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 במרץ 27) תשפ"באדר ב' כד'  ראשוןשהתקיימה ביום  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
 טלפונית -(2022

 
 משתתפים:                                                                                      

                                        ית העירייה                  גזבר ס.  -שגיא רוזנבלט 

                                              משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

               מנהלת מח' רכש   -  מיכל  רוטמן      

                                        אגף הנדסה ןכלכל  - רו"ח עוז בן שלוש 

   ס. מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה  -עו"ד שלי ביטון 
                                                    ויועצת מקצועית לרה"ע                                       

 
  הנדון:

 

 בנאות שמיר 402רישוי וביצוע של אולם ספורט במגרש  תכנון -22/2052הצעה מס'   .1

עבור תכנון רישוי  26/2020הנדסה פנה למשכ"ל על מנת לקבל הצעת מחיר מזכייני מכרז אס/אגף 
, שבאיטה סאבר בע"מנעשתה פניה לחברות כדלקמן:  בנאות שמיר. 402וביצוע של אולם ספורט במגרש 

אחים פתחי חברה , מחמיד תופיק חב' לבנין ופיתוח בע"מ, ארזי בר שדה בע"מ, ס.ס קרן הנדסה בע"מ
מגן עבודות , מירם סיון בע"מ, עהדר הצפון הנדסה ובניה בע"מ, א.ח חאלד לבניה בע"מ, לבניה בע"מ

 .אוגלים בע"מ, הנדסה
 

 ללא פיקוח(: %4.5להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור 

 .ללא פיקוח 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 25,381,606.36 -עמירם סיון בע"מ .1

 .ללא פיקוח 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  25,434,914.85 -א.ח חאלד לבניה בע"מ .2

 7.קוחללא פי 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  27,889,438.83 -ארזי בר שדה בע"מ .3

 

זכיינית משכ"ל ) חברת עמירם סיון בע"מ  ההצעה הזולה ביותר של עם הנדסה ממליץ לאשר את ההתקשרותאגף 

 ) 

 ללא פיקוח. 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  25,381,606.36ע"ס 

 

  2985 -מקור תקציבי

 (1) נספח מס' 
 

ברחובות: אברהם הלל, הרב מימון, רמב"ם, פנקס, צבי   LED-החלפת תאורה ל -53/2022צעה מס'  ה  .2
 גרץ, ארלוזורוב,

 שלום עליכם, אחד העם, סמולנסקי, אגוזי ורחובות נוספים     
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ברחובות: אברהם הלל, הרב מימון, רמב"ם, פנקס, צבי גרץ, ארלוזורוב, שלום עליכם,  LED-לשם החלפת תאורה ל      

הנדסה הכין כ"כ ופנה לזכייניות העירייה כדלקמן: אגרגט  אגף ות נוספים,אחד העם, סמולנסקי, אגוזי ורחוב

זכיינית בתחום החשמל   -א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ , 12/18זכיינית בתחום הבניה מתוקף מכרז   -בע"מ

 , לצורך מתן הנחה נוספת.11/18מתוקף מכרז 

 : להלן הצעות המחיר 

 מע"מ.כולל ₪  803,433.73-. אגרגט בע"מ1

 כולל מע"מ. ₪ 817,892.71 -. א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ2

 

) מתוקף מכרז פומבי מס' חברת אגרגט בע"מ הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של  אגף

 ₪ 803,433.73ע"ס (12/18

 כולל מע"מ. 

 

  2977 -מקור תקציבי

 

 (2) נספח מס' 
 
 
 

 :המלצות הועדה
 
 

 בנאות שמיר 402תכנון רישוי וביצוע של אולם ספורט במגרש  -22/2052הצעה מס'   .1

משנמצא כי ההמלצה  נחיצות בביצוע העבודה ,,   כלכלן אגף הנדסהלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

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

כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  25,381,606.36ע"ס ( זכיינית משכ"ל ) חברת עמירם סיון בע"מ   ההתקשרות עם

 ללא פיקוח. 4.5%בשיעור 

 

ברחובות: אברהם הלל, הרב מימון, רמב"ם, פנקס, צבי   LED-החלפת תאורה ל -53/2022צעה מס'  ה  .2
 גרץ, ארלוזורוב,

 םורחובות נוספיאגוזי שלום עליכם, אחד העם, סמולנסקי,      
משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה  ,      

 הועדה , ביותר

) מתוקף מכרז חברת אגרגט בע"מ  וממליצה בפני  ראש העיר לאשר ההתקשרות עם מאשרת המלצת אגף הנדסה     

 כולל מע"מ. ₪  803,433.73ע"ס  (12/18פומבי מס' 
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 רונן עזריה                                       עו"ד שלי ביטון                                 וזנבלטשגיא ר                
 העירייהמנכ"ל                     ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל               זברית  העירייה ג .ס            

 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                  

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 בנאות שמיר 402תכנון רישוי וביצוע של אולם ספורט במגרש  -22/2052הצעה מס'   .1

 25,381,606.36ע"ס ( זכיינית משכ"ל ) חברת עמירם סיון בע"מ   ומאשר ההתקשרות עם הועדה מאמץ החלטת

 ללא פיקוח. 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪ 

 

ברחובות: אברהם הלל, הרב מימון, רמב"ם, פנקס, צבי   LED-החלפת תאורה ל -53/2022צעה מס'  ה  .2
 גרץ, ארלוזורוב,

 םאגוזי ורחובות נוספישלום עליכם, אחד העם, סמולנסקי,      

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

 כולל מע"מ. ₪  803,433.73

 

 

 

 
מיכאל וידל                                                                                                                               

 ראש העיר                                                                                                                           
 


