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 פברואר 03) תשפ"ב אדר א' 'ב חמישישהתקיימה ביום  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
  ZOOMבאמצעות אפליקציית  -(2022

 
 משתתפים:                                                                                 נוכחים :

אגף ספורט ואירועים -יעקב בוארון                                  ית העירייה                  גזבר -  רוזה עללאל  

קצין רכב -אבי דיל                                               משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם   

אגף ביטחון   -מתן פינטו                                                    מח' רכש  תמנהל  -מיכל רוטמן   

                                        כלכלן אגף הנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 

   ס. מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

                                                    ויועצת מקצועית לרה"ע                                       

 
 

  הנדון:
 

 בע"מ  מידלאיסט עם חברת רוטנה  התקשרות הגדלת  - 18/2022הצעה מס'  .1

לשירותי  מידלאיסט בע"מאישרה התקשרות עם חברת רוטנה  16.7.19מיום  29/2019-15ועדת השלושה מיום 

לא ₪  2,351,187בעלות שנתית של  10/2018ניקיון במוסדות חינוך וציבור לעיריית רמלה במסגרת מכרז שנ 

 .כולל מע"מ

 

 כדלקמן :  מבוקשות הגדלה 

 .0.003%, ההגדלה בשיעור 4.5%בשיעור  לא כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  6,897על סך  - מחסני הג"א

 

 .7%ך כל ההגדלות כולל הגדלה נוכחית זו  ס, ( 25% -ה המותר ע"פ חוק ) מתחת להגדל שיעור הערה : מדובר ב

 
 ע"ס ) זכיינית משכ"ל (  בע"מ  מידלאיסט חברת רוטנה לאשר הגדלת החוזה עם   אגף משאבי אנוש מבקש

 .0.003%, ההגדלה בשיעור  4.5%בשיעור  לא כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  6,897
 

 דרישה חתומה ע"י גזברית העירייה.   להגדיל את היקף השעות ללאאין  *

 
 1723000423 - מחסני הג"א -מקור תקציבי

 (1)נספח מס'  

 

 לצורך התקנת מיזוג ושדרוג תאורהחשמל ועבודות חשמל  יהגדלת חיבור - 202219/הצעה מס'  .2

 באולם הספורט פארק עופר

מח' חשמל פנו  בפארק עופר חשמל תשתיות למיזוג ושדרוג תאורה באולם הספורט ילצורך ביצוע  הגדלת חיבור

 (. 12/18) מתוקף מכרז פומבי מס' אגרגט ,  ( 11/18) מתוקף מכרז פומבי מס'  .א.כ.יא  לקבלני מסגרת 
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 מחיר: להלן טבלת השוואות 

 אגרגט א.א.כ.י תיאור  ביצוע במשימות 

הגדלת חיבור חשמל ועבודות חשמל  

 עופר    רקאושדרוג  תאורה  באולם פ

387,532.29 373,721.94 

 63,532.72 65,280.48 מע"מ 

 437,245.66 453,1412.72 כולל מע"מ 

 

 הערה : כל ההליך בוצע בליווי ואישור של מחלקת חשמל. 

 

 

) זכיינית מכרז  חברת אגרגט  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של לאשר ציםממליאגף ספורט ואירועים 

באולם הספורט פארק  התקנת מיזוג ושדרוג תאורהמ עבור כולל מע" ₪  437,245.66ע"ס (  12/18פומבי מס' 

 עופר.

 

  2029562750 -י תקציב מקור

 (2)נספח מס' 

 

 עופרם ספורט פארק ל באו ערכת מיזוג התקנת מ - 20/2022הצעה מס'  .3

חברת תדיראן, מתוקף מכרז   -מח' חשמל פנתה לקבלן מסגרת , לצורך התקנת מערכות מיזוג באולם פארק עופר 

 פומבי 

 ( , כולל תכנון וביצוע. 02/2024) המכרז בתוקף עד ליום  18/2020מס' 

 

  : חברת תדיראן  -להלן הצעת המחיר

 כולל מע"מ.₪  157,386 

 

 שנות אחריות.  3כמה זמן יש אחריות על המזגנים ? נציג אגף ספורט ואירועים משיב   -לשאלת הועדה 

 

זכיינית העירייה מתוקף   חברת תדיראן )ההתקשרות עם  לאשר ציםממליעבור אגף ספורט ואירועים  מח' חשמל

 . כולל מע"מ ₪  157,386ע"ס  ( 18/2020מכרז מס' 

 

  2029562750 -מקור תקציבי 

 (3)נספח מס'                                                                               
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 מתקני משחקיםלמחלקת החלפת רכב  -22/2021הצעה מס'   .4

 חודשי שכירות(.  36מסתיים ) תום תקופת מתקני משחקים הסכם הליסינג עבור הרכב אשר משמש את מחלקת 
 לחברות) זכייניות  משכ"ל(,  ק. הרכב  פנה לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכב למחלקת מתקני משחקים 

 כדלקמן : 
 .רנט א קאר )הרץ(, (Lease4uפסיפיק )  

 
 :   MAXIסיטרואן ברלינגו להלן הצעות מחיר עבור רכב  מסוג  

 
 .4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של  ₪ 4,958  -( Lease4uפסיפיק )  .א
 .4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של   ₪ 4,145 -רנט א קאר )הרץ(  .ב

 
 "ס ע  זכיינית משכ"ל ,  חברת רנט א קאר )הרץ(קצין רכב ממליץ  לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

סיטרואן רכב מסוג עבור .  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך  לחודש ₪   4,145
 .MAXI ברלינגו

 
 1746100730  -מקור תקציבי 

 (4)נספח מס' 
 

 
 
 
 
 
 

 התקנת מתקני משחק בשצ"פ פארק עופר צפון -22/2022הצעה מס'   .5

אישרה התקשרות בהסכם מסגרת להתקנת מתקני  22.6.2021מיום  20/2021-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  3,000,000עם חברת גנית פארק בע"מ ע"ס באמצעות משכ"ל משחק 

 כולל פיקוח.  7.5%

 

ע"ס ) זכיינית משכ"ל (  פארק בע"מחברת גנית מבקש לאשר ההתקשרות עם   הנדסה אגףבמסגרת הסכם זה , 

התקנה של מתקני משחק בשצ"פ , עבור כולל פיקוח 7.5%בשיעור   כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  180,403.06

 . פארק עופר 

 

  2029522756 -מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 
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 התקנת גדר על חומה בין גני דן לשכונת ג'ואריש -23/2022הצעה מס'   .6

בהתאם לסיור שבוצע בשכונת גני דן )ליד בי"ס רעות(, הוחלט להמשיך את הגדר הקיימת על החומה שבין גני דן 

 לשכונת ג'ואריש.

 , לצורך קבלת הצעת מחיר.12/18נעשתה פניה למסגריית המרכז, זכיינית העירייה מתוקף מכרז 

 

 מסגריית המרכז בע"מ :  -הצעת המחיר

 כולל מע"מ.₪  108,198.62

 

ע"ס  ( 12/18כיינית העירייה מתוקף מכרז ז בע"מ )   מסגריית המרכז ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ.₪  108,198.62

 

 2969 -מקור תקציבי

 (6)נספח מס' 
 

 

עבור עבודות פיתוח במתחם  (זכיינית משכ"ל)הגדלת חוזה עם חברת א. בוטון  - 24/2022הצעה מס'  .7

 ע"ש  הידידות

 כבוד השופט אדמונד לוי 

חברת א. בוטון עבודות  עפר אישרה התקשרות עם  8.1.2019מיום  3/2019-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 כולל פיקוח.  7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  4,458,448כבישים ופיתוח בע"מ באמצעות משכ"ל ע"ס 

₪  465,115אישרה הגדלת חוזה עם הקבלן ע"ס  2.12.2020מיום  48/2020-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 .  7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

כולל ₪  138,377לאור עבודות נוספות שהוטלו על הקבלן במהלך העבודות נדרש לבצע הגדלה נוספת ע"ס 

 .7%מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

 .13.5% עומד על ההגדלות )כולל הנוכחית(  סך  שיעור**

 

( זכיינית משכ"ל)הגדלת החוזה עם חברת א. בוטון עבודות  עפר כבישים ופיתוח בע"מ הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 .7% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  138,377ע"ס 

 

  2689 -מקור תקציבי

 (7)נספח מס' 
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 גזם ברחבי העירעמדות   20ביצוע  - 25/2022הצעה מס'  .8

תשתיות מתוקף מכרז  הנדסה פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח אגףעמדות גזם ברחבי העיר,  20לשם ביצוע 

 : 12/18פומבי 

 .חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ, יורי אל עבודות בניה, עפר ופיתוח בע"מ, לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ

 

 מע"מ.כולל  156,923.12 -אגף הנדסה  אומדן

 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו

 .כולל מע"מ ₪  155,338 -. לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ 1

 .כולל מע"מ ₪  174,559.67 -. יורי אל עבודות בניה, עפר ופיתוח בע"מ 2

 .לא הוגשה הצעה -חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ . 3

 

 31/1/2022מיום  3/2022-15מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות **

 הנוספים ייקבעו לאחר סיור נוסף(:  7-הרחובות שבהם יותקנו עמדות הגזם )ה 13להלן רשימת 

 כמות  כתובת 
 1 זכריה 

 1  11משה דיין 

 1 סעדיה מרדכי 

 1 כנרת 

 1 הירדן 

 1 2הצנחנים 

 1 בני אמדורסקי 

 1  4שפיק עדאס 

 1 2כצינלסון 

 1 השלום

 1 טרומפלדור 

 1 ספיר 

 1 הגפן 

 13 סה"כ

 

) זכיינית חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ  ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עםהנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ.₪  155,338ע"ס ( 12/18מכרז העירייה מתוקף 

 

 .1712300752 -מקור תקציבי

 (8)נספח מס' 
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 392382+ציבוריים חיבור קו ביוב במקלטים  - 202262/הצעה מס'  .9

 הביטחון פנה לתאגיד המים תמ"ר . לשם חיבור מקלטים ציבוריים לקו ביוב עירוני , אגף

 

 להלן הצעת המחיר שהתקבלה:

 סה"כ כולל מע"מ רחוב מס' מקלט 

 22,479.21 4שפיק עדס  382מקלט ציבורי 

 17,605.96 48בן צבי  393מקלט ציבורי 

 

 האם המחירים סבירים ? נציג אגף ביטחון משיב כן.  -לשאלת הועדה

 

מ₪   40,085.17תאגיד ת.מ.ר ע"ס   ההתקשרות עם  אגף הביטחון ממליץ לאשר  .כולל מע"

 

 שיפוץ מקלטים הג"א 1723000750 -י תקציב מקור

 ( 9)נספח מס' 
 

 -אבני ראשהלוד לטובת עמותת  -שיפוץ ושדרוג מבנה הנהלה בתיכון רמלה - 202272/הצעה מס'  .10

 שלב ב'

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

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

 ללא פיקוח. 5.5%בשיעור  

מי הכין כתב הכמויות ? כלכלן אגף הנדסה משיב כי כתב הכמויות הוכן ונבדק  ע"י נציג אגף   -לשאלת הועדה 

 הנדסה . 

 האם המחירים סבירים ? כלכלן אגף הנדסה משיב כן ) בהתאם לחוזה עם משכ"ל (.   -לשאלת הועדה 

 

 ) זכיינית משכ"ל( בע"מ חברת אביב שבתאי יוסףאגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם  במסגרת הסכם זה, 

עבודות שיפוץ ושדרוג ביצוע , עבור ללא פיקוח 5.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  3,091,947.80ע"ס 

 . שלב ב'   -לוד לטובת עמותת אבני ראשה -מבנה הנהלה בתיכון רמלה

 

  2975 -מקור תקציבי

 ( 10)נספח מס' 
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 העירוניתהחלפת תאורה בספרייה  - 202282/הצעה מס'  .11

  -לשם החלפת תאורה בספרייה העירונית, אגף הנדסה הכין כ"כ ופנה לזכייניות העירייה כדלקמן: אגרגט בע"מ

זכיינית בתחום החשמל מתוקף   -, א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ12/18זכיינית בתחום הבניה מתוקף מכרז 

 , לצורך מתן 11/18מכרז 

 הנחה נוספת.

 בהתאם לכל חוזה ותנאיו :להלן הצעות המחיר 

 כולל מע"מ ₪  210,200.5 -. אגרגט בע"מ1

 כולל מע"מ ₪  218,100.52 -. א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ2

 

) זכיינית מכרז  חברת אגרגט בע"מ ההצעה הזולה ביותר שלאגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ.₪  210,200.5ע"ס  (  12/18פומבי מס' 

 

  2991 -ור תקציבימק

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הועדה: מלצותה

 

 בע"מ  מידלאיסט עם חברת רוטנה  התקשרות הגדלת  - 18/2022הצעה מס'  .1

הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה נציגת אגף משאבי אנוש , לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 בפני ראש העיר 

לא כולל מע"מ ועמלת ₪  6,897 ע"ס ) זכיינית משכ"ל (  בע"מ  מידלאיסט חברת רוטנה לאשר הגדלת החוזה עם 

 משכ"ל

 .0.003%, ההגדלה בשיעור 4.5%בשיעור  
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 לצורך התקנת מיזוג ושדרוג תאורהחשמל ועבודות חשמל  יהגדלת חיבור - 19/2022הצעה מס'  .2

 באולם הספורט 

 פארק עופרב

, העובדה כי מדובר בזכייני מסגרת של העירייה אגף ספורט ואירועים  לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציג

ומשנמצא כי  ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאמצת המלצת אגף ספורט ואירועים 

 ( 12/18 )זכיינית העירייה מתוקף מכרז  חברת אגרגטההתקשרות עם הספק לאשר וממליצה בפני ראש העיר  

 התקנת כולל מע"מ עבור ₪  437,245.66ע"ס 

 באולם הספורט פארק עופר. מיזוג ושדרוג תאורה

 

 ם ספורט פארק עופרל התקנת מזגנים באו - 20/2022הצעה מס'  .3

, העובדה כי מדובר בזכייני מסגרת של העירייה, אגף ספורט ואירועים  נציגלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

דיראן )  חברת ת ההתקשרות עם לאשר וממליצה בפני ראש העיר   ספורט ואירועיםהועדה מאמצת המלצת אגף 

 זכיינית העירייה מתוקף 

 . כולל מע"מ ₪  157,386ע"ס  ( 18/2020פומבי מס' מכרז 

 מתקני משחקיםלמחלקת החלפת רכב  -22/2021הצעה מס'   .4

לבחירת ההצעה הזולה משנמצא כי  ההמלצה הינה , קבלת הסבר מקצין רכב  ,לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 , הועדה ביותר

זכיינית   חברת רנט א קאר )הרץ( מאשרת המלצת קצין הרכב  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

רכב ,  עבור ,  4.5%"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של חודשים( כולל מע 36) למשך  לחודש ₪   4,145 ע"ס  משכ"ל , 

 . MAXIסיטרואן ברלינגו מסוג 

 

 התקנת מתקני משחק בשצ"פ פארק עופר צפון -22/2022מס'   הצעה .5

כלכלן אגף הנדסה, העובדה כי מדובר במכרז מסגרת של משכ"ל , הועדה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 מאשרת 

) זכיינית משכ"ל (  חברת גנית פארק בע"מלאשר ההתקשרות עם  המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר

 ע"ס

התקנה של מתקני משחק בשצ"פ , עבור כולל פיקוח 7.5%בשיעור   כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  180,403.06 

 .פארק עופר

 

 התקנת גדר על חומה בין גני דן לשכונת ג'ואריש -23/2022הצעה מס'   .6



     בס"ד 
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כלכלן אגף הנדסה, העובדה כי מדובר במכרז מסגרת של משכ"ל , הועדה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 מאשרת 

זכיינית העירייה מתוקף ) ז מסגריית המרכההתקשרות עם  לאשרהמלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 כולל מע"מ.₪  108,198.62, ע"ס (12/18מכרז 

 

זכיינית משכ"ל עבור עבודות פיתוח במתחם   הגדלת חוזה עם חברת א. בוטון - 24/2022הצעה מס'  .7

 הידידות

כלכלן אגף הנדסה, העובדה כי מדובר במכרז מסגרת של משכ"ל , הועדה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 מאשרת 

הגדלת החוזה עם חברת א. בוטון עבודות  עפר כבישים  לאשרהמלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 ופיתוח בע"מ 

 .7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  138,377ע"ס ( זכיינית משכ"ל )

 

 

 

 עמדות גזם ברחבי העיר 20ביצוע  - 25/2022הצעה מס'  .8

ההמלצה משמדובר מכרז פומבי מסגרת של העירייה וכן  כלכלן אגף הנדסה, לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 הינה 

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

  עם

 כולל מע"מ.₪  155,338ע"ס ( 12/18מס' ) זכיינית העירייה מתוקף מכרז חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ 

 

 392382+חיבור קו ביוב במקלטים ציבוריים  - 202262/הצעה מס'  .9

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

 .כולל מע"מ₪   40,085.17תאגיד ת.מ.ר ע"ס  ההתקשרות עם לאשרהעיר 

 

 -לוד לטובת עמותת אבני ראשה -שיפוץ ושדרוג מבנה הנהלה בתיכון רמלה - 202272/הצעה מס'  .10

 שלב ב'

ל, הועדה העובדה כי מדובר במכרז מסגרת של משכ" כלכלן אגף הנדסה, לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 מאשרת המלצת 

  ) זכיינית משכ"ל(  חברת אביב שבתאי יוסף בע"מאגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 



     בס"ד 
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עבודות שיפוץ ושדרוג ביצוע , עבור ללא פיקוח 5.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  3,091,947.80ע"ס 

 . שלב ב'   -לוד לטובת עמותת אבני ראשה -מבנה הנהלה בתיכון רמלה

 

 החלפת תאורה בספרייה העירונית - 28/2022הצעה מס'  .11

כלכלן אגף הנדסה,  משמדובר מכרז פומבי מסגרת של העירייה וכן ההמלצה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 לאשרמאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר  הועדה, ינה לבחירת ההצעה הזולה ביותרה

  חברת אגרגט בע"מ ההתקשרות עם

 כולל מע"מ.₪  210,200.5ע"ס  (  12/18) זכיינית מכרז פומבי מס' 

 

 
 רונן עזריה                                     עו"ד שלי ביטון                                     רוזה עללאל                  

 מנכ"ל העירייה                    ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                  זברית  העירייה ג              
 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                  

 

 

 העיר: ות ראשטהחל 

 

 בע"מ  מידלאיסט עם חברת רוטנה  התקשרות הגדלת  - 18/2022הצעה מס'  .1

 6,897 ע"ס ) זכיינית משכ"ל (  בע"מ  מידלאיסט חברת רוטנה הגדלת החוזה עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 .0.003%, ההגדלה בשיעור 4.5%לא כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪ 

 

 לצורך התקנת מיזוג ושדרוג תאורהחשמל ועבודות חשמל  יחיבורהגדלת  - 19/2022הצעה מס'  .2

 באולם הספורט 

 פארק עופרב

(  ע"ס 12/18מכרז חברת אגרגט )זכיינית העירייה מתוקף  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 באולם הספורט פארק עופר. התקנת מיזוג ושדרוג תאורהכולל מע"מ עבור ₪  437,245.66

 

 

 ם ספורט פארק עופרל התקנת מזגנים באו - 20/2022הצעה מס'  .3

ע"ס  ( 18/2020 זכיינית העירייה מתוקף מכרז דיראן )  חברת תמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 . כולל מע"מ ₪  157,386



     בס"ד 
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 מתקני משחקיםלמחלקת החלפת רכב  -22/2021הצעה מס'   .4

 לחודש ₪   4,145 ע"ס זכיינית משכ"ל ,   קאר )הרץ( חברת רנט א  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 . MAXIסיטרואן ברלינגו רכב מסוג ,  עבור ,  4.5%"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של חודשים( כולל מע 36) למשך 

 

 התקנת מתקני משחק בשצ"פ פארק עופר צפון -22/2022הצעה מס'   .5

₪  180,403.06ע"ס ) זכיינית משכ"ל (  בע"מחברת גנית פארק  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 .התקנה של מתקני משחק בשצ"פ פארק עופר, עבור כולל פיקוח 7.5%בשיעור   כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

 התקנת גדר על חומה בין גני דן לשכונת ג'ואריש -23/2022הצעה מס'   .6

, ע"ס (12/18העירייה מתוקף מכרז זכיינית ) ז מסגריית המרכ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

108,198.62  ₪ 

 כולל מע"מ.

 

הגדלת חוזה עם חברת א. בוטון זכיינית משכ"ל עבור עבודות פיתוח במתחם  - 24/2022הצעה מס'  .7

 הידידות

זכיינית )הגדלת החוזה עם חברת א. בוטון עבודות  עפר כבישים ופיתוח בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 .7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  138,377ע"ס ( משכ"ל 

 

 עמדות גזם ברחבי העיר 20ביצוע  - 25/2022הצעה מס'  .8

העירייה מתוקף מכרז ) זכיינית חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

  (12/18' מס'

 כולל מע"מ.₪  155,338ע"ס 

 

 392382+במקלטים ציבוריים חיבור קו ביוב  - 202262/הצעה מס'  .9

 .כולל מע"מ₪   40,085.17תאגיד ת.מ.ר ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 

 -לוד לטובת עמותת אבני ראשה -שיפוץ ושדרוג מבנה הנהלה בתיכון רמלה - 202272/הצעה מס'  .10

 שלב ב'



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

עבודות שיפוץ ושדרוג ביצוע , עבור ללא פיקוח 5.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  3,091,947.80

 . שלב ב'   -לוד לטובת עמותת אבני ראשה -מבנה הנהלה בתיכון רמלה

 
 החלפת תאורה בספרייה העירונית - 28/2022הצעה מס'  .11

ע"ס  (  12/18) זכיינית מכרז פומבי מס'  חברת אגרגט בע"מ עם ההתקשרותמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ.₪  210,200.5

 
מיכאל וידל                                                                                                                               

 ראש העיר                                                                                                                           
 


