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באוגוסט  24)תשפ"ב  אב 'כז רביעי ביום  התקיימה ש  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )  תמישיב
  , רמלה.1בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית רחוב ויצמן   - (2022

 
 

 משתתפים:                                                                          

     מנכ"ל העירייה                                      -רונן עזריה    
 גזברית העירייה                                  -רוזה עללאל     

                               משנה ליועמ"ש -סופי ויטלם  עו"ד    

מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן   

         כלכלן אגף הנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 

 
 

  הנדון:
 

 

 414גנים במגרש   5-תקנת מתקני משחק לה - 2022316/הצעה מס'  .1

 אישרה התקשרות עם חברת א.ד מתקני משחק בע"מ 29.5.2022מיום  16-2022ועדת מכרזים משותפים 

  (זכיינית משכ"ל )

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל עבור התקנה ואספקה של מתקני משחק.₪  3,000,000להסכם מסגרת ע"ס 

 

 כן. -האם המחירים סבירים? כלכלן אגף הנדסה משיב -לשאלת הועדה 

ע"י מפקח מטעם משכ"ל ונבדקו ע"י מח'  -ע"י מי הוכן כתב הכמויות? כלכלן אגף הנדסה משיב  -לשאלת הועדה 

 מתקני משחק ואושרו. 

כולל ₪  290,946.19 ע"סמ חברת א.ד מתקני משחק בע" עם  מסגרת זההסכם הנדסה מעוניין לבצע מתוך  אגף

 ע"מ ועמלת מ

 .414גנים במגרש   5-מתקני משחק להתקנת עבור  כולל פיקוח 7.5%משכ"ל 

 

  2850 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 

 

 

 סלילת חניון והתקנת עמודי תאורה ברחוב יצחק שדה - 2022416/הצעה מס'  .2

הנדסה פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח  אגףלשם ביצוע סלילת חניון והתקנת עמודי תאורה ברחוב יצחק שדה, 

 . 12/18תשתיות מתוקף מכרז פומבי 

 להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה )כולל מע"מ( 
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 כולל מע"מ.₪  777,654 -. מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ1

 

 כולל מע"מ.₪  777,655 -אומדן

 

 14/8/2022מיום  13/2022-15מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות *

 

חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס הצעת המחיר הזולה של  ההתקשרותהנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ.₪  777,654

 

  3014 -מקור תקציבי

 (3)נספח מס' 

 

 

 סלילת חניון והתקנת עמודי תאורה ברחוב בית"ר - 2022516/הצעה מס'  .3

הנדסה פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח  אגףלשם ביצוע סלילת חניון והתקנת עמודי תאורה ברחוב בית"ר, 

 תשתיות מתוקף 

 . 12/18מכרז פומבי 

 :להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה

 כולל מע"מ ₪  345,496 -. מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ1

 

 כולל מע"מ.₪  345,496 -אומדן

 

 14/8/2022מיום  13/2022-15מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות **

 

חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס הצעת המחיר הזולה של ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ.₪  345,496

 

  3013 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 

 

 השלמת דרך גישה לבית הכנסת ברחוב מרדכי היהודי - 2022616/הצעה מס'  .4
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 חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מאישרה התקשרות עם  14.6.2022מיום  17/2022-15ועדת מכרזים משותפים 

 מיליון כולל מע"מ ועמלת משכ"ל. 7בהסכם מסגרת ע"ס ( זכיינית משכ"ל)

 

 כן   –האם השביל הינו ציבורי? כלכלן אגף הנדסה משיב  –לשאלת הועדה 

 

כולל מע"מ  242,801.13ע"ס עם חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ   זההסכם  הנדסה מבקש לבצע במסגרת  אגף

 ועמלת משכ"ל

  .השלמת דרך גישה לבית הכנסת ברחוב מרדכי היהודיעבור 

 

  3020 -מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הועדה: מלצותה

 

 414גנים במגרש   5-תקנת מתקני משחק לה - 2022316/הצעה מס'  .1

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה , משמדובר בהסכם מסגרת של העירייה, הועדה 

 מאשרת 

ע"ס חברת  א.ד מתקני משחק בע"מ בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  המלצת אגף הנדסה וממליצה

 כולל ₪  290,946.19

 . 414גנים במגרש   5-משחק להתקנת מתקני עבור  כולל פיקוח 7.5%ועמלת משכ"ל מע"מ 
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 סלילת חניון והתקנת עמודי תאורה ברחוב יצחק שדה - 2022416/הצעה מס'  .2

וההמלצה  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה , משמדובר בהסכם מסגרת של העירייה

 הינה 

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

 חברת  עם

 כולל מע"מ.₪  777,654מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס 

 

 

 סלילת חניון והתקנת עמודי תאורה ברחוב בית"ר - 2022516/הצעה מס'  .3

וההמלצה  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה , משמדובר בהסכם מסגרת של העירייה

 הינה 

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

 חברת  עם

 כולל מע"מ.₪  345,496מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס 

 

 השלמת דרך גישה לבית הכנסת ברחוב מרדכי היהודי - 2022616/צעה מס' ה .4

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה , משמדובר בהסכם מסגרת של העירייה, הועדה 

 מאשרת 

ע"ס חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ  בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  המלצת אגף הנדסה וממליצה

  .ברחוב מרדכי היהודיהשלמת דרך גישה לבית הכנסת עבור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 242,801.13

 

 
 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                          
 מנכ"ל העירייה                                                              זברית  העירייה ג              
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 ות ראש העיר:טהחל 

 

 

 414גנים במגרש   5-תקנת מתקני משחק לה - 2022316/הצעה מס'  .1

כולל מע"מ ₪  290,946.19ע"ס חברת  א.ד מתקני משחק בע"מ ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 ועמלת 

 . 414גנים במגרש   5-התקנת מתקני משחק לעבור  כולל פיקוח 7.5%משכ"ל 

 

 סלילת חניון והתקנת עמודי תאורה ברחוב יצחק שדה - 2022416/הצעה מס'  .2

 כולל מע"מ.₪  777,654חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס  עםההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 עמודי תאורה ברחוב בית"רסלילת חניון והתקנת  - 2022516/הצעה מס'  .3

כולל ₪  345,496חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס  עםההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 מע"מ.

 

 השלמת דרך גישה לבית הכנסת ברחוב מרדכי היהודי - 2022616/צעה מס' ה .4

כולל מע"מ  242,801.13ע"ס חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ  עם ההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 ועמלת 

  .השלמת דרך גישה לבית הכנסת ברחוב מרדכי היהודיעבור  משכ"ל

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                   

 ראש העיר                                                                                                               


