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 2020אוקטובר,  12
 כ"ד תשרי, תשפ"א 

 110/14ועדת מכרזים מס'  ישיבת  פרוטוקול
 6/12/17רביעי, י"ח כסלו תשע"ח,  מיום 
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 בניית גן ילדים ובית ספר לחינוך מיוחד, כולל עבודות פיתוח ברח' ז'בוטינסקי. – 16/2017מכרז מס'  .1

 מלש"ח.  10 -פורסם מכרז לבניית גן ילדים ובית ספר לחינוך מיוחד שהיקפו כ משה חזות:

 צעות כמפורט להלן:ה 3הוגשו  

סה"כ לאחר הנחה   אחוז הנחה  שם המציע  מס'
 כולל מע"מ

 ₪  10,304,707 2.22% שתית בע"מ  .1
 ₪  9,790,420.46 7.1% נ. טמיר פרויקטים בע"מ .2
 ₪  9,674,495.13 8.2% רמט טרום בע"מ .3
 ₪  10,538,666 0% אומדן 

וכן חוות דעת משפטית אשר על פיהן כל ההצעות  עת מקצועית  חוות ד ת המכרזיםניתנה לוועד: משה חזות

  בקש ממר פנחס לתת סקירה על המכרזמפרט לפגמים טכניים הניתנים להשלמה בתוך זמן קצוב.  ,כשרות

. תוך מתן דגש על הניסיון של חב' רמט טרום אשר נתנה את ההצעה הזולה ביותר



 
 עיריית יבנה 

 מזכירות העירייה 
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טרבלסיפ הכולל  :  נחס  קומתי  חד  ספר  בית  בבניית  ילדיםכי   6מדובר  גן  בניית  וכן  לימוד  ברח'    תות 

תוכנית  ז'בוטינסקי קיימת  בנוסף  להקמת  .  הצורך  פי  על  למימוש  באותו    6"צל"  נוספות  לימוד  כיתות 

 אופי הבניה הינו סטנדרטי ולא מצריך דרישות מיוחדות. המפלס. 

חברת  3הוגשו   בע"מ,  טרום  רמט  חב'  של  הינה  ביותר  הזולה  ההצעה  חב  הצעות.  של  מדובר  בת  רמט.   '

גדולה. לדרישת    בחברה  הדומה  גודל  בסדר  החברה  ע"י  שבוצעו  קודמות  עבודות  רשימת  צורפה  להצעה 

עיריית אשקלון, מר אהוד שמשוני,    מנהל פרוייקט שעבד מול החברה עבורמכרז זה. בוצע בירור טלפוני עם  

ניהם הביעו את שביעות רצונם  עיריית פתח תקוה ושדני גוטמן מנהל פרוייקט שעבד עם החברה עבור  ועם  

 מעבודתם עם החברה. לאור זאת, אנו ממליצים לבחור בחב' רמט טרום כחברה הזוכה.

 ? מה מידת זמינות החברה לביצוע העבודות משה חזות:

 זמינות מיידית. פנחס טרבלסי:

 ? מה הצפי לסיום העבודות אלי מזוז:

 לפני פתיחת שנה"ל הבאה. העבודות תסתיימנה אנו מקווים ש פנחס טרבלסי:

 על נושא התחבורה כדי לאפשר כניסה ויציאה נוחה מהמקום. בביצוע שים דגש למבקש  משה חזות:

₪ כולל    9,674,495.13מעלה להצבעה את ההצעה הזולה ביותר של חב' רמט טרום בע"מ העומדת על סך  

 מע"מ. 

החלטה:

לביצוע עבודות ה ביותר של חב' רמט טרום בע"מלבחור בהצעה הזוללהמליץ לראש העיר הוחלט פה אחד  

₪   9,674,495.13בסך של  פיתוח ברח' ז'בוטינסקי בניית גן ילדים ובית ספר לחינוך מיוחד, כולל עבודות

כולל מע"מ.

 ________________

משה חזות 

יו"ר הוועדה 

אישור ראש העיר 
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