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  (,2019 דצמבר 08) תש"ף  כסלו 'ראשון י 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 

 מנהלת מח' משק ונכסים.  -מיכל רוטמן 
 כלכלן אגף הנדסה   -רו"ח עוז בן שלוש  

  מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 
 

 הנדון:
 

 ריהוט לאגף הנדסה רכישת   - 2019/171הצעה מס'  .1
 חברת גיל ה. פרויקטים באמצעות אישרה התקשרות עם  11.12.2017מיום  44/2017-14ועדת מכרזים משותפים מס' 

 .כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  200,000בחוזה מסגרת עד  11/2017במסגרת מכרז רה/משכ"ל עבור רכישת ריהוט משרדי 

 גיל ה. פרוייקטים ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס מחברת  אגף הנדסהמבוקש לרכוש ריהוט לטובת משרדי במסגרת חוזה זה , 

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪  93,011.50

 מפרט הריהוט מצ"ב כנספח ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 

 
  2026062752 -מקור תקציבי

 
 (1)נספח מס' 

 

  ביצוע עבודות חשמל עבור הגדלת חיבור חשמל לטובת מיזוג אויר במרכז הפיס - 2019/271הצעה מס'  .2
 ת גיל סבו בע"מ באמצעות משכ"לחבראישרה התקשרות עם   06.06.2018מיום  20/2018-14 מס'  עדת מכרזים משותפיםו

 .מיליון כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 5עבור עבודות שיפוצים בחוזה מסגרת ע"ס 

ע"י   לבצע עבודות חשמל עבור הגדלת חיבור חשמל לטובת מיזוג אויר במרכז הפיסמבקש  אגף הנדסה במסגרת חוזה זה, 

 פיקוח(. כולל  לאכולל מע"מ ועמלת משכ"ל )₪  98.91277,8ע"ס חברת גיל סבו בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( 

 
   2802 -תקציבי מקור

 
 (2)נספח מס' 

 
 

 סלילת חניונים ברחוב ביאליק, טרומפלדור, שפיק עדס ושמשון הגיבור - 2019/371הצעה מס'  .3
חברת יצאר בע"מ באמצעות משכ"ל בחוזה אישרה התקשרות עם  23.1.2019מיום  6/2019-15 מס'  עדת מכרזים משותפיםו

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

חברת יצאר  יע" לבצע סלילת חניונים ברחובות ביאליק, שפיק עדס ושמשון הגיבור הנדסה מבקש אגףבמסגרת חוזה זה, 

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪  482,403.55ע"ס  בע"מ ) זכיינית משכ"ל (

  2784 -תקציבי מקור
 

 (3)נספח מס'                                                                            
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 י העירסלילת פסי האטה ברחב - 2019/174הצעה מס'  .4
של העירייה אגף הנדסה פנה לקבלני המסגרת לשם כך וברחבי העיר  תנועה נדרש לבצע פסי האטה בהתאם להחלטות וועדות

 ברחבי העיר.  פסי האטה 13 ביצוע סלילה של עבור  בתחום פיתוח תשתיות לקבלת הצעות מחיר 
 )מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות(. באגף ההנדסה  במעטפות סגורותהתקבלו  הצעות מחיר 

 
 המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:להלן הצעות 

 ₪ 67,900.48 -מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ .1
 ₪. 67,221.48 -לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ .2

 ₪   67,221.48ע"ס  חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מהצעת המחיר הזולה של  ההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר 
 פסי האטה ברחבי העיר.   13כולל מע"מ  עבור סלילת 

 
  1742000750 -תקציבימקור 

 
 (4)נספח מס' 

 
 

 ביצוע תיקונים בחניונים ומתחמים של פרויקט "כחול לבן" - 2019/751הצעה מס'  .5
  ולשם כך  במסגרת צביעת מתחמים וחניונים בכחול לבן נדרש גם לבצע תיקונים והסדרה של החניונים והמדרכות

 ביצוע תיקונים עבור קבלת הצעות מחיר לעירייה בתחום פיתוח תשתיות אגף הנדסה פנה לקבלני המסגרת של ה
כבי ובנק לאומי, אולם דולפין מספריה, אמיל זולא, אמיל זולא צד גלעדי, בית ספר נזירות, כדלקמן :  אתרים 6 -אלו ב

 לשעבר.
 )מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות(. באגף ההנדסה  במעטפות סגורותהתקבלו  הצעות מחיר 

 מדן העירייה :או
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ** המחירים כוללים מע"מ. 
 
 
 

 סה"כ ללא מע"מ שם האתר

  21,351                                ספריה

  97,866                                אמיל זולא

  60,824                                אמיל זולא צד גלעדי

  15,697                                בית ספר נזירות

  32,368                                ובנק לאומימכבי 

  157,978                              אולם דולפין לשעבר

  386,084.88                         סה"כ לפני מע"מ

מאיר כהן קבלנות כללית  העבודה תיאור
 בע"מ

לקטיבי חברה לפיתוח 
 בע"מ

 הערות 

   386,084.89                      386,084.89                         סה"כ
   3,721.70                          3,721.70                             הנחת היקף

   382,363.19                      382,363.19                         לאחר הנחת היקף
     -                                     2,867.72                             הנחה נוספת

   382,363.19                      379,495.47                         סה"כ לפני מע"מ 
   447,364.93                      444,009.70                         מע"מ סה"כ כולל

קיזוז עבודות עקב 
בעיית תקציב )מפורט 

 מטה(

בשלב זה לא יבוצע אמיל   -₪  164,764
זולא צד גלעדי ובאולם 
דולפין לשעבר הסכום 

לא ₪  80,000יעמוד על  
כולל ע"מ ולפני הנחת 

 חוזה. 
   ₪  279,245 סה"כ לביצוע
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 ₪  279,245ע"ס חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ הצעת המחיר הזולה של  ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 
 כולל מע"מ ) ע"פ הפירוט בטבלה(. 

 
   2788 -תקציבי מקור

 
 (5)נספח מס' 

 
 

 רוטוקול פעדכון   - מולטימדיה""מרכז - 2019/176הצעה מס'  .6

 ₪ .  181,919ע"ס      DMחברת אישרה ההתקשרות עם  05.11.2019מיום  53.2019-15ועדת מכרזים משותפים מס' 
 המחיר כולל התקנה(. )

 הינה זכיינית חשכ"ל.  DMהינה זכיינית משכ"ל, מבוקש לעדכן כי חברת  DMטעות סופר ונכתב כי חברת  בפרוטוקול נפלה
 . 02-2016  -מבוקש לעדכן כי מספר המכרז הוא כמו כן 

 הסכם של חשכ"ל לרבות ערבויות וביטוחים לטובת העירייה. להתאים את ההתקשרות ליש **  
 

 תב"ר מבנה ציבור / ק"ק.   -מקור תקציבי

 
 

 המלצות הועדה : 
 
 

 רכישת ריהוט לאגף הנדסה  - 2019/711הצעה מס'  .1
גף הנדסה וממליצה המלצת א מאשרת הועדה ומשמדובר בהסכם מסגרת וישנו תקציב,  ובנספחיםלאחר עיון בבקשה 

כולל מע"מ ועמלת ₪  93,011.50ע"ס  ) זכיינית משכ"ל ( חברת גיל ה. פרויקטים מ הרכישהלאשר בפני ראש העיר 
  .למשרדי אגף הנדסה ריהוט עבורמשכ"ל,  

 
 עבור הגדלת חיבור חשמל לטובת מיזוג אויר במרכז הפיסביצוע עבודות חשמל  - 2019/271הצעה מס'  .2

המלצת  מאשרת הועדהמשמדובר בהסכם מסגרת וישנו תקציב, , הסבר כלכלן אגף הנדסה, לאחר עיון בבקשה ובנספחים
 ע"ס ( ) זכיינית משכ"ל חברת גיל סבו בע"מ  עם לאשר ההתקשרות אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

הגדלת חיבור חשמל לטובת מיזוג אויר ל חשמל עבור עבודות , ( לל מע"מ ועמלת משכ"ל )ללא פיקוחכו₪  277,898.91
 .  במרכז הפיס

 
 סלילת חניונים ברחוב ביאליק, טרומפלדור, שפיק עדס ושמשון הגיבור - 2019/371הצעה מס'  .3

המלצת  מאשרת הועדהמשמדובר בהסכם מסגרת וישנו תקציב, , הסבר כלכלן אגף הנדסה, לאחר עיון בבקשה ובנספחים
₪  482,403.55ע"ס ) זכיינית משכ"ל ( חברת יצאר בע"מ  עם לאשר ההתקשרות אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 . ביאליק, שפיק עדס ושמשון הגיבור : סלילת חניונים ברחובות  ביצועעבור ל,  ועמלת משכ" כולל מע"מ

 
 רחבי העירסלילת פסי האטה ב - 2019/741הצעה מס'  .4

 הועדה , הסבר כלכלן אגף הנדסה וכן ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, לאחר עיון בבקשה ובנספחים
ע"ס חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ  עם לאשר ההתקשרותגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר המלצת א מאשרת

 כולל מע"מ. ₪  67,221.48
 

 ביצוע תיקונים בחניונים ומתחמים של פרויקט "כחול לבן" - 2019/175הצעה מס'  .5
 מאשרת הועדה , הסבר כלכלן אגף הנדסה וכן ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 בע"מ ע"סחברת מאיר כהן קבלנות כללית  עם לאשר ההתקשרותגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר המלצת א
 כולל מע"מ. ₪  279,245 
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 עדכון פרוטוקול   -מרכז מולטימדיה" "- 176/2019הצעה מס'  .6

 . 02-2016ל וכן מספר המכרז הינו הינה זכיינית חשכ" DMהועדה מאשרת עדכון הפרוטוקול  באופן בו חברת 

 לרבות ערבויות וביטוחים לטובת העירייה.  הסכם של חשכ"להתאים את ההתקשרות ליש ל**  
 
 
 

 ונן עזריה ר                                             ה עללאל    רוז                                  
  נכ"ל העירייה מ                                        גזברית  העירייה                                              

 
 
 

 
 החלטות ראש העיר  : 

 
 

 רכישת ריהוט לאגף הנדסה  - 2019/711הצעה מס'  .1
כולל מע"מ ₪  93,011.50ע"ס  ) זכיינית משכ"ל ( חברת גיל ה. פרויקטים מ הרכישה מאמץ החלטת הועדה ומאשר

  .למשרדי אגף הנדסה עבור ריהוטועמלת משכ"ל,  
 

 עבודות חשמל עבור הגדלת חיבור חשמל לטובת מיזוג אויר במרכז הפיסביצוע  - 2019/271הצעה מס'  .2
 כולל מע"מ₪  277,898.91ע"ס ( ) זכיינית משכ"ל חברת גיל סבו בע"מ  עם ההתקשרותמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 .  הגדלת חיבור חשמל לטובת מיזוג אויר במרכז הפיסל חשמל עבור עבודות , ( ועמלת משכ"ל )ללא פיקוח

 
 סלילת חניונים ברחוב ביאליק, טרומפלדור, שפיק עדס ושמשון הגיבור - 2019/371הצעה מס'  .3

 כולל מע"מ₪  482,403.55ע"ס ) זכיינית משכ"ל ( חברת יצאר בע"מ  עם התקשרותמאמץ החלטת הועדה ומאשר 
 . ביאליק, שפיק עדס ושמשון הגיבור : סלילת חניונים ברחובות  עבור ביצועל,  ועמלת משכ"

 
 רחבי העירסלילת פסי האטה ב - 2019/741הצעה מס'  .4

 כולל מע"מ. ₪  67,221.48ע"ס חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ  עם ההתקשרות מאמץ החלטתה הועדה ומאשר
 

 ביצוע תיקונים בחניונים ומתחמים של פרויקט "כחול לבן" - 2019/175הצעה מס'  .5
 כולל מע"מ. ₪  279,245חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס  עם ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 עדכון פרוטוקול   -מרכז מולטימדיה" "- 176/2019הצעה מס'  .6

 . 02-2016ל וכן מספר המכרז הינו הינה זכיינית חשכ" DMמאשרת עדכון הפרוטוקול  באופן בו חברת      

 לרבות ערבויות וביטוחים לטובת העירייה.  את ההתקשרות בהסכם של חשכ"להתאים יש ל**  
 

 
 
 

 יכאל וידל מ                                                                                                                
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 


