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 פברוארב 23 )שלישי יא' אדר תשפ"א  ביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
    ZOOMבאמצעות אפליקציית  - (2021

 
 משתתפים:                                                                נוכחים :

                         מנהל מח' אחזקה  -אילן שרמי     גזברית העירייה                                 -רוזה עללאל

קצין רכב  -אבי דיל                            יועמ"של  משנה - סופי ויטלםעו"ד   

                           כלכלן אגף ההנדסה -עוז בן שלוש 

מח' רכש                                                                                  תמנהל  -מיכל רוטמן   

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   

 
 

 הנדון:
 
 

 I10 1.2 PRIMEיונדאי לרכב מסוג  אגף לשירותים חברתייםלרכב ליסינג  - 202123/הצעה מס'  .1

שישמש את  I10 1.2 PRIMEמסוג יונדאי  לרכב לקבלת הצעות מחיר  למשכ"ל בבקשהקצין הרכב פנה  בבקשה  
 (, קשר רנט א קאר בע"מ ) הרץ (.Lease4uפסיפיק רכב ותחבורה בע"מ  )כדלקמן :האגף לשירותים חברתיים 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו : 

   .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 2,119 -) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ

 .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  2,175  -פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ 
 

) זכיינית משכ"ל  ) הרץ (   בע"מ קשר רנט א קאר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של ממליץ לאשרקצין הרכב 

 ) 

 I10 1.2יונדאי חודשים,  עבור רכב מסוג  36למשך  , %4.5מ ועמלת משכ"ל בשיעור כולל מע"  לחודש ₪   119,2 ע"ס

 PRIME. 

 
 1841000730 -מקור תקציבי 

 
 ( 1) נספח מס' 

 

  ביה"ס הרי"ן - מרחב הכלהעבודות שיפוץ  - 24/2021הצעה מס'  .2

 "בן שטרית אלי בע"מ"חברת התקשרות עם אישרה  27.05.2020מיום  16/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 ) זכיינית  

עבור  8.5% שיעור כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל ב ₪ 2,000,000( ע"ס 18/2019משכ"ל במסגרת מכרז  חש/

 ניהול תיאום ופיקוח. 

"בן שטרית אלי בע"מ" ) זכיינית  משכ"ל ( חברת ר ההתקשרות עם לאש מח' אחזקה מבקשת במסגרת הסכם זה , 

 ע"ס
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עבודות שיפוץ מרחב עבור ניהול תיאום ופיקוח עבור   8.5%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  86,814.46 

 . ביה"ס הרי"ן - הכלה

 מח' אחזקה.ווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה, כתב הכמויות נבדק ע"י ** מצ"ב כתב כמויות ומה

 
 . ( 1838875מס' קבלה  )  702001600  מס' חו"ז ביה"ס הרי"ן, 2848, 2837  -מקור תקציבי 

 
 (2נספח מס' )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביה"ס הרי"ן  - עבודות שיפוץ חדר מורים - 25/2021הצעה מס'  .3

"בן שטרית אלי בע"מ" חברת התקשרות עם אישרה  27.05.2020מיום  16/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 ) זכיינית  

עבור  8.5%כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור   ₪ 2,000,000( ע"ס 18/2019משכ"ל במסגרת מכרז  חש/

 ניהול תיאום ופיקוח. 

"בן שטרית אלי בע"מ" ) זכיינית  משכ"ל ( חברת במסגרת הסכם זה , מח' אחזקה מבקשת  לאשר ההתקשרות עם 

 ע"ס 

חדר עבודות שיפוץ עבור ניהול תיאום ופיקוח עבור   8.5%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  104,412.65

 ביה"ס הרי"ן. -מורים 

 כתב הכמויות נבדק ע"י מח' אחזקה.ווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה, ** מצ"ב כתב כמויות המה

 
 .( 1838875 מס' קבלה )  702001600  מס' חו"ז ביה"ס הרי"ן, 2841  -מקור תקציבי 

 

 (3) נספח מס' 
 

 

 קרצוף וריבוד ברחובות פינסקר ופנקס - 26/2021הצעה מס'  .4
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הנדסה פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח תשתיות מתוקף אגף לשם ביצוע קרצוף וריבוד ברחובות פינסקר ופנקס, 

 . 12/18מכרז פומבי 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו

 . כולל מע"מ  ₪ 262,023 -. יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ 1

 . כולל מע"מ ₪. 313,618 -. מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ2

 . מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות**

 

 האם כתב הכמויות נבדק? כלכלן אגף הנדסה משיב שכתב הכמויות הוכן ונבדק ע"י ההנדסה.   -לשאלת הועדה 

 

 חברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר שלהנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ. ₪  262,023ע"ס  

 

  2664 -מקור תקציבי

 (4) נספח מס' 

 

 נאות שמיר  - 414גני ילדים במגרש   5-התקנת מתקני משחקים ב - 27/2021הצעה מס'   .5

ברת חבחוזה מסגרת עם אישרה התקשרות עם  16.6.2020מיום  19/2020-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  1,100,000בהסכם מסגרת ע"ס )זכיינית משכ"ל( שעשועים וספורט בע"מ 

 .כולל פיקוח 

)זכיינית משכ"ל( ע"ס רט בע"מ חברת שעשועים וספובמסגרת הסכם זה, אגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם 

גני   5-ב ר רכישה והתקנה של מתקני משחקיםעבו,  כולל פיקוח 7.5% בשיעור  ועמלת משכ"ל ₪     259,444.09

 בנאות שמיר.  414ילדים במגרש 

 

  2850 -מקור תקציבי

 (5) נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 ₪מיליון  7.5חוזה מסגרת לעבודות שיפוצים ע"ס  - 28/2021הצעה מס'  .6
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מכרז  במסגרת   נה למשכ"להנדסה פ אגף עבור עבודות שיפוצים ) חוזה מסגרת (,  לשם קבלת הצעות מחיר

 . ללא פיקוח 5.5% בשיעור  מיליון כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  7.5פרק ב' עבור חוזה מסגרת ע"ס ) 07/2020חש/

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :

אחוז הנחה  שם החברה

 במכרז

אחוז הנחה 

 בנוהל

סה"כ אחוז 

 הנחה משוקלל

 34.85% 12% 25.97% אביב שבתאי יוסף בע"מ

 33.79% 14.9% 22.2% בן שטרית אלי בע"מ

 32.32% 12.1% 23% גיל סבו בע"מ

 27.23% 5.5% 23% נאות חן הנדסה ויזום בע"מ

 1996לבנין והשקעות  2000חומרית 

 בע"מ

22.6% 5.5% 26.86% 

 

לא הגישו הצעות: בני גרידיש קבלנות בנין בע"מ, א.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"מ, ש.א.י יזמות והשקעות שהחברות 

 בע"מ, ש. שטרית הנדסה בע"מ, בכר אלי ובנו בע"מ, אייקון ח.י בע"מ.

 

( זכיינית משכ"ל   )חברת אביב שבתאי יוסף בע"מהצעת המחיר הזולה של  ההתקשרות עםהנדסה ממליץ לאשר  אגף

 נתנה אשר 

 5.5% בשיעור  מיליון כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  7.5בחוזה מסגרת ע"ס (  34.85%את אחוז ההנחה הגבוה ביותר ) 

 . ללא פיקוח

 

 בהתאם להזמנות חתומות ומאושרות. -מקור תקציבי

 (6) נספח מס' 
 

 וריבוד ברחוב אמיל זולא כולל תיקון מדרכות קרצוף - 202129/הצעה מס'  .7

הנדסה פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח  אגףלשם ביצוע קרצוף וריבוד ברחוב אמיל זולא כולל תיקון מדרכות,

 תשתיות 

 . 12/18מתוקף מכרז פומבי 

 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 כולל מע"מ ₪ 869,264 -. יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ 1

 כולל מע"מ ₪ 763,069 -. מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ2
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 מע"מ(. א כולל )ללא הנחת חוזה ול₪  836,015.6 -. לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ3

 מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות**

 

 האם כתב הכמויות נבדק? כלכלן אגף הנדסה משיב שכתב הכמויות הוכן ונבדק ע"י ההנדסה.   -לשאלת הועדה 

 

 חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ של ביותר הצעת המחיר הזולה  ההתקשרות עםהנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ. ₪  763,069ע"ס 

 

  2912 -מקור תקציבי

 (7) נספח מס' 

 

 וריבוד ברחוב בורוכוב קרצוף - 2021/03הצעה מס'  .8

הנדסה פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח תשתיות מתוקף מכרז  , אגףלשם ביצוע קרצוף וריבוד ברחוב בורוכוב

 . 12/18פומבי 

 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 כולל מע"מ ₪ 678,903  -. יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ 1

 כולל מע"מ  ₪ 664,877.22 -. לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ2

 מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות**

 

 האם כתב הכמויות נבדק? כלכלן אגף הנדסה משיב שכתב הכמויות הוכן ונבדק ע"י ההנדסה.   -לשאלת הועדה 

 

חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ ע"ס הצעת המחיר הזולה של  ההתקשרות עםהנדסה ממליץ לאשר  אגף

  כולל מע"מ.₪  664,877.22

 

  2912 -מקור תקציבי

 ( 8' ) נספח מס

 

 וריבוד רחוב פנימי ברחוב יוספטל קרצוף - 2021/13הצעה מס'  .9

קבלני המסגרת בתחום פיתוח תשתיות  3 -הנדסה פנה ל אגףלשם ביצוע קרצוף וריבוד רחוב פנימי ברחוב יוספטל, 

 מתוקף מכרז 

 . 12/18פומבי 
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 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 כולל מע"מ  ₪ 508,276 -. יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ 1

 פרוטוקול פתיחת מעטפותמצ"ב **

 

 האם כתב הכמויות נבדק? כלכלן אגף הנדסה משיב שכתב הכמויות הוכן ונבדק ע"י ההנדסה.   -לשאלת הועדה 

 

חברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ הצעת המחיר הזולה של  ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ. ₪  508,276ע"ס 

 

  2912 -מקור תקציבי

 ( 9) נספח מס' 

 

 שיפוץ שירותים במתחם הפטרייה - 202123/הצעה מס'  .10

בן חברת אישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם  27.05.2020מיום  16/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

כולל  8.5%בשיעור  משכ"ל  כולל מע"מ ועמלת₪  2,000,000ע"ס  )זכיינית משכ"ל( בהסכם מסגרת שטרית אלי

 .  פיקוח

   ( )זכיינית משכ"ל בן שטרית אליחברת  לאשר ההתקשרות עםאגף הנדסה מבקש במסגרת הסכם זה , 

 . שיפוץ השירותים המתחם הפטרייהעבור , כולל פיקוח 8.5%בשיעור  משכ"ל  ועמלתכולל מע"מ ₪  61,523.57ע"ס 

 

 ווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה, כתב הכמויות נבדק ע"י אגף הנדסה. ** מצ"ב כתב כמויות ומה

 

 2808 -מקור תקציבי 

 (10) נספח מס'  
 
 הועדה: מלצותה
 
 

 I10 1.2 PRIMEיונדאי לרכב מסוג  לאגף לשירותים חברתייםרכב ליסינג - 202123/הצעה מס'  .1

ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר קצין הרכב ומשנמצא כי 

 מאשרת

) זכיינית  ) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ  המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 משכ"ל ( 
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 I10 1.2יונדאי מסוג עבור רכב   ,חודשים 36למשך  , %4.5כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪  119,2ע"ס  

PRIME. 

 

  ביה"ס הרי"ן- הכלהעבודות שיפוץ מרחב  - 24/2021הצעה מס'  .2

, הועדה מאשרת סכם מסגרת משנמצא כי מדובר בההסבר מנהל מח' אחזקה, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, 

חברת "בן שטרית אלי בע"מ") זכיינית   םאחזקה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות ע המלצת מח'

עבור ניהול תיאום  8.5%בשיעור  ועמלת משכ"ל כולל מע"מ ₪  86,814.46( ע"ס 18/2019מכרז  חש/ -משכ"ל

 . ביה"ס הרי"ן - עבודות שיפוץ מרחב הכלהופיקוח עבור  

 

  ביה"ס הרי"ן - שיפוץ חדר מוריםעבודות  - 25/2021הצעה מס'  .3

, הועדה מאשרת   הסכם מסגרתמדובר במשנמצא כי הסבר מנהל מח' אחזקה, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, 

טרית אלי בע"מ") זכיינית  משכ"ל חברת "בן ש םאחזקה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות ע המלצת מח'

עבור ניהול תיאום ופיקוח  8.5%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  104,412.65( ע"ס 18/2019מכרז  חש/ -

 ביה"ס הרי"ן. -חדר מורים עבודות שיפוץ עבור  

 

 קרצוף וריבוד ברחובות פינסקר ופנקס - 26/2021הצעה מס'  .4

(  וכן 12/18)  מדובר במכרז פומבי מסגרת , משנמצא כי כלכלן אגף ההנדסהלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

  ההמלצה הינה 

 ההתקשרות עםלבחירת ההצעה הזולה ביותר,  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 כולל מע"מ. ₪  262,023ע"ס   חברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ

 

 נאות שמיר  - 414גני ילדים במגרש   5-התקנת מתקני משחקים ב - 27/2021הצעה מס'   .5

הועדה מאשרת , בהסכם מסגרת העובדה כי מדוברכלכלן אגף ההנדסה, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

)זכיינית חברת שעשועים וספורט בע"מ  ההתקשרות עםהמלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 ₪   259,444.09משכ"ל( ע"ס 

 414גני ילדים במגרש   5-ב והתקנה של מתקני משחקיםעבור רכישה ,  כולל פיקוח 7.5% בשיעור  ועמלת משכ"ל 

 בנאות שמיר. 

 

 ₪מיליון  7.5חוזה מסגרת לעבודות שיפוצים ע"ס  - 28/2021הצעה מס'  .6

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

( אשר נתנה זכיינית משכ"ל   )חברת אביב שבתאי יוסף בע"מהעיר לאשר ההתקשרות עם  ההצעה הזולה ביותר של 

 את אחוז ההנחה הגבוה 



     בס"ד 
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 . ללא פיקוח 5.5% בשיעור  מיליון כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  7.5בחוזה מסגרת ע"ס (  34.85%ביותר ) 

 

 וריבוד ברחוב אמיל זולא כולל תיקון מדרכות קרצוף - 29/2021הצעה מס'  .7

(  וכן 12/18) העובדה כי מדובר במכרז פומבי מסגרתכלכלן אגף ההנדסה, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ההמלצה הינה

 ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר לבחירת ההצעה הזולה ביותר,  

 חברת 

 כולל מע"מ. ₪  763,069מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס 

 

 

 

 

 

 ברחוב בורוכוב קרצוף וריבוד  - 202130/הצעה מס'  .8

(  וכן 12/18מדובר במכרז פומבי מסגרת )העובדה כי כלכלן אגף ההנדסה, אחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר ל

 ההמלצה הינה 

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

 חברת  עם

  כולל מע"מ.₪  664,877.22לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ ע"ס  

 

 וריבוד רחוב פנימי ברחוב יוספטל קרצוף - 202113/הצעה מס'  .9

(  וכן 12/18העובדה כי מדובר במכרז פומבי מסגרת )כלכלן אגף ההנדסה, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

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

 חברת  ההתקשרות עם

 כולל מע"מ. ₪  508,276יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ ע"ס 

 

 שיפוץ שירותים במתחם הפטרייה - 202123/הצעה מס'  .10

, הועדה מאשרת המלצת אגף , משנמצא כי מדבור בהסכם כלכלן אגף ההנדסהלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

מכרז   -חברת "בן שטרית אלי בע"מ") זכיינית  משכ"ל  םהנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות ע

 ₪  61,523.57ע"ס ( 18/2019חש/

 , עבור שיפוץ השירותים המתחם הפטרייה. כולל פיקוח 8.5%בשיעור  משכ"ל  ועמלתכולל מע"מ 

 



     בס"ד 
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 רונן עזריה                                       רוזה עללאל                                              
 מנכ"ל העירייה                          גזברית  העירייה                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החלטות ראש העיר:

 

 I10 1.2 PRIMEיונדאי לרכב מסוג  לאגף לשירותים חברתייםרכב ליסינג - 23/2021הצעה מס'  .1

₪  2,119ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  ) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ  הועדה ומאשר ההתקשרות עםמאמץ החלטת 

 .I10 1.2 PRIMEיונדאי מסוג עבור רכב   ,חודשים 36למשך  , %4.5כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד

 

  ביה"ס הרי"ן- הכלהעבודות שיפוץ מרחב  - 24/2021הצעה מס'  .2



     בס"ד 
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מכרז   -חברת "בן שטרית אלי בע"מ") זכיינית  משכ"ל םע מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 ( ע"ס18/2019חש/

עבודות שיפוץ מרחב עבור ניהול תיאום ופיקוח עבור   8.5%בשיעור  ועמלת משכ"ל כולל מע"מ ₪  86,814.46 

 . ביה"ס הרי"ן - הכלה

 

  ביה"ס הרי"ן -שיפוץ חדר מורים עבודות  - 25/2021הצעה מס'  .3

מכרז   -טרית אלי בע"מ") זכיינית  משכ"ל חברת "בן ש מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

עבור ניהול תיאום ופיקוח עבור   8.5%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  104,412.65( ע"ס 18/2019חש/

 ביה"ס הרי"ן. -חדר מורים עבודות שיפוץ 

 

 קרצוף וריבוד ברחובות פינסקר ופנקס - 26/2021הצעה מס'  .4

₪  262,023ע"ס   חברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ. 

 

 נאות שמיר  - 414גני ילדים במגרש   5-התקנת מתקני משחקים ב - 27/2021הצעה מס'   .5

 259,444.09)זכיינית משכ"ל( ע"ס חברת שעשועים וספורט בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

  ₪ 

 414גני ילדים במגרש   5-ב עבור רכישה והתקנה של מתקני משחקים,  כולל פיקוח 7.5% בשיעור  ועמלת משכ"ל 

 בנאות שמיר. 

 

 ₪מיליון  7.5חוזה מסגרת לעבודות שיפוצים ע"ס  - 28/2021הצעה מס'  .6

( אשר נתנה את אחוז זכיינית משכ"ל   )חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 ההנחה הגבוה 

 . ללא פיקוח 5.5% בשיעור  מיליון כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  7.5בחוזה מסגרת ע"ס (  34.85%ביותר ) 

 

 וריבוד ברחוב אמיל זולא כולל תיקון מדרכות קרצוף - 29/2021הצעה מס'  .7

 כולל מע"מ. ₪  763,069חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 קרצוף וריבוד ברחוב בורוכוב - 202130/הצעה מס'  .8

כולל ₪  664,877.22חברה לפיתוח בע"מ ע"ס  חברת לקטיבי עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

  מע"מ.



     בס"ד 
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 וריבוד רחוב פנימי ברחוב יוספטל קרצוף - 202113/הצעה מס'  .9

כולל ₪  508,276יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ ע"ס חברת  עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות

 מע"מ. 

 

 שיפוץ שירותים במתחם הפטרייה - 202123/הצעה מס'   .10

מכרז   -חברת "בן שטרית אלי בע"מ") זכיינית  משכ"ל  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 ע"ס( 18/2019חש/

 , עבור שיפוץ השירותים המתחם הפטרייה. כולל פיקוח 8.5%בשיעור  משכ"ל  ועמלתכולל מע"מ ₪  61,523.57 

 

  

 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                     

 ראש העיר                                                                                                                 
 רמלה 


