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 (2020 דצמבר 9)תשפ"א   כסלו 'כג רביעי ביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
 ZOOMאפליקציית באמצעות -
 

 
 משתתפים:                                                                                   נוכחים :  

  מנהל מח' חשמל –אלון שמש גזברית העירייה                                                          -רוזה עללאל

ס. יועמ"ש –עו"ד שרון בן יקר   

ההנדסהכלכלן אגף  -עוז בן שלוש   

מנהלת מח' רכש                                                                                  -מיכל רוטמן  

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   

 
 

 הנדון:
 

       

עבודות להקמה ואחזקה של מערכות פוטו וולטאיות באמצעות התקשרות  - 290/2020הצעה מס'  .1
 בהסכם מסגרת 

  ₪מיליון  9ע"ס 

 
לשם ביצוע עבודות להקמת ואחזקת מערכות פוטו וולטאיות , אגף הנדסה פנה למשכ"ל על מנת לקבל הצעות 

 .11/2019מחיר מזכייני מכרז אמ/

  .הפניה למשכ"ל נעשתה לאחר בדיקה של אנשי מקצוע את כתבי הכמויות והנספחים יודגש כי 

 
 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 
 

 אחוז הנחה משוקלל אחוז הנחה בנוהל אחוז הנחה במכרז שם החברה

 48.85% 21.30% 35.00% עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ

 42.67% 18.10% 30.00% סקאי אחזקות רמזורים ותאורה בע"מ

ש.לבנון חברה לעבודות חשמל 
 והשקעות בע"מ

25.00% 21.00% 40.75% 

 34.00% 0.00% 34.00% א.ש חברה לעבודות חשמל בע"מ

 30.00% 0.00% 30.00% זרם הנביאים בע"מ

 20.80% 1.00% 20.00% ר.ס תעשיות בע"מ

 
 

חברת עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ של ביותר הזולה   ההצעה ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 

 .5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  9,000,000בהסכם מסגרת ע"ס ( זכיינית משכ"ל)

 
חשוב לציין כי החוזה הינו חוזה מסגרת כאשר ייצאו הזמנות בהתאם לסקר שייעשה ובהתאם להחלטות היכן **  

  להתקין את 
 המערכות.     
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 מהמסגרת התקציבית.  יודגש כי אין לחרוג**  
 
 

 , ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.  2898 -מקור תקציבי
 

 

 (1)נספח מס' 

 
 
 
 
 
 
 

 החלטות הועדה:
 

   

עבודות להקמה ואחזקה של מערכות פוטו וולטאיות באמצעות התקשרות  - 290/2020הצעה מס'  .1

 בהסכם מסגרת

 ₪ מיליון  9ע"ס  

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה ,  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש 

זכיינית ) חברת עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ ההצעה הזולה ביותר של   לאשר את ההתקשרות עםהעיר 

 .5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  9,000,000בהסכם מסגרת ע"ס  (משכ"ל

חשוב לציין כי החוזה הינו חוזה מסגרת כאשר ייצאו הזמנות בהתאם לסקר שייעשה ובהתאם להחלטות היכן **  
  להתקין את 

 המערכות.     
 יודגש כי אין לחרוג מהמסגרת התקציבית. **  

 
 הערה : יש לעגן התקשרות  בהסכם לרבות התאמת ערבויות וביטוחים לטובת העירייה.

 
 

                                                        _________________                                                  ________________ 
 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                           

 מנכ"ל העירייה                               גזברית  העירייה                                               
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 החלטות ראש העיר:

 

עבודות להקמה ואחזקה של מערכות פוטו וולטאיות באמצעות התקשרות  - 290/2020הצעה מס'  .1

 בהסכם מסגרת

 ₪ מיליון  9ע"ס  

 ( זכיינית משכ"ל)חברת עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ עם ההתקשרות   ומאשרמאמץ החלטת הועדה 

 .5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  9,000,000והתקשרות בהסכם מסגרת ע"ס 

חשוב לציין כי החוזה הינו חוזה מסגרת כאשר ייצאו הזמנות בהתאם לסקר שייעשה ובהתאם להחלטות היכן **  
  להתקין את 

 המערכות.     
 יודגש כי אין לחרוג מהמסגרת התקציבית. **  

 
 הערה : יש לעגן התקשרות  בהסכם לרבות התאמת ערבויות וביטוחים לטובת העירייה.

 
 

 

מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                 
 רמלה 

 


