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 בחדר ישיבות , (0303 יוני 03) ף "תשתמוז ' ח שלישיהתקיימה ביום  (מכרזים משותפים) ועדת רכש ובלאי מישיבת  
 . רמלה 1ויצמן , ל"ש זינגר ז"בבניין העירייה ע, ל"ש אפריאט ז"ע
 

                                         :נוכחים                                                                                                      :משתתפים
  בטחון' נציג מח -מתן פינטו                                                                        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 
 
 

 ביצוע עבודות חיזוק ושימור במגדל הלבן -  /02/2/0' הצעה מס .5

סגרת של קבלן המ )מ"אגף הנדסה פנה לחברת אגרגט בע ,ביצוע עבודות חיזוק ושימור במגדל הלבןקבלת הצעת מחיר עבור לשם 

 .( /1081' מכרז פומבי מס  - העירייה בתחום של בינוי

 .מ"כולל מע₪  1,3,0,3,1ס "הצעת המחיר של החברה הינה ע

 (/5205' מכרז פומבי מס  -קבלן מסגרת של העירייה בתחום הבינוי )  מ"חברת אגרגט בע ההתקשרות לאשר  אגף הנדסה ממליץ

 .מ"כולל מע₪  1,/57/037ס "ע 

 .י משרד הפנים"ר ע"וזאת עד אישור הגדלת התב ח"מלש 5ס "יודגש כי יש להוציא צו תחילת עבודה מוגבל ע**  

 .  על אגף הנדסה להסביר לקבלן הזוכה את המשמעויות בנושא צו הגבלת עבודה**    

 

 (.י משרד הפנים"טרם אושרה ע₪  ///21/7ס "הגדלה ע( )₪ ///7///57יתרה ) 2005 -מקור תקציבי

 (5' נספח מס)

 

 ביטול החלטה ( קיה פיקנטו)מחשוב ' עבור מחהחלפת רכב ליסינג  - 02/2/05' מסהצעה  .2

  -( הרץ )מ "קשר רנט א קאר בעחברת ה ההתקשרות עם ישרא 0303..3..1מיום  1180303-11' ועדת מכרזים משותפים  מס

 ל"משכמ ועמלת "כולל מע( חודשים  32למשך )  לחודש ₪ 27532ס  "ע ( /.5מנוע )  קיה פיקנטו עבור רכב מסוג7 ל "זכיינית משכ

 . 1%.,בשיעור  

 קצין הרכב מבקש מחברי הועדה לבטל , (ל המעיד על האמור "ב מייל ממשכ"מצ) לאי את רכב זה במ אולם מאחר ואין ו

 .החלטה זו

 (2 'נספח מס)

 

 ( 5.2מנוע  קיה פיקנטו)   מחשוב' החלפת רכב ליסינג עבור מח - 02/2/02' הצעה מס .3

קצין הרכב פנה  בבקשה , עבור רכב מסוג קיה פיקנטו המשמש את מחלקת המחשוב מסתיים(  חודשים  .0) מאחר וחוזה השכירות 

 מ"קשר רנט א קאר בע , (Lease4u)מ  "רכב ותחבורה בע פסיפיק, אופרייט ליס :  כדלקמן ל "משכות לזכיינילקבלת הצעות מחיר 

 . /.5מנוע  קיה פיקנטוסוג מלרכב ( הרץ )  

 2.5ל עבור רכב מסוג קיה פיקנטו מנוע "להלן הצעות המחיר שהתקבלו מזכייני משכ

 . 1%.,ל בשיעור "מ ועמלת משכ"לחודש כולל מע₪  10,,0 -אופרייט ליס   .א

  1%.,ל בשיעור "מ ועמלת משכ"לחודש כולל מע₪  0,,.0  -, (Lease4u) מ  "פסיפיק רכב ותחבורה בע  .ב

 1%.,ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע לחודש₪ 275/1  -( הרץ )מ "בע קשר רנט א קאר  .ג
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 עבור רכב מסוג קיה פיקנטו ( הרץ )מ "קשר רנט א קאר בעקצין הרכב ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  

  1%.,ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  32למשך )  לחודש ₪ 275/1ס  "ע(  5.2מנוע ) 

  
 /03///5252 -מקור תקציבי 

 (3 'נספח מס)
 
 

 סקודה סופרב -ראש העיר  החלפת רכב ליסינג עבור  - 02/2/03' הצעה מס .,

ל "קצין הרכב פנה  בבקשה לקבלת הצעות מחיר לזכייניות משכ ,סקודה סופרבעבור רכב מסוג (  חודשים  .0) מאחר וחוזה השכירות 

רמת ) סקודה סופרב לרכב מסוג ( הרץ ) מ "קשר רנט א קאר בע,  (Lease4u)מ  "פסיפיק רכב ותחבורה בע, אופרייט ליס :  כדלקמן 

 .(  STAY /.2גימור 

 5-232/-5// ר.ל עבור רכב מסוג סופרב מ"להלן הצעות המחיר שהתקבלו מזכייני משכ

 . 1%.,ל בשיעור "מ ועמלת משכ"לחודש כולל מע₪  1.0,/ -אופרייט ליס   .א

 .  1%.,ל בשיעור "מ ועמלת משכ"לחודש כולל מע₪  ,13,,  -, (Lease4u) מ  "פסיפיק רכב ותחבורה בע .ב

 . 1%.,ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע לחודש₪  270/3  -( הרץ )מ "קשר רנט א קאר בע  .ג

 

 סקודה סופרב עבור רכב מסוג ( הרץ )מ "קשר רנט א קאר בערכב ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של קצין ה 

  1%.,ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  32למשך )  לחודש ₪  270/3ס  "ע(  STAY /.2רמת גימור ) 

   

 /13//52555 -מקור תקציבי

 (,' נספח מס)

 

 002/5/51מכרז הצללות מש  -התקנת הצללות במוסדות חינוך  - 0,/02/2' הצעה מס .1

 ./8118031ל במסגרת מכרז הצללות מש"מחלקת אחזקה פנתה למשכ, ר עבור התקנת הצללות במוסדות חינוךלשם קבלת הצעות מחי

 :להלן הצעות המחיר שנתקבלו

 .מ"המחיר כולל מע -₪ 575/5.21, -ס רעות"בי .א

 .מ"המחיר כולל מע -₪  7/30.33/, -ס קשת"בי .ב

 .מ"המחיר כולל מע -₪  527323.12 -גן גלבוע .ג

 .מ"המחיר כולל מע -₪ /5171/2.3 -גן אופק .ד

 .מ"המחיר כולל מע-₪  ,07,31.3 -גן האשל .ה

 .מ"המחיר כולל מע -₪ /527/35.2 -גן הרצוג .ו

 .מ"המחיר כולל מע -₪ 2/.5/7,13 -גן גולן .ז

 .מ"המחיר כולל מע -₪  53./755, -גן נבל .ח

 .מ"המחיר כולל מע -₪ 1/.2/,27 -מועדונית ביאליק .ט

 ועמלת מ"כולל מע₪  2/.1//5227ס "ע(  ל "זכיינית משכ" ) פטוריז"חברת ההתקשרות עם לאשר  מחלקת אחזקה ממליצה 

 . כולל ניהול תיאום ופיקוח 0.1%ל בשיעור "משכ 

 

 /,/2  -מקור תקציבי 

 (1 'נספח מס)
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 002/5/51מכרז מש -התקנת דשא סינטטי לשני מגרשי מיני פיץ - 02/2/10' מס ההצע .2

 (. יש צורך לפרק את הדשא הקיים הישן, בנוסף להתקנה ו במסגרת העבודהיודגש כי ) , דשא סינטטינדרש להתקין  'למיני פיץ

 .(רשי מיני פיץדשא עבור שני מג .פרק )  /118031לשם התמחרות במסגרת מכרז משותף מש ל"רכש פנתה למשכ' מח

 

 

 :המחיר  להלן פירוט הצעות

 אחוז ההנחה מ כולל עמלה"ח כולל מע"כ בש"סה שם הספק 

גרין פויינט פתרונות  %

 מ "חיפוי בע

111,31,..0  ₪ 0.13% 

 0.33% ₪  303.10,,11 מ "גנית פארק בע

 3%/.1 ₪  ,11.1,,,11 מ"דשא עוז בע

 0.1%ל "עמלת משכ**

 

, בהמלצת המחלקה המשפטית של העירייה, באופן משמעותי מאומדן העירייה %03 -ל היו גבוהים בכ "ון ומחירי משככיו  -הסבר 

 . לבטל את ההתמחרות  מעוניינת  העירייה הודיעה כי היא 

טרם ביטול , (הבהרה) על מנת שתודיע למציעים כי עיריית רמלה מעוניינת לקיים שימוע , ל "העירייה פנתה למשכ, לאור האמור

 .צורך8ככל שיש בכך טעם , ההתמחרות

 ל פנו למציע גרין פונייט"משכ, ל"המשפטית של משכמחלקה לאחר שיחה טלפונית שהתקיימה בין המחלקה המשפטית של העירייה ל

 .המציע הסכים להוזיל את הצעתו, והצעתו הזולה ביותר /118031מ שהוא אחד מזכייני מכרז משותף מש"פתרונות חיפוי בע

י "ליאור לייבוביץ בבקשה לקבל הבהרות לגבי ההתמחרויות ע -ל "רכש פנתה לראש תחום ריהוט רחוב במשכ' מח, בעקבות שיחה זו

 . 0311811ה ל להתקנת דשא סינטטי במיניפיץ ברמל"משכ

כי ל מסבירים "משכ -גרין פוינט וקבלת הצעתו החדשה של המציע הזול ביותר חברת  ת שלביטול התמחרות קודמ : להלן ההבהרות 

 .(לתת הנחה נוספת על סמך אומדן העירייה ) זולה ביותרהם פנו למציע  שהצעתו מסתמנת כהעירייה ת ילאור פני

 . ל להנחה נוספת"של משכות לבקשה אינ (גרין פוינט ) המציע 

 . ל "ב מייל הסבר מפורט ממשכ"מצ

 :מ "רין פונייט פתרונות חיפוי בעג -ן ההתמחרות לאחר הנחה נוספת  ללה

 כמות ט "שם מק
 יחידת
 מחיר פתיחה מידה

 
מחיר לאחר 

ללא ₪ הנחה 
מ וללא "מע

עמלת ניהול 
 כ לשורה "סה ופיקוח 

אחוז 
הנחה 

 נוספת 

מחיר לאחר 
₪ הנחה 

מ "ללא מע
וללא עמלת 

ניהול 
 ופיקוח 

כ לשורה "סה
₪ לאחר הנחה 

מ "ללא מע
וללא עמלת 

 ניהול ופיקוח  
 

דשא  - 117233
סינטטי מדגם 

21051/// 
 'למיניפיץ

מחיר ליחידת 
 5של  מידה

  ₪ 113.40 'יח 900 ר"מ

 

109.43 ₪  98,487 ₪   22.02% 85 ₪  76500 
 107939 - 

פירוק משטח 
דשא סינטטי 

  ₪ 57 'יח 900 -כולל פינוי 

 

55.01 ₪  49509 ₪  23.60% 13 ₪   ₪11,700.00 
הפינוי למחסן 

 העירייה 
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 . ל"מ ועמלת משכ"המחירים אינם כוללים מע*  *

 

 . (ל "זכיינית משכ) מ "בע יחברת גרין פויינט פתרונות חיפוההתקשרות עם לאשר  רכש ממליצה ' מח

 . 0.1%ל הכוללת ניהול תיאום ופיקוח בשיעור "עמלת משכ7 מ"כולל מע₪  ///51/7סכום ההתקשרות לא יעלה על 

 

   //////5/21 -מקור תקציבי

 (2 'נספח מס)

 

 נאות שמירשכונת ב 0/,במגרש  ני ילדיםג /5מיגון  - 02/2/20' הצעה מס .0

קבלן מסגרת של העירייה ) מ"י וואן מוקד שחר בע'לחברת גאגף הנדסה פנה , נאות שמירשכונת ב ,3,במגרש  י ילדיםגנ 13לשם מיגון 

 .(  3/811' מס במכרז פומבי

 .מ"כולל מע₪  2/.7212//ס "עלות העבודה הינה ע

 7 ( 051/קבלן מסגרת של העירייה במכרז פומבי  ) מ"י וואן מוקד שחר בע'חברת ג לאשר ההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ 

 . מ"כולל מע₪  2/.7212//ס "ע

  ,//2 -מקור תקציבי

 (0 'נספח מס)

 פים"עבודות להנגשת שצ - 02/2/00 'מס הצעה ./

 ס "ל ע"מ באמצעות משכ"חברת יצאר בעאישרה התקשרות עם  10.0.0303מיום  180303-11' וועדת מכרזים משותפים מס

 . 0%בשיעור  ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪  ///7///17

 כולל ₪  10/7/22.01ס "ע(  ל "זכיינית משכ)  מ "חברת יצאר בעאגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם , חוזה מסגרתבמסגרת 

 . פים"עבור הנגשת שצ7  כולל פיקוח 0% בשיעור  ל"מ ועמלת משכ"מע

 

  -מקור תקציבי 

 יתרה עלות כולל תקורה   פ"שם השצ ר"תב

   42,475.40      רסי'ג 2719

   51,872.20      פ המסילה"שצ 2719

   22,108.44      פ השלום"שצ 2719

   8,337.45        פ בריל"שצ 2719

   97,800.94      גנדיגן  2719

   90,658.11      גן שונית 2719

   70,499.59      מוסא פלד 2719

 ₪  33,333.  383,752.13    0,11ר "כ תב"סה 

   50,354.26      ,13פ "שצ 2785

   18,935.70      פ לשכת ראש העיר"שצ 2785

   86,298.50      גן ההגנה 2785

 מחיר ליחידת
 5מידה של 

 ר"מ
שעת  - 103395

עבודה לעבודות 
שיפוץ ותיקון 

  ₪ 405 'יח 10  ומקצועיות

 

390.83 ₪  3908.3 ₪  
ללא 

 3908.3   הנחה 
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   39,522.16      גן התשעה 2785

 ₪  33,333,  195,110.62    1/,0ר "כ תב"סה 

   578,862.75    כ"סה 

 

 (/ 'נספח מס)

 

 

 עוזי חיטמן-ביצוע כיכר ברחובות שושנה דמארי - 0//02/2' הצעה מס .1

 ס "ל ע"מ באמצעות משכ"בע חברת יצאראישרה התקשרות עם  10.0.0303מיום  180303-11' וועדת מכרזים משותפים מס

 . 0%בשיעור  ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪  ///7///17

 מ "כולל מע₪  /5.//11173ס "ע(  ל "זכיינית משכ)  מ "חברת יצאר בעאגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם , חוזהבמסגרת 

 . עוזי חיטמן -עבור ביצוע כיכר ברחובות שושנה דמארי 7 כולל פיקוח 0% בשיעור ל"ועמלת משכ

  2022 -מקור תקציבי

 (1' נספח מס)

 

 סלילת חניות ברחוב עוזי חיטמן - 02/2/01' הצעה מס ./5

 ס "ל ע"מ באמצעות משכ"חברת יצאר בעאישרה התקשרות עם  10.0.0303מיום  180303-11' וועדת מכרזים משותפים מס

 . 0%בשיעור  ל"ועמלת משכ מ"כולל מע₪  ///7///17

 מ "כולל מע₪  3.21,/2217ס "ע(  ל "זכיינית משכ)  מ "חברת יצאר בעאגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם , חוזהבמסגרת 

 . סלילת חניות ברחוב עוזי חיטמן עבור 7 כולל פיקוח 0%ל "ועמלת משכ

  /205 -מקור תקציבי

 (/5' נספח מס)
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 " 50תקנה "במסגרת  קבבית ספר אופ ות גדר תאספקה והתקנ - ///02/2' הצעה מס .55

עבור רכישה והצטיידות מרכיבי ביטחון במוסדות חינוך ( לשעבר ,3" ),1תקנה "משרד החינוך מחוז מרכז מוציא נוהל , מידי שנה 

 . ( 20600117מספר התקנה המלא)ברשויות המקומיות 

 . ס אופק"עבור התקנת גדרות בבי₪  ///2/7ס "תקציב עהשנה התקבל מכתב ממחוז מרכז במשרד החינוך לפיו אושר  03..11.3בתאריך 

 . של הרשות אקונומי-מדד סוציופ "אחוז השתתפות נקבע ע* *

 .מסגריית המרכז -מחלקת הביטחון ביצעה סיור עם קבלן העירייה 

  11 %ה  פ המחירון דקל כולל הנח"התקבל כתב כמויות ע

 

 . קונסטרוקטוריש לפעול מול אגף ההנדסה בכל הקשור להיתר ואישור : הערה 

 

 (/5205'  מכרז פומבי מס -קבלן מסגרת של העירייה ) מסגריית המרכז ההתקשרות עם לאשר  ממליצה מחלקת הביטחון 

 . ס אופק"גדרות בבי עבור אספקה והתקנת7 מ "כולל מע₪   53.///2/7ס "ע

 

 אגף החינוך - 532.0/5/יוזמות  -תקציבי מקור

 (55 'נספח מס)

 

 

 :מלצות הועדה ה

 

 ביצוע עבודות חיזוק ושימור במגדל הלבן -  /02/2/0' הצעה מס .5

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

 ₪  1,/57/037ס "ע  (/5205' מכרז פומבי מס  -קבלן מסגרת של העירייה בתחום הבינוי )  מ"חברת אגרגט בעההתקשרות עם 

 .מ"כולל מע

 .י משרד הפנים"ר ע"ח וזאת עד אישור הגדלת התב"מלש 5ס "יודגש כי יש להוציא צו תחילת עבודה מוגבל ע**  

 .  על אגף הנדסה להסביר לקבלן הזוכה את המשמעויות בנושא צו הגבלת עבודה**    

 

 סה"כ מחיר כמות יחידה תיאור סעיף

44.013.0020 

ע "או ש" איילון"או " שמן"או " לירון"גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם 
מ מחוט פלדה ועמודים "מ 1.,1138138מטר מפני הקרקע משובצות  0בגובה 

ויסודות מטר לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה  0מ כל "מ 38.380.מפרופיל 
א"מ מבטון בודדים  215.5 280 60,340.00 

      

   

כ"סה  

 

60,340.00 

   

 9,051.00 15% הנחה

   

כ"סה  

 

51,289.00 

    

   

כ"סה  

 

51,289.00 

   

מ"מע  17% 8,719.13 

   

כ כולל "סה
מ"מע    60,008.13 



   ד "בס
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 ביטול החלטה  -( קיה פיקנטו)מחשוב ' החלפת רכב ליסינג עבור מח - 02/2/05' הצעה מס .2

הועדה , במלאי(  1.3קיה פינטו מנוע ) דה כי אין את הרכב המבוקש הסבר קצין הרכב ולנוכח העוב, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים

 ס "ע(  /.5מנוע ) קיה פיקנטו  עבור רכב מסוג( הרץ )מ "קשר רנט א קאר בעחברת  עם  ההתקשרותביטול מאשרת 

 . 1%.,ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  32למשך )  לחודש ₪ 27532

 

 ( 5.2מנוע  קיה פיקנטו)   מחשוב' החלפת רכב ליסינג עבור מח - 02/2/02' הצעה מס .3

 ממליצה הועדה , הסבר קצין הרכב ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים

 ₪  275/1ס "ע( 5.2מנוע )עבור רכב מסוג קיה פיקנטו ( הרץ )מ "קשר רנט א קאר בעבפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

 .1%.,ל בשיעור "מ ועמלת משכ"לל מעכו( חודשים  32למשך )  לחודש 

 

 סקודה סופרב  -חלפת רכב ליסינג עבור ראש העיר ה - 02/2/03' הצעה מס .,

 הועדה ממליצה , הסבר קצין הרכב ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים

 ₪  270/3ס "ע  סקודה סופרב עבור רכב מסוג( הרץ )מ "קשר רנט א קאר בעבפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

 . 1%.,ר ל בשיעו"מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  32למשך )  לחודש 

 
 002/5/51מכרז הצללות מש -התקנת הצללות במוסדות חינוך  - 0,/02/2' הצעה מס .1

 , (/118031מכרז הצללות מש  -ל "ונוכח העובדה כי מדובר במכרז של משכ אחזקה' מחמנהל הסבר , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 ס" ע( ל "זכיינית משכ)  חברת פטוריזעם  ההתקשרות וממליצה בפני ראש העיר לאשראחזקה ' מחהועדה מאשרת המלצת 

 . כולל ניהול תיאום ופיקוח 0.1%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  2/.1//5227

 

 002/5/51מכרז מש - התקנת דשא סינטטי לשני מגרשי מיני פיץ - 02/2/10' הצעה מס .2

 ל"המשפטית של העירייה נעשתה פנייה למשכ' וכן העובדה כי בהמלצת המח רכש' מנהלת מחהסבר , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

ל פנתה לחברת גרין פויינט לשם מתן הנחה "חברת משכ(. 0%,)לשם בירור הפער המשמעותי של המחירים שניתנו מאומדן העירייה  

 . נוספת והחברה נענתה לכך

 חברת גרין פויינט פתרונותההתקשרות עם י ראש העיר לאשר רכש וממליצה בפנ' הועדה מאשרת המלצת מח, לאור האמור לעיל

 (. ל "זכיינית משכ) מ "בע יחיפו 

 . 0.1%ל הכוללת ניהול תיאום ופיקוח בשיעור "עמלת משכ7 מ"כולל מע₪  ///51/7סכום ההתקשרות לא יעלה על 

 

 

 בשכונת נאות שמיר  0/,גני ילדים במגרש  /5 מיגון  - 02/2/20' הצעה מס .0

אגף ההנדסה וממליצה  הועדה מאשרת המלצת, אגף ההנדסה ומשמדובר בהסכם מסגרתהסבר כלכלן , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

₪  2/.7212//ס "ע (051/קבלן מסגרת של העירייה במכרז פומבי )  מ"י וואן מוקד שחר בע'גחברת בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 . מ"כולל מע

 

 פים"עבודות להנגשת שצ - 02/2/00 'מס הצעה ./

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

 מ ועמלת"כולל מע₪  10/7/22.01ס "ע( ל "זכיינית משכ)  מ"יצאר בעחברת עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 . פים "להנגשת שצ עבודותלביצוע 7 כולל פיקוח 0%בשיעור ל "משכ 

 



   ד "בס
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 עוזי חיטמן-ביצוע כיכר ברחובות שושנה דמארי - /02/2/0' הצעה מס .1

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

 מ"כולל מע₪  /5.//11173ס "ע( ל "זכיינית משכ)  מ"חברת יצאר בע עם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

 .עוזי חיטמן-ברחובות שושנה דמאריביצוע כיכר עבור 7 כולל פיקוח 0% בשיעור  ל"ועמלת משכ 

  

 סלילת חניות ברחוב עוזי חיטמן - 02/2/01' הצעה מס ./5

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

 מ ועמלת "כולל מע₪  3.21,/2217ס "ע( ל "זכיינית משכ)  מ"חברת יצאר בעות עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשר

 .עבור סלילת חניות ברחוב עוזי חיטמן7 כולל פיקוח 0% בשיעור  ל"משכ

 

 " 50תקנה "במסגרת  קבבית ספר אופ אספקה והתקנת גדרות  - ///02/2' הצעה מס .55

 העיר לאשר הנדסה וממליצה בפני ראש ' הועדה מאשרת המלצת מח, בטחון' הסבר נציג מח, לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 ₪  53.///2/7ס "ע  (/5205'  מכרז פומבי מס -קבלן מסגרת של העירייה )   מסגריית המרכז ההתקשרות עם 

 . ס אופק"גדרות בבי והתקנתאספקה עבור 7 מ "כולל מע

 

 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
  ל העירייה "מנכ                                                גזברית  העירייה                                        

 

 

 : החלטות ראש העיר 

 

 ביצוע עבודות חיזוק ושימור במגדל הלבן -  /02/2/0' הצעה מס .5

 מכרז פומבי   -קבלן מסגרת של העירייה בתחום הבינוי )  מ"חברת אגרגט בע מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם           

 .מ"כולל מע₪  1,/57/037ס "ע  (/5205' מס         

 .י משרד הפנים"ר ע"ח וזאת עד אישור הגדלת התב"מלש 5ס "יודגש כי יש להוציא צו תחילת עבודה מוגבל ע**         

 .  על אגף הנדסה להסביר לקבלן הזוכה את המשמעויות בנושא צו הגבלת עבודה**          

 

 

 ביטול החלטה  -( קיה פיקנטו)מחשוב ' החלפת רכב ליסינג עבור מח - 02/2/05' הצעה מס .2

 קיה פיקנטו  עבור רכב מסוג( הרץ )מ "קשר רנט א קאר בעחברת  עם  ההתקשרותביטול מאמץ החלטת הועדה ומאשר  

 . 1%.,ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  32למשך )  לחודש ₪ 27532ס "ע(  /.5מנוע ) 

 

 ( 5.2מנוע  קיה פיקנטו)   מחשוב' החלפת רכב ליסינג עבור מח - 02/2/02' הצעה מס .3

 ₪  275/1ס "ע( 5.2מנוע )עבור רכב מסוג קיה פיקנטו ( הרץ )מ "קשר רנט א קאר בע  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 .1%.,ל בשיעור "מ ועמלת משכ"לל מעכו( חודשים  32למשך )  לחודש 

 

 

 



   ד "בס
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 סקודה סופרב  -החלפת רכב ליסינג עבור ראש העיר  - 02/2/03' הצעה מס .,

 ₪  270/3ס "ע  סקודה סופרב עבור רכב מסוג( הרץ )מ "קשר רנט א קאר בעההתקשרות עם   מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 . 1%.,ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  32למשך )  לחודש 

 

 002/5/51מש מכרז הצללות -חינוך התקנת הצללות במוסדות  - ,02/2/0' הצעה מס .1

 מ ועמלת"כולל מע₪  2/.1//5227ס "ע( ל "זכיינית משכ)  חברת פטוריזההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 . כולל ניהול תיאום ופיקוח 0.1%ל בשיעור "משכ

 

 002/5/51מכרז מש -פיץהתקנת דשא סינטטי לשני מגרשי מיני  - 02/2/01' הצעה מס .2

 (. ל "זכיינית משכ) מ "בע יחיפו חברת גרין פויינט פתרונותההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 . 0.1%ל הכוללת ניהול תיאום ופיקוח בשיעור "עמלת משכ7 מ"כולל מע₪  ///51/7סכום ההתקשרות לא יעלה על 

 

 

 בשכונת נאות שמיר  0/,גני ילדים במגרש  /5 מיגון  - 02/2/02' הצעה מס .0

  (051/קבלן מסגרת של העירייה במכרז פומבי )  מ"י וואן מוקד שחר בע'גחברת ההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 . מ"כולל מע₪  2/.7212//ס "ע

 

 פים"עבודות להנגשת שצ - 02/2/00' הצעה מס ./

 מ"כולל מע₪  10/7/22.01ס "ע( ל "זכיינית משכ)  מ"יצאר בעחברת עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות       

 . פים "להנגשת שצ עבודותלביצוע 7 כולל פיקוח 0%בשיעור ל "משכ ועמלת     

 

 עוזי חיטמן-ביצוע כיכר ברחובות שושנה דמארי - /02/2/0' הצעה מס .1

 ועמלת  מ"כולל מע₪  /5.//11173ס "ע( ל "זכיינית משכ)  מ"חברת יצאר בע  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם       

 .עוזי חיטמן-ברחובות שושנה דמאריביצוע כיכר עבור 7 כולל פיקוח 0% בשיעור  ל"משכ      

 סלילת חניות ברחוב עוזי חיטמן - 02/2/01' הצעה מס ./5

 מ ועמלת "כולל מע₪  3.21,/2217ס "ע( ל "זכיינית משכ)  מ"חברת יצאר בע מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם       

 .עבור סלילת חניות ברחוב עוזי חיטמן7 כולל פיקוח 0% בשיעור  ל"משכ      

 

 " 50תקנה "אספקה והתקנת גדרות  בבית ספר אופק במסגרת  - ///02/2' הצעה מס .55

 ס"ע  (/5205'  מכרז פומבי מס -קבלן מסגרת של העירייה )   מסגריית המרכזמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 .ס אופק"גדרות בבי עבור אספקה והתקנת7 מ "כולל מע₪  53.///2/7

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 
 
 


