
    בס"ד 

   

        

 /51-02/2/0 -מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                             
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                                  

 

1 
 

 - (0202 אוקטובר 51)תשרי תשפ"א    כז' חמישי ביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
 טלפונית 

  
 

                                                                             משתתפים:
 מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה 

                                              גזברית העירייה  -  רוזה עללאל
                                                                     יועמ"ש ל משנה  -סופי ויטלם  עו"ד

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

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 

 הנדון :
 

 ביצוע עבודות להתאמת כיתות ללקויי שמיעה במוסדות חינוך  - /20002/2הצעה מס'  .5

אישרה התקשרות עם חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ באמצעות  52.0.0202מיום  020202-51וועדת מכרזים משותפים מס' 

 ללא פיקוח. 1.1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 001220222משכ"ל עבור הסכם מסגרת לעבודות שיפוצים ע"ס 

ללקויי שמיעה במוסדות חינוך לפי הפירוט הסכם מסגרת זה0 לבצע עבודות להתאמת כיתות   אגף הנדסה מבקש מתוך

 שלהלן:

  
עלות  סעיף תקציבי שם המוסד

 עבודה
 יתרה

  117,831       27,515.02 2028092750 הר"ין

  14,001         14,000.66 2027592750 גן חצב

  117,831       12,638.83 2028092750 גן נביאים

  30,000         10,115.40 2028812750 בי"ס אריאל

  30,000         26,360.30 2028832750 לילנטל

  30,000         24,344.19 2028792750 בי"ס ג'ואריש

  30,000         24,344.19 2028782750 אלעומריה

אל סביל גן 
 חק"ל

2028752750 16,704.94         30,000  

  30,000         31,127.04 2028742750 חירות2ריינס

  117,831       34,553.35 2028092750 גן שערי ציון

  30,000         24,546.79 2028802750 בי"ס יובלים

  30,000         26,360.30 2028772750 מקיף ערבי

בי"ס ק. 
 האמנים

2028762750 10,632.95         30,000  

בי"ס שערי 
 ציון

2028732750 24,546.79         30,000  

  30,000        24,344.19 2028822750 שרת

  117,831       32,893.13 2028092750 נווה יהונתן

  

 

כולל מע"מ  ₪ 3/.,0018/2 )זכיינית משכ"ל ע"ס  אגף ההנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ
 ללא פיקוח.  1.1% משכ"ל בשיעור  ועמלת
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 הועדה :  מלצות ה

 

 ות להתאמת כיתות ללקויי שמיעה במוסדות חינוךדביצוע עבו  - /20002/2הצעה מס'  .5

 אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירהועדה מאשרת המלצת  כלכלן אגף ההנדסה0 לאחר  עיון בבקשה ובנספחים0 הסבר 

    משכ"ל  כולל מע"מ ועמלת ₪ 3/.,0018/2 )זכיינית משכ"ל ע"ס  חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ  עםלאשר ההתקשרות 

 ללא פיקוח.  1.1% בשיעור 

 
 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
  מנכ"ל העירייה                                                 גזברית  העירייה                                        

 

 

 

            : החלטות ראש העיר 

 

 ות להתאמת כיתות ללקויי שמיעה במוסדות חינוךדביצוע עבו  - /20002/2הצעה מס'  .5

  ₪ 3/.,0018/2 )זכיינית משכ"ל ע"ס  חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ  עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות

 ללא פיקוח.  1.1% בשיעור    משכ"ל  כולל מע"מ ועמלת

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  

 ראש העיר                                                                                                                 
 רמלה 


