
    בס"ד 

   

        

 51-02/2/34-מס'ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                           
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                          

 

1 
 

 - (0303 נובמבר 30)תשפ"א   חשוון  'זט ישליש ביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
  ZOOMבאמצעות אפליקציית 

  
                                                                             משתתפים:
                                             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 :

 
 ת האמניםיקרי מועדון נוער בשכונת עבודות פיתוח  - /21402/2הצעה מס'  .5

במסגרת בקרית האמנים, אגף הנדסה פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח תשתיות מועדון נוער בשכונת  לשם ביצוע עבודות פיתוח 
 . 20/21מכרז פומבי 

 צעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ( להלן ה
 כולל מע"מ.  ₪ 12,201  -חברה לפיתוח בע"מ לקטיבי .2
  כולל מע"מ.  ₪ 90,841.29 -יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ .0
 כולל מע"מ.  ₪ 14,088-מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ .0

 . מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות(** 

 כולל מע"מ.  ₪ 642248חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף הנדסה ממליץ לאשר
 

  2835 -מקור תקציבי
 

 (5)נספח מס' 

 ביצוע עבודות קרצוף וריבוד ברחוב משה דיין כולל שדרוג מדרכה צד דרומי - /21102/2 מס' הצעה .2
לני המסגרת בתחום פיתוח לשם ביצוע עבודות קרצוף וריבוד ברחוב משה דיין כולל שדרוג מדרכה צד דרומי, אגף הנדסה פנה לקב

 . 20/21מכרז פומבי  במסגרת תשתיות 

 פרוטוקול פתיחת מעטפות(: להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ( )מצ"ב
 כולל מע"מ.  ₪ 280,230  -בי חברה לפיתוח בע"מלקטי .2
  כולל מע"מ.  ₪ 022,322.91 -יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ .0
 כולל מע"מ.   ₪ 283,410-מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ .0

 . מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות(** 

  כולל מע"מ. ₪ 58/2462חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס של ההצעה הזולה ביותר  ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 
 

  2/28842414 -מקור תקציבי
 

 (2)נספח מס' 

 
 

 ביצוע עבודות שיפוצים והתאמות לטובת תחנת שיטור בג'ואריש - 02/2/218הצעה מס'  .3
 חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ באמצעות אישרה התקשרות עם  20.0.0303מיום  8/0303-22וועדת מכרזים משותפים מס' 

 ללא פיקוח. 1.1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ ///2//421משכ"ל עבור הסכם מסגרת לעבודות שיפוצים ע"ס 
 

 ע"ס) זכיינית משכ"ל (  אי יוסף בע"מחברת אביב שבתעם במסגרת הסכם זה, אגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות 
 . שיפוצים והתאמות לטובת תחנת שיטור בג'ואריש עבודות עבור ביצוע  ללא פיקוח %1.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  86/2564.23 

  2664 -מקור תקציבי
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 (3)נספח מס' 

 ג'וארישרכישה והצבה של מבנה יביל לטובת שיטור קהילתי בשכונת  - 02/2/142הצעה מס'  .4

 רכישה והצבה של מבנה יביל עבור  זכיינים( על מנת לקבל הצעות מחיר  0) 00/0329אגף הנדסה פנה למשכ"ל במסגרת מכרז מי/

  .שיטור קהילתי בשכונת ג'ואריש תחנת  אשר ישמש  מ"ר 23בגודל 

 

 שהתקבלה :  להלן הצעת המחיר

 . 2.2%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪  019,298.02 -סלטי הנדסה בע"מ אחים

 

 ₪ 2652158.35"ס ) זכיינית משכ"ל ( ע חברת אחים סלטי הנדסה בע"מ אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר היחידה של 

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

 

  2644 -מקור תקציבי

 

 ( 4מס' )נספח 

 

 הועדה :  מלצות ה

 

 בשכונת קריית האומנים   מועדון נוערעבודות פיתוח  - 2/2/0214הצעה מס'  .5

וכן ההמלצה הינה   (20/21מדובר במכרז מסגרת ) פומבי מס'  , העובדה כי ספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסהלאחר  עיון בבקשה ובנ

חברת מאיר כהן קבלנות  ההתקשרות עם מלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר הועדה מאשרת הלבחירת ההצעה הזולה ביותר , 

  כולל מע"מ. ₪ 642248כללית בע"מ ע"ס 

 

 ביצוע עבודות קרצוף וריבוד ברחוב משה דיין כולל שדרוג מדרכה צד דרומי - 02/2/211הצעה מס'  .2

וכן ההמלצה הינה   (20/21מסגרת ) פומבי מס' העובדה כי מדובר במכרז ספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסה, לאחר  עיון בבקשה ובנ

חברת מאיר כהן קבלנות  ההתקשרות עם מלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר הועדה מאשרת הלבחירת ההצעה הזולה ביותר , 

  כולל מע"מ. ₪ 58/2462כללית בע"מ ע"ס 

 

 ביצוע עבודות שיפוצים והתאמות לטובת תחנת שיטור בג'ואריש - 02/2/812הצעה מס'  .3

 לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסה , משנמצא כי  מדובר בהסכם מסגרת , הועדה מאשרת המלצת 

 ע"ס) זכיינית משכ"ל (  חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ עם  אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

 .עבודות שיפוצים והתאמות לטובת תחנת שיטור בג'ואריש  עבור ביצוע  ללא פיקוח %1.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  86/2564.23 

 

 רכישה והצבה של מבנה יביל לטובת שיטור קהילתי בשכונת ג'ואריש - 02/2/142הצעה מס'  .4

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסה , משנמצא כי  מדובר בהסכם מסגרת , הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה 

 ) זכיינית משכ"ל ( חברת אחים סלטי הנדסה בע"מ הצעת המחיר היחידה של  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 . 1.1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 2652158.35"ס ע

 

 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
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  מנכ"ל העירייה                                                 גזברית  העירייה                                        
 

 

  : החלטות ראש העיר 

 

 מועדון נוער  בשכונת קריית האומנים עבודות פיתוח  - 2/2/0214הצעה מס'  .5

  כולל מע"מ. ₪ 642248חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 

 ביצוע עבודות קרצוף וריבוד ברחוב משה דיין כולל שדרוג מדרכה צד דרומי - 02/2/211הצעה מס'  .2

  כולל מע"מ. ₪ 58/2462חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 ביצוע עבודות שיפוצים והתאמות לטובת תחנת שיטור בג'ואריש - 02/2/812הצעה מס'  .3

 ע"ס) זכיינית משכ"ל (  חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 . עבודות שיפוצים והתאמות לטובת תחנת שיטור בג'ואריש עבור ביצוע  ללא פיקוח %1.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  86/2564.23 

 

 רכישה והצבה של מבנה יביל לטובת שיטור קהילתי בשכונת ג'ואריש - 02/2/142הצעה מס'  .4

 ) זכיינית משכ"ל ( חברת אחים סלטי הנדסה בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות כם 

 . 1.1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 2652158.35"ס ע

 

 

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                               

 ראש העיר                                                                                                                 
 רמלה 


