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 14-44/2016פרטיכל  מכרזים משותפים 

 (העירייה 2016ספטמבר  05 (שני ב' אלול תשע"ו יוםשהתקיימה  ישיבת הועדה מכרזים משותפים

 פנחס זינגר. ע"ש

 

 משתתפים:
 גזברית העירייה-עלאלל רוזה  

 ס/יועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם 

 מנהל מחלקת משק ונכסים –שי אדרת 

 לקת רכשמח –מיכל רוטמן 

 מנהל מחלקת מחשוב –משה מורדוך 

 כלכלן אגף הנדסה –אמרה סהלו 

 אגף הנדסה –אפרת כהן 

 ע/מנכ"ל –עו"ד רעות שדה 

 הנדון: 

 

 רכישת ציוד ביטחון -04התקנת גדרות במוסדות חינוך במסגרת תקנה – 104/2016הצעה מס'  .1

 

 לעיריית רמלה ע"י משרד  אושר 2016רכישת ציוד ביטחון למוסדות חינוך  04במסגרת תקנה 

 החינוך/ מחוז מרכז תחום ביטחון התקנת גדרות במוסדות חינוך.

 עפ"י החלוקה הבאה.₪  55,000סך העלות להתקנת גדרות הנה 

 כולל מע"מ.₪  30,000 -מ' גדר 100 -בי"ס אופק •

 כולל מע"מ.₪  25,500 -מ' גדר 85 -אשכול גנים )גיורא, דקל חובבי ציון( •

  75%-לנושא ממשרד החינוך/ מחוז מרכז תחום ביטחון להשתתפות  של כקיימת הרשאה 

 כולל מע"מ.₪  41,625ל מהסכום לעיריית רמלה על סך ש

 לקבלת הצעת מחיר כפוף למפרט   מסגריית המרכזמחלקת אחזקה פנתה לקבלן המסגרת 

 ולמחירים הקבועים במרכז קבלן מסגרת.

 :להלן הצעת המחיר שנתקבלה

 כולל מע"מ.₪  54,995.85 -גדר מ' 185התקנת  •

 לאור זמינותו לביצוע העבודה,  מסגריית המרכזמחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם 

 ע"ב ניסיונו המקצועי ושביעות רצוננו מעבודות קודמות שביצע.

 בכפוף לבדיקת אגף הנדסה לגבי נחיצות בהיתר בניה להקמת  הגדרות נושא הבקשה.

 8132.781  -מקור תקציבי

 ( 1)נספח מס' 
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 באתרים ציבורים ברחבי העיר  WIFIפריסת  33/  2015מכרז משכ"ל  מח/  – 105/2016הצעה מס'  .2

 

 באתרים ציבוריים  WIFIעיריית רמלה פנתה למשכ"ל בבקשה לקבלת הצעות מחיר לפריסת 

 . 33/2015עפ"י מכרז קיים של משכ"ל 

 מצ"ב: 

 36-יסה באתרים עפ"י סדר עדיפות ובקצב שאנו נכתיב, חלוקת התשלום לבקשה להצעת מחיר של מחלקת מיחשוב )פר •

 חודש(. 

 בקשה של העירייה למשכ"ל לביצוע נוהל הצעות מחיר.  •

 .33/2015לחוק הרשויות המקומיות למכרז משכ"ל  9אישור התקשרות לפי סעיף   •

 ריכוז הצעות מחיר של החברות כפי שהתקבל ממשכ"ל. •

 

 עירוני: WIFIברות לפריסת ניתוח עלויות למענה הח

 

 סה"כ בש"ח כולל חברה

 מע"מ 

 344,649.45 נס מטח בע"מ

ONE1 363,517.13 מערכות בע"מ 

 377,689.88 טלקוד מחשבים בע"מ

אינטגרציה  ITמטריקס 

 ותשתיות בע"מ

378,856.79 

 

 

 חברת נס מטח באמצעות מכרז משכ"ל מחלקת מחשוב ממליצה לאשר המשך התקשרות עם 

 הצעתם הזולה ביותר .  33/  2015ח/ מ

 יוקצה תקציב ייעודי למחלקת מחשוב להשלמת הפריסה והמשך תשלומים  2017החל משנ"ע 

 חודשיים.

 .2016עפ"י סדרי עדיפות במהלך  1616000780הפריסה תתבצע מתקציב  -מקור תקציבי 

 

 ( 2)נספח מס' 

 

 

 ירים בפרויקט גן ילדים תלת כיתתי בגין הפרשי מח –הגדלת חוזה  - 106/2016הצעה מס'  .3

 בקרית האומנים 207מגרש 

 )הקבלן המבצע של  רוני רוחם בהתאם להחלטות מהסיור בשטח נדרשת הגדלת חוזה לקבלן

 בשליכט צבעוני. 207, עבור צביעת גן ילדים תלת כיתתי מגרש גני הילדים( באמצעות קרן רמלה

 כיתות קיימות בוצעו בשליכט צבעוני כך  6שר הכיתות הנוספות תוכננו בצבע רב גמיש, כא 3

 שהן מבחינת מראה והן מבחינת עמידות ותחזוקה עדיף שליכט צבעוני.
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 –כולל מע"מ ,  )סכום הפרויקט ₪  1,900,000מול הקבלן קיים צו מוגבל חתום ע"ס 

3,291,631 .)₪ 

 )מצ"ב חישוב הפרשי מחירים(.₪   43,169סה"כ הגדלה נדרשת 

 

 מחיר יחידה היחיד תיאור

 108 מ"ר 09.03.0110סעיף  -שליכטה אקרילית צבעונית 

 26 מ"ר 11.01.0130סעיף  -צבע ספורקריל 

 סה"כ הפרש
 

82 

 550 מ"ר כמות

 סה"כ הפרש מחיר לפני הנחה
 

45,100 

 1,691   3.75%הנחת חוזה 

 סה"כ הפרש לאחר הנחת חוזה
 

43,409 

 6,511   15%הנחה נוספת 

 חר הנחותסה"כ לא
 

36,897 

 6,272   17%מע"מ 

 43,169   סה"כ הפרש כולל מע"מ

 

 לביצוע העבודה כזכיין מסגרת רוני רוחםאגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה לקבלן 

 של קרן רמלה.

 לשאלת הוועדה הסכום המבוקש לאישור הינו בגין שינוי צבע. 

 קריית האומנים(-יוסי בנאיכיתות גן ברחוב  3)הקמת  2566 -מקור תקציבי 

 

 ( 3)נספח מס' 

 

 

 הרחבת ההתקשרות לצורך פריסת תשתית תקשורת וחשמל תיכון דרור – 107/2016הצעה מס'  .4

 שהינו מכרז פאושלי בו  מכרז חשכ"לשיפוץ ביה"ס דרור מתבצע בהתאם לכתב כמויות של 

 .נקבעו מראש כל פריסות תשתיות התקשורת מראש ללא קשר לצרכי ביה"ס

 לאחר פגישה וסיורים עם הנהלת ביה"ס והבנת צרכי המחשוב בבית הספר, נדרש הקבלן המבצע  

 להוסיף צנרת לתקשורת ונקודות חשמל בהתאם במסגרת הבניה, בכיתות  ב.א.ר הנדסה אזרחית

 הלימוד, מעבדות וחדרי למידה.

 רת ונקודות חשמלמצ"ב הצעת המחיר של הקבלן )בהתאם למחירון חשכ"ל( להוספת צנרת לתקשו

 נקודות. 50-בהתאם כ

 כולל מע"מ. 27,783.99עלות ההתקשרות  

 .ב.א.ר. הנדסה אזרחיתמחלקת מחשוב ממליצה לאשר תוספת הפריסה לקבלן המבצע 
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 התשלום יתבצע עפ"י הביצוע בפועל.

 מאחר ומדובר בזכיין שהחל עבודתו לא ניתן לפנות לקבלת הצעת מחיר ממבצעים נוספים.

 2485 -תקציבי )הועבר ע"י יגאל שפושניקוב(סעיף ה

 

 ( 4)נספח מס' 

 המלצות הועדה:

 רכישת ציוד ביטחון -04התקנת גדרות במוסדות חינוך במסגרת תקנה – 104/2016הצעה מס'  .1

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת אחזקה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם       

 מסגריית המרכז.       

 

 באתרים ציבורים ברחבי העיר  WIFIפריסת  33/  2015מכרז משכ"ל  מח/  – 105/2016ס' הצעה מ .2

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת מחשוב וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות     

 .  33/  2015מח/ חברת נס מטח באמצעות מכרז משכ"ל 

 

 יקט גן ילדים תלת כיתתי בגין הפרשי מחירים בפרו –הגדלת חוזה  - 106/2016הצעה מס'  .3

 בקרית האומנים 207מגרש 

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות      

 הקבלן רוני רוחם.      

 

 הרחבת פריסת תשתית תקשורת וחשמל תיכון דרור – 107/2016הצעה מס'  .4

 אש העירייה לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת מחלקת מחשוב  וממליצה בפני ר    

 .ב.א.ר. הנדסה אזרחיתעם     

 

   

 עו"ד רעות שדה                                                                   איילת כהן   

 ע/מנכ"ל                                                                    מנכ"לית העירייה        

 

 

 

 

 לטות  ראש העירייה:הח

 רכישת ציוד ביטחון -04התקנת גדרות במוסדות חינוך במסגרת תקנה – 104/2016הצעה מס'  .1

 מסגריית המרכז. מאשר ההתקשרות עם      

 

 באתרים ציבורים ברחבי העיר  WIFIפריסת  33/  2015מכרז משכ"ל  מח/  – 105/2016הצעה מס'  .2

 .  33/  2015מח/ ת מכרז משכ"ל חברת נס מטח באמצעו מאשר ההתקשרות עם

 

 בגין הפרשי מחירים בפרויקט גן ילדים תלת כיתתי  –הגדלת חוזה  - 106/2016הצעה מס'  .3
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 בקרית האומנים 207מגרש    

 הקבלן רוני רוחם.  מאשר ההתקשרות עם      

 

 הרחבת פריסת תשתית תקשורת וחשמל תיכון דרור – 107/2016הצעה מס'  .4

 .ב.א.ר. הנדסה אזרחיתת עם מאשר ההתקשרו    

 

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                                                                  2016רמלה, ספטמבר   

 ראש העירייה                                                                                                  

 


