חברת אחיםההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 . 5.5%בשיעור  ל"משכ ועמלת מ"מע כולל₪  285,603 באמצעות משכ"ל ע"ס 

  2798 -תקציבי מקור

 (2)נספח מס' 
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 ייעוץ לתכנון אתרים   - 2019/156הצעה מס'  .3

  גנים ציבוריים וצמתים מרכזיים בתכנון אתרים נוספים:צורך ישנו  בהמשך לפרויקט המצלמות בעיר ומעבר לשלב ב', 

 . (נספח מצ"ב פירוט ב)

 שעות .  70ך, נדרש ייעוץ העומד על לשם כ

ת בשנה וחצי האחרונות ותכננה אאשר פועלת מול הרשות  לחברת טנדו ) זכיינית של בט"פ(מח' פיקוח ושיטור עירוני פנתה 

 . כל האתרים בשלב הראשון 

 . ₪  14,571שעות עבודה = סה"כ  70* לשעה כולל מע"מ ₪  200  -עבור שעת ייעוץ מחירה

   70כולל מע"מ ) עבור ₪  14,571ע"ס   () זכיינית בט"פ  חברת טנדומח' פיקוח ושיטור עירוני ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

             שעות ייעוץ (. 

           וחים לטובת העירייה. יש להתאים ההסכם, הערבויות והביט             

 

 2027122930 ,2025192750  -מקור תקציבי 

 
 (3)נספח מס' 

 
 

 מלצות הועדה : ה
 
 

 וולך יונה ברחוב פיתוח עבודות  - 2019/154הצעה מס'  .1

וממליצה בפני ראש העיר המלצת אגף הנדסה  מאשרת הועדההסבר כלכלן אגף ההנדסה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

  ל."משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 630,823 ס"ע מ"בע יצאר חברתעם  ההתקשרות לאשר

 חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. ומהווה  המצ"ב  כתב כמויותפירוט העבודות  מופיע ב      

 

 לבי"ס אלעומרייה כיתות יבילות 3אספקה והצבה של  - 2019/515הצעה מס'  .2

המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר  מאשרת הועדה, הסבר כלכלן אגף הנדסה, לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 ל"משכ ועמלת מ"מע כולל₪  285,603 מ באמצעות משכ"ל ע"ס"בע הנדסה סלטי חברת אחים עם לאשר ההתקשרות

 ) המחיר לא כולל פיקוח (.  5.5%בשיעור 

 

 ייעוץ לתכנון אתרים - 2019/615הצעה מס'  .3

לפיו תקופת ההסכם המקורי מוארכת עד ליום  15.4.2019ובתוספת להסכם מיום  בבקשה ובנספחיםלאחר עיון 

 ,  בתנאים זהים להתקשרות המקורית ובהתחשב בכך כי מדובר בזכיינית של המשרד לביטחון פנים 05.02.2020

(  ) זכיינית בט"פ  נדוחברת טמ"מ מח' פיקוח ממליצה בפני ראש העיר  לאשר ההתקשרות עם   הועדה מאשרת המלצת

 שעות ייעוץ (.     70כולל מע"מ ) עבור ₪  14,571ע"ס 

           יש להתאים ההסכם, הערבויות והביטוחים לטובת העירייה. 

 

 ונן עזריהר                                              ה עללאל    רוז                                  
 נכ"ל  העירייהמ                                        גזברית  העירייה                                              

 

 החלטות ראש העיר  : 
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 וולך יונה ברחוב פיתוח עבודות -2019/541הצעה מס'  .1

  ל."משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 630,823 ס"ע מ"בע יצאר חברתעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 

 לבי"ס אלעומרייה כיתות יבילות 3אספקה והצבה של  - 2019/515הצעה מס'  .2

 ל"משכ ועמלת מ"מע כולל₪  285,603 מ באמצעות משכ"ל ע"ס"בע הנדסה סלטי חברת אחים עם ההתקשרותמאמץ 

 ) המחיר לא כולל פיקוח (.  5.5%בשיעור 

 

 ייעוץ לתכנון אתרים - 2019/615הצעה מס'  .3

 כולל מע"מ₪  14,571(  ע"ס ) זכיינית בט"פ  חברת טנדוההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 שעות ייעוץ (.      70) עבור  

           יש להתאים ההסכם, הערבויות והביטוחים לטובת העירייה. 

          

 

 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 
 

 


