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 (2022 מאיב 03 ) תשפ"ב אייר' ב שלישישהתקיימה ביום  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
  טלפונית-

 

 משתתפים:                                                                              

                               ית העירייה                  גזבר -  רוזה עללאל

                                           משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

                                                 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:

 

 בנק הדם( -עבודות פיתוח ברחוב הרצל )בקטע שבין קלאוזנר ועד קומפיוטסטס - 71/2022הצעה מס'  .1

חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה אישרה התקשרות עם  24.1.2022מיום  4/2022-15ועדת מכרזים משותפים 

 בע"מ, זכיינית 

בשיעור  כ"ל כולל מע"מ ועמלת מש₪  7,000,000משכ"ל, בחוזה מסגרת להקמה, אחזקה ושיקום תשתיות ע"ס 

7%. 

 ** המחירים וכתבי הכמויות נבדקו ע"י אגף הנדסה. 

 

) זכיינית  חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה בע"ממבקש לאשר ההתקשרות עם  הנדסה אגףבמסגרת הסכם זה, 

  משכ"ל(

עבודות פיתוח ברחוב הרצל  , עבור כולל פיקוח 7%בשיעור  ולל מע"מ ועמלת משכ"ל כ₪  2,649,716.29ע"ס 

 .בנק הדם( -לאוזנר ועד קומפיוטסטס)בקטע שבין ק

 

 . כן נבדקו ע"י אגף הנדסה -כלכלן אגף הנדסה משיב  ? האם המחירים וכתבי הכמויות נבדקו -לשאלת הועדה

 

  3001 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 

 הנחת קו ניקוז וקולטנים ברחוב משה רבנו - 72/2022הצעה מס'  .2

חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה אישרה התקשרות עם  24.1.2022מיום  4/2022-15ועדת מכרזים משותפים 

 בע"מ, זכיינית 

בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  7,000,000משכ"ל, בחוזה מסגרת להקמה, אחזקה ושיקום תשתיות ע"ס 

7% . 
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) זכיינית  ת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה בע"מחברמבקש לאשר ההתקשרות עם  הנדסה במסגרת הסכם זה, אגף

  משכ"ל(

הנחת קו ניקוז וקולטנים ברחוב  עבור , כולל פיקוח 7%בשיעור  ולל מע"מ ועמלת משכ"ל כ₪  217,422.26ע"ס 

 . משה רבנו 

 2978, 2648 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 

 עדסחניות ברחוב שפיק  2שיקום מדרכות וסלילת  - 73/2022הצעה מס'  .3

חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה אישרה התקשרות עם  24.1.2022מיום  4/2022-15ועדת מכרזים משותפים 

כולל מע"מ ועמלת ₪  7,000,000בע"מ, זכיינית משכ"ל, בחוזה מסגרת להקמה, אחזקה ושיקום תשתיות ע"ס 

 .7%בשיעור  משכ"ל 

 

) זכיינית  חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה בע"ממבקש לאשר ההתקשרות עם  הנדסה במסגרת הסכם זה, אגף

  משכ"ל(

חניות  2שיקום מדרכות וסלילת  , עבור כולל פיקוח  7%בשיעור  ולל מע"מ ועמלת משכ"ל כ₪  233,048.84ע"ס 

 .ברחוב שפיק עדס 

 

   2978 -מקור תקציבי

 (3)נספח מס' 

 הרחבת עבודות פיתוח ברחובות נתן אלבז, שלום איפרגן, ודדון יעקב - 74/2022הצעה מס'  .4

חברה לפיתוח  חברת לקטיביאישרה התקשרות עם  18.8.2021מיום  30/2021-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

כולל מע"מ ₪  581,685.89, ע"ס 12/18בע"מ, זכיין מסגרת של העירייה בתחום פיתוח תשתיות בהתאם למכרז 

 עבור קרצוף וריבוד ברחובות נתן אלבז, שלום איפרגן, ודדון יעקב.

 

מדרכות   נערך סיור בשטח והוחלט להרחיב את העבודות גם לביצוע שדרוג לעיל,  לאור בקשות תושבי הרחובות

 כולל מע"מ.₪  249,993.7בסך של 

 .43% ע"ס  מדובר בהרחבה 

 לא נעשתה פניה לשאר הקבלנים בהתמחרות חדשה מכיוון ש:

 . ביצוע המדרכות מתבצע לפני הקרצוף והריבוד של הכבישים ולכן יש חשיבות לקדם את ביצוע המדרכות לפני כן.1

תביעות בעתיד יהיה יותר נכון שיהיה קבלן אחד שיבצע את . מבחינת חלוקת אחריות במקרה של מפגעים או 2

 השדרוג.



     בס"ד 

     

        

202214/- 15ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                         

- 
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                         

 

3 
 

. הקבלן לקטיבי נמצא בשטח וזכה בעבודה של קרצוף וריבוד ולכן כניסת קבלן נוסף לשטח, שגם ככה סבוך וצפוף, 3

 ידרוש משאבים כלכליים נוספים וכן ביצוע תיאומים ועיכוב במסירת הפרויקט.

 אחד באותו שטח יאפשר המשכיות ורצף של עבודה.. ביצוע העבודות ע"י קבלן 4

 . 50%ניתן להגדיל את פרט בחוזה קיים עד  1987-)א( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח 3.7. לפי סעיף 5

 

 ( 12/18מכרז פומבי מס'  זכיינית  ) הרחבת העבודות לחברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מהנדסה ממליץ לאשר  אגף

 ע"ס 

 כולל מע"מ.₪  249,993.7

 

   2978 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הועדה: מלצותה
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 בנק הדם( -עבודות פיתוח ברחוב הרצל )בקטע שבין קלאוזנר ועד קומפיוטסטס - 71/2022הצעה מס'  .1

רת של משכ"ל , הועדה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה ,משמדובר במכרז מסג

 תמאשרת המלצ

) זכיינית  חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה בע"מהעיר לאשר ההתקשרות עם  אגף הנדסה וממליצה בפני ראש

 משכ"ל(

עבודות פיתוח ברחוב הרצל  , עבור כולל פיקוח 7%בשיעור  ולל מע"מ ועמלת משכ"ל כ₪  2,649,716.29ע"ס 

 קטע שבין קלאוזנר)ב

 .בנק הדם( -ועד קומפיוטסטס

 

 הנחת קו ניקוז וקולטנים ברחוב משה רבנו - 72/2022הצעה מס'  .2

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה ,משמדובר במכרז מסגרת של משכ"ל , הועדה 

 תמאשרת המלצ

)   חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה בע"מ אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

  זכיינית משכ"ל(

הנחת קו ניקוז וקולטנים ברחוב  עבור , כולל פיקוח 7%בשיעור  ולל מע"מ ועמלת משכ"ל כ₪  217,422.26ע"ס 

 משה רבנו 

  2664,  2648 -מקור תקציבי

 

 חניות ברחוב שפיק עדס 2שיקום מדרכות וסלילת  - 73/2022הצעה מס'  .3

אגף הנדסה ,משמדובר במכרז מסגרת של משכ"ל , הועדה  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן

חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה  אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם מאשרת המלצת

שיקום  , עבור כולל פיקוח  7%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  233,048.84ע"ס ( זכיינית משכ"ל  ) בע"מ

 .חניות ברחוב שפיק עדס  2מדרכות וסלילת 

 

 הרחבת עבודות פיתוח ברחובות נתן אלבז, שלום איפרגן, ודדון יעקב - 74/2022הצעה מס'  .4

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה לפיו לא נעשתה פנייה נוספת לקבלנים אחרים מאחר 

 1987-)א( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח 3.7 תקנה  וחשוב להמשיך ברציפות העבודה ללא עיכובים וכן 

 מאפשרת הגדלת פרט בחוזה קיים 

  (, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 43%) במקרה דנן ההגדלה עומדת על  50%עד 

ע"ס  ( 12/18מכרז פומבי מס'  זכיינית   ) חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מעם  לאשר הרחבת ההתקשרות 

 כולל מע"מ.₪  249,993.7
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 רונן עזריה                                     עו"ד שלי ביטון                                     רוזה עללאל                  
 מנכ"ל העירייה                    ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                  זברית  העירייה ג              

 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 בנק הדם( -עבודות פיתוח ברחוב הרצל )בקטע שבין קלאוזנר ועד קומפיוטסטס - 71/2022הצעה מס'  .1

 ) זכיינית משכ"ל( רועי תשתיות ובניה בע"מ חברת סגלוביץמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

עבודות פיתוח ברחוב הרצל  , עבור כולל פיקוח 7%בשיעור  ולל מע"מ ועמלת משכ"ל כ₪  2,649,716.29ע"ס 

 קטע שבין קלאוזנר)ב

 .בנק הדם( -ועד קומפיוטסטס

 

 הנחת קו ניקוז וקולטנים ברחוב משה רבנו - 72/2022הצעה מס'  .2

ע"ס  ) זכיינית משכ"ל( חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה בע"מ ומאשר ההתקשרות עםמאמץ החלטת הועדה 

הנחת קו ניקוז וקולטנים ברחוב משה  עבור , כולל פיקוח 7%בשיעור  ולל מע"מ ועמלת משכ"ל כ₪  217,422.26

 .רבנו 

 

 חניות ברחוב שפיק עדס 2שיקום מדרכות וסלילת  - 73/2022הצעה מס'  .3

ע"ס ( זכיינית משכ"ל  ) חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

233,048.84  ₪ 
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 .חניות ברחוב שפיק עדס  2שיקום מדרכות וסלילת  , עבור כולל פיקוח  7%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

 ודדון יעקב הרחבת עבודות פיתוח ברחובות נתן אלבז, שלום איפרגן,  - 74/2022הצעה מס'  .4

) זכיינית  מכרז פומבי  חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מעם  הרחבת ההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

  ( 12/18מס' 

 כולל מע"מ.₪  249,993.7ע"ס 

 

 

 

 
מיכאל וידל                                                                                                                               

 ראש העיר                                                                                                                           
 


