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  בחדר הישיבות (,2020 ואררפב 13) תש"ף  שבט 'יח חמישי יום התקיימהש ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי
  רמלה.  1ע"ש זינגר ז"ל, ויצמן  ז"ל, בבית העירייהאפריאט שמואל ע"ש  

 
 נוכחים:                                            משתתפים:
                                                                      גזברית העירייה  -  רוזה עללאל

                                       לעניינים אזרחיים  יועמ"שס.    - שרון בן יקר  עו"ד
                               מנהלת מח' משק ונכסים  -  מיכל רוטמן

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

 
  הנדון:

 

 מיליון  7.5משכ"ל ע"ס  באמצעותדות שיפוצים הסכם מסגרת לעבו - 2020/23הצעה מס'  .1

ל כול₪ מיליון  7.5הסכם מסגרת לעבודות שיפוצים ע"ס עבור ב' פרק  18/2019התמחרות בין זכייני מכרז חש/לשם ביצוע  

נדסה בע"מ, י. שומרוני הד. ניב בניה ופיתוח, סילס : כדלקמן  משכ"לזכייני  9-לאגף הנדסה פנה , מע"מ ועמלת משכ"ל

 , גיל סבו בע"מ, בן שטרית אלי בע"מ ,ף בע"מאביב שבתאי יוס, חברה להשקעות בע"מ, ש. שטרית הנדסה בע"מ

  .בע"מ 2000חומרית , ש.א.י יזמות והשקעות בע"מ

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :

      

 סה"כ אחוז הנחה הנחה במכרז אחוז הנחה בנוהל שם חברה

 32.04% 25.97% 8.2% אביב שבתאי יוסף בע"מ

 29.27% 22.6% 8.62% בן שטרית אלי בע"מ

 28.51% 22% 8.35% סבו בע"מגיל 

 26.92% 23% 5.1% ש.א.י יזמות והשקעות בע"מ

 23.62% 20.1% 4.4% בע"מ 2000חומרית 

 

 ן. עתלא הגישו הצ - שקעות בע"מ, ש. שטרית הנדסה בע"מד. ניב בניה ופיתוח, סילס הנדסה בע"מ, י. שומרוני חברה לה**                

 

 באילו שיפוצים מדובר?   -לשאלת הועדה 

 כי מדובר בשיפוצי בתי הספר השונים ולפי הרשאות שחלקן התקבלו, כמו כן גם ההנגשות וכו'כלכלן אגף ההנדסה משיב 

 כלכלן אגף הנדסה מדגיש כי מדובר בהסכם מסגרת.

 

אשר נתנה אחוז הנחה הגבוה  באמצעות משכ"ל חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ  ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 

 .18/2019בפרק ב' של מכרז חש/(  , 32.04%ביותר ) 

 

 ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.   -תקציבי מקור

 

 (1)נספח מס' 
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 המלצות הועדה : 

 

 מיליון  7.5משכ"ל ע"ס באמצעות  דות שיפוצים הסכם מסגרת לעבו - 2020/23הצעה מס'  .1

ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, משנמצא כי , הסבר כלכלן אגף הנדסה וכן עיון בבקשה ובנספחיםלאחר 

חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ  עם המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות מאשרת הועדה

 .18/2019מכרז חש/ בפרק ב' של(  , 32.04%אשר נתנה אחוז הנחה הגבוה ביותר )  באמצעות משכ"ל 

 

 ונן עזריה ר                                                         רוזה עללאל                                  

  נכ"ל העירייה מ                                                גזברית  העירייה                                           

 

 

 החלטות ראש העיר  : 

 

 מיליון  7.5משכ"ל ע"ס באמצעות   הסכם מסגרת לעבודות שיפוצים - 23/2020הצעה מס'  .1

אשר נתנה אחוז הנחה הגבוה  חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ באמצעות משכ"ל   עם ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 .18/2019בפרק ב' של מכרז חש/(  , 32.04%ביותר ) 

 

 

 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 

 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 


