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 דצמבר 15)תשפ"א   כסלו 'שלישי כט ביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
2020) - 

 ZOOMאפליקציית באמצעות 
 

 משתתפים:                                                                                   

גזברית העירייה                                                         -רוזה עללאל  

משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם   

כלכלן אגף ההנדסה -עוז בן שלוש   

מנהלת מח' רכש                                                                                  -מיכל רוטמן  

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   

 
 

 הנדון:
 

 רחוב מוצקין   -תיקון חומת אבן והחלפת גדר ציבורית  - 2020129/הצעה מס'  .1

ולא בטיחותית הנוטה ליפול ויש להחליפה לרבות תיקון בסיס   גדר ציבורית ישנהמ'   28-כ קיימת  , ברחוב מוצקין

 בגובה האבן 

 עליה היא מותקנת.ס"מ  70 

מ' ( אינו יציב והקבלן נדרש  28-מ' מחגורת הבטון מתוך כלל אורכה ) כ 2בסיור שערך מנהל מח' אחזקה נמצא כי 

 במסגרת התקנת הגדר החדשה.לטפל 

ביצוע ל   12/18מס' , מחלקת אחזקה פנתה לקבלן מסגרת מכרז פומבי וקבלת הצעת מחיר  התיקוןביצוע לשם 

 .  " מסגריית המרכז " - עבודות בניה, פיתוח, אחזקה ושיפוצים

 

   . כולל מע"מ  ₪ 20,804.94 להלן הצעת המחיר שנתקבלה:

 יודגש כי למסגריית המרכז יש את היכולת לבצע העבודה הנדרשת. -**הערה 

 

האם מדובר בשטח של העירייה ? מנהל מח' אחזקה משיב כי מדובר בשטח ציבורי בבעלות   -לשאלת הועדה 

 העירייה. 

 

 20,804.94ע"ס   (12/18)זכיינית מכרז פומבי  "מסגריית המרכז"מחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם 

 כולל מע"מ.₪ 

   

 תב"ר מבני ציבור. -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס'  

 

 ביצוע עבודות שיפוצים בבי"ס דרור - 292/2020הצעה מס'  .2
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לשם ביצוע עבודות שיפוצים בבי"ס דרור, אגף הנדסה פנה למשכ"ל על מנת לקבל הצעות מחיר מזכייני מכרז 

 .07/2020חש/

 כולל פיקוח(:לא  %5.5 בשיעור  להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 ₪ 1,024,574.2 -. גיל סבו בע"מ1

 ₪. 1,047,282.94 -. ש.א.י יזמות והשקעות בע"מ2

 ₪ 1,123,975.86 -בע"מ 1996לבנין והשקעות  2000. חומרית 3

 ₪ 1,129,813.47 -. נאות חן הנדסה ויזום בע"מ4

 ₪ 1,193,906.43 -. א.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"מ5

 

 

 

 

 

בע"מ, ש. שטרית הנדסה בע"מ, בכר אלי ובנו בע"מ, אייקון ח.י אביב שבתאי יוסף  - ןהחברות שלא הגישו הצעה הינ

 בע"מ,

 בן שטרית אלי בע"מ. 

 

 ? כלכלן אגף הנדסה משיב כן.  שביצעה משכ"ל  האם המחלקה המקצועית בדקה את ההתמחרות -לשאלת הועדה 

 

, ע"ס (משכ"ל)זכיינית של חברת גיל סבו בע"מ,  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותראגף הנדסה ממליץ לאשר 

 כולל פיקוח.לא  5.5%בשיעור כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  1,024,574.2

 

 2816 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 

 

 ביצוע חיתוכי בדיקה ברחוב מנחם דניאל -293/2020הצעה מס'  .3

העתיקות מבקשת העירייה רוצה לקדם סלילת רחוב חדש בין רחוב מנחם דניאל לרחוב הרצל ותל חי, ועל כן רשות 

 .לא כולל מע"מ ₪ 113,000לבצע חיתוכי בדיקה בעלות של 

לא כולל  ₪ 113,000רשות העתיקות לביצוע חיתוכי בדיקה ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של 

 .מע"מ

 

  2742 -מקור תקציבי
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 (3)נספח מס' 

 

 ביטול החלטה - קונסרבטוריוןל חזית חלקי שיפוץ  - 294/2020הצעה מס'  .4

זכיינית   ) חברת אגרגט בע"משרה התקשרות עם יא 2.12.2020מיום  48.2020-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 מכרז פומבי  

 לשיפוץ חלקי של חזית הקונסרבטוריון.₪  72,000 "ס ע(  12/18מס'  

מנהל מח'  ,המתחםה של ניצול התקציב הקיים לשיפוץ בשל הצורך לבחינה מחודשת באמצעות מחלקת ההנדס

 תרבות 

 ההחלטה וההתקשרות עם חברת אגרגט בע"מ.  את לבטל לוועדה  ממליץ 

 את העבודה. בה מצוין כי אינה תבצע  מצ"ב הודעה מחברת אגרגט בע"מ   **

 
 (4)נספח מס' 

 

  (ווקרבבית ) קונסרבטוריוןל חזית חלקי שיפוץ - 295/2020הצעה מס'  .5

אישרה התקשרות עם חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ  13.2.2020מיום  7/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  7,500,000באמצעות משכ"ל עבור הסכם מסגרת לעבודות שיפוצים ע"ס 

 ללא פיקוח. 5.5%בשיעור

 

של  ע"ס ) זכיינית משכ"ל (שבתאי יוסף בע"מחברת אביב עם במסגרת הסכם זה, מבוקש לאשר ההתקשרות 

  .)בבית ווקר) קונסרבטוריוןלשיפוץ חזית  עבור ללא פיקוח 5.5% בשיעור כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  68,151.84

 2710 -מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 

 

 
 
 

 החלפת גדר היקפית במתחם תנועת בני עקיבא - 2020629/הצעה מס'  .6

נדרש לבצע עבודה להחלפת הגדר ההיקפית היות והגדר הקיימת ישנה  4ברחוב השריון  במתחם תנועת בני עקיבא

 מאוד, לא בטיחותית ולא תקנית.

ביצוע ל    12/18מס'  מחלקת אחזקה פנתה לקבלן מסגרת מכרז פומבילשם ביצוע התיקון וקבלת הצעת מחיר, 

 . " מסגריית המרכז "  -  עבודות בניה, פיתוח, אחזקה ושיפוצים

 .כולל מע"מ ₪  14,644.01 -להלן הצעת המחיר שנתקבלה:
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 . כולל מע"מ ₪  14,644.01ע"ס מסגריית המרכז התקשרות עם ה ממליצה לאשרמחלקת אחזקה 

 לעירייה ניסיון קודם וטוב עם מציע זה. 

 

 2028082750 - תקציבי מקור

 (6)נספח מס' 

 
 החלטות הועדה:

 
   

 רחוב מוצקין   -תיקון חומת אבן והחלפת גדר ציבורית  - 2020129/הצעה מס'  .1

(, 12/18)מס'  אחזקה  ומשנמצא כי מדובר במכרז פומבי מסגרת  לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח'

 הועדה 

) זכיין מכרז  "מסגריית המרכז" םמאשרת המלצת מח' אחזקה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות ע

 פומבי 

 כולל מע"מ.₪  20,804.94ע"ס   (12/18מס' 

   

 ביצוע עבודות שיפוצים בבי"ס דרור - 292/2020הצעה מס'  .2

ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה  

 ביותר, 

) זכיינית  חברת גיל סבו בע"מאגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת 

  משכ"ל ( 

 כולל פיקוח.לא  5.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  1,024,574.2ע"ס 

 

 ביצוע חיתוכי בדיקה ברחוב מנחם דניאל -293/2020הצעה מס'  .3

( לתקנות העיריות ) מכרזים(, 13) 3כלכלן אגף הנדסה ובהתאם לתקנה לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ,1987 –התשמ"ח 

רשות העתיקות לביצוע  םהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות ע

 חיתוכי בדיקה

 לא כולל מע"מ ₪ 113,000ע"ס  

 

 ביטול החלטה - קונסרבטוריוןל חזית חלקי שיפוץ - 294/2020הצעה מס'  .4
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הועדה  ,והצורך לבחינה מחודשות באמצעות אגף הנדסה לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' תרבות

 מאשרת המלצת 

 ההחלטה וההתקשרות עם חברת אגרגט בע"מ.  את ממליץ  לוועדה לבטל מח' תרבות וממליצה בפני ראש העיר 

 מצ"ב הודעה מחברת אגרגט בע"מ  בה מצוין כי אינה תבצע את העבודה.   -** הערה 

 

 קונסרבטוריוןל חזית חלקי שיפוץ - 295/2020הצעה מס'  .5

הועדה מאשרת  ומשנמצא כי מדובר בחוזה מסגרת , לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה 

של חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ ע"ס  לאשר את ההתקשרות עםהמלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר 

 (.בבית ווקר) שיפוץ חזית קונסרבטוריוןעבור  ללא פיקוח 5.5% בשיעור מע"מ ועמלת משכ"ל כולל ₪  68,151.84

 החלפת גדר היקפית במתחם תנועת בני עקיבא - 2020629/הצעה מס'  .6

(, 12/18)מס'  מסגרת  לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אחזקה  ומשנמצא כי מדובר במכרז פומבי

 הועדה מאשרת 

כולל ₪  14,644.01ע"ס מסגריית המרכז  םראש העיר לאשר ההתקשרות ע המלצת מח' אחזקה  וממליצה בפני

 . מע"מ

 
 
 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                           
 מנכ"ל העירייה                               גזברית  העירייה                                               

 

 

 החלטות ראש העיר:

  

 רחוב מוצקין   -תיקון חומת אבן והחלפת גדר ציבורית  - 2020129/הצעה מס'  .1

ע"ס  (12/18) זכיין מכרז פומבי מס'  "מסגריית המרכז" םמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות ע

 כולל מע"מ.₪  20,804.94

 

 ביצוע עבודות שיפוצים בבי"ס דרור - 292/2020הצעה מס'  .2

כולל ₪  1,024,574.2ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  חברת גיל סבו בע"ממאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל פיקוח.לא  5.5% בשיעור  מע"מ ועמלת משכ"ל 
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 ביצוע חיתוכי בדיקה ברחוב מנחם דניאל -293/2020הצעה מס'  .3

לא כולל  ₪ 113,000רשות העתיקות לביצוע חיתוכי בדיקהע"ס  םההתקשרות ע החלטת הועדה ומאשרמאמץ 

 .מע"מ

 

 ביטול החלטה - קונסרבטוריוןל חזית חלקי שיפוץ - 294/2020הצעה מס'  .4

  ההחלטה וההתקשרות עם חברת אגרגט בע"מ. ביטול מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 ה מצוין כי אינה תבצע את העבודה.בע"מ  במצ"ב הודעה מחברת אגרגט   -** הערה 

 

 קונסרבטוריוןל חזית חלקי שיפוץ - 295/2020הצעה מס'  .5

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  68,151.84של חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 .(בבית ווקר) שיפוץ חזית קונסרבטוריוןעבור  ללא פיקוח 5.5% בשיעור

 

 החלפת גדר היקפית במתחם תנועת בני עקיבא - 2020629/הצעה מס'  .6

 14,644.01( ע"ס  12/18) זכיין מכרז פומבי מס'  מסגריית המרכז  םההתקשרות עמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ. ₪ 

 
 

מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                 
 רמלה 

 


