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 בחדר ישיבות , (3232 יוני 32) ף "תשתמוז ' א שלישיהתקיימה ביום  (מכרזים משותפים) ועדת רכש ובלאי מישיבת  
 . רמלה 1ויצמן , ל"ש זינגר ז"בבניין העירייה ע, ל"ש אפריאט ז"ע
 

                                                                                                                                               :משתתפים
                                                          גזברית העירייה  -  רוזה עללאל

                                                                                ש"יועמשנה למ   -סופי ויטלם  ד"עו
 משק ונכסים' מנהלת מח  -מיכל רוטמן 

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

 :הנדון 
 
 

 ואריש 'בשכונת גלגן ילדים טיפת חלב מהסבת מבנה  -עבודות שיפוצים  -  02/2/66' הצעה מס .5

 ל "מ באמצעות משכ"חברת אביב שבתאי יוסף בעאישרה התקשרות עם  12.3.3232מיום  703232-11' ועדת מכרזים משותפים מס

 .ללא פיקוח 1.1%ל "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  ///0//001ס "עבור הסכם מסגרת לעבודות שיפוצים ע

 מ "חברת אביב שבתאי יוסף בע מ"חברת אביב שבתאי יוסף בעקש לאשר ההתקשרות עם אגף הנדסה מב, במסגרת חוזה זה

 עבור הסבת מטיפת חלב לגן ילדים בשכונת 0 ללא פיקוח 1.1%ל "מ ועמלת משכ"מעכולל ₪  1/00225.66ס "ע (ל "זכיינית משכ) 

 . ואריש'ג 

 

  2282 -תקציבי מקור

 (5' נספח מס)

 

 פ פליישר"עבודות פיתוח והקמה של שצ - 02/2/06' צעה מסה .2

' מכרז פומבי מס)  אגף הנדסה פנה לקבלני המסגרת של העירייה בתחום פיתוח תשתיות, פ פליישר"לשם עבודות פיתוח והקמה של שצ

 (. ב פרוטוקול פתיחת מעטפות"מצ) לידי מזכירות העירייה את הצעותיהם במעטפה סגורה בבקשה להגיש  ( /1301

 (:מ"כולל מעהמחיר )המחיר שהתקבלו  להלן הצעות

 ₪  /22.1/,1,233 -מ"עפר ופיתוח בע, יורי אל עבודות בניה. 1

 ₪  1,212,271.21 -מ"לקטיבי חברה לפיתוח בע. 3

 ₪ 1,251,121.12 -מ"מאיר כהן קבלנות כללית בע. 2

 

 מ"עפר ופיתוח בע0 בניה חברת יורי אל עבודותההצעה הזולה ביותר של ההתקשרות עם לאשר  אגף הנדסה ממליץ 

 .מ"כולל מע₪  12./50222022ס  "ע 

 

  2251 -מקור תקציבי

 (2' נספח מס)
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 נאות שמירשכונת ב 8/0גני ילדים במגרש  /5-ביצוע משטחי גומי ב - 02/2/62' צעה מסה .2

 גרת אגף הנדסה פנה לקבלני המס, בשכונת נאות שמיר  527גני ילדים במגרש  12 -לשם קבלת הצעות מחיר עבור ביצוע משטחי גומי ב

  .ע לבה.חברת נ0 מ"פוליטן ספורט בע0 מ"בע /2/5גומיגן ( : 2052/' מס מסגרת  מכרז פומבי) של העירייה 

 (:מ"כולל מע)להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 .₪ 711.1,/12 -מ"בע 3212גומיגן . 1

 .₪ 112,1/3 -מ"פוליטן ספורט בע. 3

 .הצעהה לא הגיש  - ע לבה .חברת נ. 2

 

 .מ"כולל מע₪  5/20015.1ס "מ ע"בע /2/5חברת גומיגן  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף הנדסה ממליץ לאשר 

 

  22/8 -מקור תקציבי

 (2' נספח מס)

 

 ס אלעומריה"מבנים יבילים בבי 2השלמת עבודות פיתוח עבור הצבת  - 02/2/62' צעה מסה .8

עבור , קבלן מסגרת של העירייה, מ"אישרה התקשרות עם חברת אגרגט בע 17.13.3212מיום  1103212-11' וועדת מכרזים משותפים מס

 . מ"כולל מע₪  52,521ס "עבודות פיתוח וחשמל ע

 : מ וזאת לאור הנימוקים הבאים"נדרש להשלים עבודות פיתוח לחברת אגרגט בע

 נוכח המצב הבעייתי בתנאי השטח בתוספת הגשמים שירדו. 

 סירוב של אחד השכנים להיכנס משטחו למרות שזה הוסכם מראש. 

 ה של אלמנטים נוספים שגרמו מצב ארונות הכיבוי של המבנים הישנים וכן התווספו דרישות בטיחות חדשות אשר הצריכו הזמנ

 .לעיכובים נוספים בהשלמת הפרויקט

  (.חוסר בכל הארץ באותה תקופה)היה עיכוב בקבלת מערכות כיבוי אש ואבנים משתלבות 

 עבודות נוספות שנדרשנו לבצע בשטח. 

 

 .מ"כולל מע₪  71,211ס "עלות העבודות הנוספות הינן ע

 

 . עבור הגדלת עבודות נוספות כמפורט לעיל0 מ"כולל מע₪  050261ס "מ ע"אגרגט בעחברת ל תשלום אגף הנדסה ממליץ לאשר 

 

  22/2 0 2022 -מקור תקציבי

 (8' נספח מס)

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מלצות הועדה ה
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 ואריש 'בשכונת גלגן ילדים טיפת חלב מהסבת מבנה  -עבודות שיפוצים  -  02/2/66' הצעה מס .5

 הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה, כלכלן אגף ההנדסה ומשמדובר בהסכם מסגרת הסבר , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 כולל₪  1/00225.66ס "ע( ל "זכיינית משכ)  מ "חברת אביב שבתאי יוסף בעעם צה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות וממלי 

 . ואריש'עבור הסבת מטיפת חלב לגן ילדים בשכונת ג 0 ללא פיקוח 1.1%ל "מ ועמלת משכ"מע 

 

 פ פליישר"עבודות פיתוח והקמה של שצ - 02/2/60' צעה מסה .2

   הועדה מאשרת המלצת  , (/1301' מכרז פומבי מס) כלכלן אגף ההנדסה ומשמדובר במכרז מסגרת הסבר , לאחר עיון בבקשה ובנספחים  

 ₪  12./50222022ס  "מע"עפר ופיתוח בע0 חברת יורי אל עבודות בניהעם ראש העיר לאשר ההתקשרות  אגף ההנדסה וממליצה בפני   

 .מ"כולל מע  

 

 בנאות שמיר 8/0גני ילדים במגרש  /5-ביצוע משטחי גומי ב - 02/2/62' צעה מסה .2

הועדה מאשרת המלצת ,  (22012' מכרז פומבי מס) הסבר כלכלן אגף ההנדסה ומשמדובר במכרז מסגרת , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 ₪  5/20015.1ס "מ ע"בע /2/5חברת גומיגן  ההצעה הזולה ביותר של  עם אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  

 .מ"כולל מע

 

 ס אלעומריה"מבנים יבילים בבי 2השלמת עבודות פיתוח עבור הצבת  - 02/2/62' צעה מסה .8

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

 . עבור הגדלת עבודות נוספות כמפורט לעיל0 מ"כולל מע₪  050261ס "מ ע"רגט בעחברת אגל תשלום לאשר 

 

 

 

 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
  ל העירייה "מנכ                                                גזברית  העירייה                                        
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 : החלטות ראש העיר 

 
 ואריש 'בשכונת גלגן ילדים טיפת חלב מהסבת מבנה  -עבודות שיפוצים  -  02/2/66' הצעה מס .5

 כולל₪  1/00225.66ס "ע( ל "זכיינית משכ)  מ "חברת אביב שבתאי יוסף בעעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות        

 . ואריש'עבור הסבת מטיפת חלב לגן ילדים בשכונת ג 0 ללא פיקוח 1.1%ל "מ ועמלת משכ"מע       

 

 פ פליישר"עבודות פיתוח והקמה של שצ - 02/2/60' צעה מסה .2

 .מ"כולל מע₪  12./50222022ס  "מע"עפר ופיתוח בע0 חברת יורי אל עבודות בניהעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר  ההתקשרות  

 

 בנאות שמיר 8/0גני ילדים במגרש  /5-ביצוע משטחי גומי ב - 02/2/62' צעה מסה .2

 .מ"כולל מע₪  5/20015.1ס "מ ע"בע /2/5חברת גומיגן   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 ס אלעומריה"מבנים יבילים בבי 2השלמת עבודות פיתוח עבור הצבת  - 02/2/62' צעה מסה .8

 . עבור הגדלת עבודות נוספות כמפורט לעיל0 מ"כולל מע₪  050261ס "מ ע"רגט בעחברת אגל תשלום מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 

 
 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 
 


