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 - (0101 נובמבר 01)תשפ"א   חשוון  'כג ישליש ביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
  ZOOMבאמצעות אפליקציית 

  
                    נוכחים :                                                                             משתתפים:
 מנהל מח' אחזקה  -אילן שרמי                                               גזברית העירייה  -  רוזה עללאל

 אגף החינוך והנוער   -שוש אלגזר                                         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 :

 
 ביטוח הוצאות משפטיות בהליכים משפטייםחידוש  - 02/2/821הצעה מס'  .5

 .הוצאות משפטיות בהליכים משפטיים מסוימים עבור ביטוחכמדי שנה, נדרש לחדש 

 " )זכיינית משכ"ל(.       חברה לביטוח בע"מ החברה מבטחת הינה "חברת הראל

 " חברה לביטוח בע"מ ע"י "חברת הראל 2/25./15.5 עד /5.55.2/2/לאשר חידוש הביטוח מתאריך מח' רכש מבקשת 

 כולל מע"מ.  ₪ 592261) זכיינית משכ"ל ( ע"ס 

 

 /44///5615 -מקור תקציבי

 (5נספח מס' )

 

 מדרכות ברחוב עמיחי הנגשתביצוע עבודות קרצוף וריבוד כולל שדרוג ו - /21602/2הצעה מס'  .2

, אגף הנדסה פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח תשתיות והנגשת מדרכות ברחוב עמיחיעבודות קרצוף וריבוד כולל שדרוג לשם ביצוע 

 . 00/01מתוקף מכרז פומבי 

  : להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(

 כולל מע"מ.  ₪ 174,740 -בע"מ מאיר כהן קבלנות כללית .א

 כולל מע"מ.  ₪ 170,337.10  -חברה לפיתוח בע"מלקטיבי  .ב

 כולל מע"מ.  ₪ 0,177,413.11 -בניה עפר ופיתוח בע"מעבודות יורי אל  .ג

 ** מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות. 

 כולל מע"מ.  ₪ 6442145 ע"ס מאיר כהן קבלנות כללית בע"מחברת אגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 

 22/29942414  2154 -מקור תקציבי
 (2)נספח מס'  

 עבודה להקמת גינה לבטיחות בדרכים בגן תפוח בדבש - 29//02/2הצעה מס'  .1

 הביטוח הלאומי.עם  בגן תפוח בדבש נדרשת עבודה להקמת גינה לבטיחות בדרכים בשיתוף 

 חברת "בן שטרית אלי בע"מ"  עם אישרה ההתקשרות 04.17.0101מיום  01/0101 -07מס'  ועדת מכרזים משותפים מס' 

 . 8.1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ליווי ופיקוח בשיעור  ₪ ///2///22)זכיינית משכ"ל ( ע"ס  

 ( חברת אלי בן שטרית בע"מ ) זכיינית משכ"לבמסגרת הסכם זה, מחלקת אחזקה מבקשת לאשר ההתקשרות עם 

בגן תפוח  2 עבור הקמת גינה לבטיחות בדרכים8.1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל הכוללת ליווי ופיקוח בשיעור  ₪ 5/62165.59ע"ס   

 בדבש. 

 ** מצ"ב כתב כמויות ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 

 

 418///28512  411///85125 2   2848תב"ר   -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 
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 עבודות שיפוצים להקמת מרחבי למידה - 02/2/529הצעה מס'  .4

 .  M21מרחבי למידה וזאת במסגרת תכנית  בבי"ס איתן ובבי"ס אריאל נדרשת עבודת שיפוץ להקמת

 חברת "בן שטרית אלי בע"מ"  עם אישרה ההתקשרות 04.17.0101מיום  01/0101 -07מס'  ועדת מכרזים משותפים מס' 

 . 8.1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ליווי ופיקוח בשיעור  ₪ ///2///22)זכיינית משכ"ל ( ע"ס  

 ע"ס (  חברת אלי בן שטרית בע"מ ) זכיינית משכ"לבמסגרת הסכם זה, מחלקת אחזקה מבקשת לאשר ההתקשרות עם 

 2עבור מרחבי למידה בביה"ס איתן וביה"ס אריאל.   8.1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל הכוללת ליווי ופיקוח בשיעור   ₪ 5122921.19 

 כולל מע"מ. ₪ 73,430.73 -אריאלבי"ס כולל מע"מ,  ₪ 41,111.13 -ןבי"ס איתלהלן פירוט סכום העבודות : 

 

 ./241//2/24 -בי"ס איתן  -מקור תקציבי 

 ./2/2818241 -בי"ס אריאל  -מקור תקציבי 

 ( 4)נספח מס' 

 

 

 הועדה :  מלצות ה

 

  ביטוח הוצאות משפטיות בהליכים משפטייםחידוש  - 2/2/0821הצעה מס'  .5

 הועדה מאשרת המלצת מח' ביטוחים וממליצה בפני ראש העיר , ספחים, הסבר מנהלת מח' ביטוחים לאחר  עיון בבקשה ובנ

 " ) זכיינית משכ"ל ( חברה לביטוח בע"מ ע"י "חברת הראל 2/25./15.5עד  /5.55.2/2/מתאריך לאשר חידוש הביטוח 

 כולל מע"מ. ₪ 592261ע"ס 

 

 מדרכות ברחוב עמיחי הנגשתוריבוד כולל שדרוג וביצוע עבודות קרצוף  - 02/2/621הצעה מס'  .2

 וכן   (00/01 מסגרת ) פומבי מס'העובדה כי מדובר במכרז ספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסה, לאחר  עיון בבקשה ובנ

 ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , 

 כולל מע"מ.  ₪ 6442145 ע"ס מאיר כהן קבלנות כללית בע"מחברת עם 

 

 עבודה להקמת גינה לבטיחות בדרכים בגן תפוח בדבש - 29//02/2הצעה מס'  .1

 הועדה מאשרת המלצת במכרז מסגרת של משכ"ל, העובדה כי מדובר , מנהל מח' אחזקהלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ₪ 5/62165.59עם חברת "בן שטרית אלי בע"מ" )זכיינית משכ"ל ( ע"ס  ההתקשרות לאשר וממליצה בפני ראש העיר  מח' אחזקה 

 2 עבור הקמת גינה לבטיחות בדרכים בגן תפוח בדבש. %8.1הכוללת ליווי ופיקוח בשיעור כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

 עבודות שיפוצים להקמת מרחבי למידה - /29502/2הצעה מס'  .4

מח' הועדה מאשרת המלצת  מסגרת של משכ"ל, העובדה כי מדובר במכרז , מנהל מח' אחזקהלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 כולל   ₪ 5122921.19זכיינית משכ"ל( ע"ס חברת "בן שטרית אלי בע"מ" )ההתקשרות  לאשרהעיר וממליצה בפני ראש  אחזקה

 2עבור מרחבי למידה בביה"ס איתן וביה"ס אריאל.   8.1%מע"מ ועמלת משכ"ל הכוללת ליווי ופיקוח בשיעור 

 כולל מע"מ. ₪ 73,430.73 -אריאלבי"ס כולל מע"מ,  ₪ 41,111.13 -להלן פירוט סכום העבודות : בי"ס איתן

 

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

 

 ם משפטיות בהליכים משפטייח הוצאות ביטוחידוש  - 2/2/0218הצעה מס'  .5

" ) חברה לביטוח בע"מ ע"י "חברת הראל 2/25./15.5עד  /5.55.2/2/מתאריך מאמץ החלטת הועדה ומאשר חידוש הביטוח  

 כולל מע"מ. ₪ 592261ע"ס זכיינית משכ"ל ( 

 

 מדרכות ברחוב עמיחי הנגשתביצוע עבודות קרצוף וריבוד כולל שדרוג ו - 02/2/216הצעה מס'  .2

 כולל מע"מ.  ₪ 6442145 ע"ס מאיר כהן קבלנות כללית בע"מחברת עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 

 עבודה להקמת גינה לבטיחות בדרכים בגן תפוח בדבש - 29//02/2הצעה מס'  .1

כולל מע"מ  ₪ 5/62165.59עם חברת "בן שטרית אלי בע"מ" )זכיינית משכ"ל ( ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 2 עבור הקמת גינה לבטיחות בדרכים בגן תפוח בדבש. %8.1ועמלת משכ"ל הכוללת ליווי ופיקוח בשיעור 

 

 עבודות שיפוצים להקמת מרחבי למידה - /29502/2הצעה מס'  .4

 כולל   ₪ 5122921.19זכיינית משכ"ל( ע"ס חברת "בן שטרית אלי בע"מ" ) מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 2עבור מרחבי למידה בביה"ס איתן וביה"ס אריאל.   8.1%מע"מ ועמלת משכ"ל הכוללת ליווי ופיקוח בשיעור 

 כולל מע"מ. ₪ 73,430.73 -בי"ס אריאלכולל מע"מ,  ₪ 41,111.13 -להלן פירוט סכום העבודות : בי"ס איתן

 

 

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  

 ראש העיר                                                                                                                 
 רמלה 


