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20173/-14מכרזיםמשותפיםרטיכלפ
 

 ע"שבבניין העירייה  (2017בינואר  24כ"ו בטבת תשע"ז ) ,לישיש יוםב    שהתקיימה                מכרזים משותפיםלישיבת הועדה מ

 ז"ל. פנחס זינגר

 

 משתתפים: נוכחים:
 מהנדסת העיר –ז'אנה סולובייצ'יק  גזברית העירייה –עללאל רוזה 

 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש  ס/יועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם 

 אגף ההנדסה –סיוון כהן  מחלקת משק ונכסים –אבי דיל 

 מחלקת ביטחון –יאיר יגר  מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית  

 

 

הנדון:



תההתקשרותבתוםתקופתתברואהוספורטואירועיםורכביליסינגלמחלקהחלפת–20173/הצעהמס' .1

)יחידת  ואירועים ספורטותברואה  - מחלקותההליסינג של לרכבי  ים תקופת ההתקשרותיתסת 17.3.17בתאריך   

 57-504-64 פרי רישוימס  -מסוג טנדרונים פיז'ו פרטנר, אחזקת מתקני ספורט(

 .ברככל ל כולל מע"מ ₪ 3,695בעלות חודשית  שכירות חודשי 36, וזאת לאחר 57-505-64 -ו 

 

, בהתאם לצרכי לרכבים מאותה הקטגוריהעבור התקשרות חדשה  הצעות מחירקצין הרכב פנה למשכ"ל לקבלת 

 .המחלקות

 

מסוג סיטרואן  רכבים 2 -ל לאשר ההתקשרותממליץ קצין הרכב לאחר קבלת הצעות המחיר ממשכ"ל  ובדיקתן, 

לחודש כולל מע"מ₪3,534לות חודשית של בע ,דרך משכ"ל מחברתהליסינגפסיפיק ,כולל וו גרירה ,ברלינגו

 .הזולה ביותר לקטגוריה זו בין זכייני משכ"להיא תם הצעבהתאם ל ,לכל רכב

  

1829/730,17123/730-מקורתקציבי

(1)נספחמס'



כיתות36-בי"סתיכוןביסטריצקיבבנייתשלבג'-20174/הצעהמס' .2

 .כיתות 36 - יכון ביסטריצקיתבי"ס בשלב ג' רד החינוך, לבנייתממש₪  6,403,460 סך על הרשאה התקבלה

 המבנה סירתמהסף הוא תנאי ש ,ביסטרצקי בתיכון' ג שלב לביצוע מחיר הצעות למשכ"ל לקבלת פנה הנדסהה אגף

לקבל  ניתן לא כי, 18.1.17ביום  הודיע ,מפקח פרויקטים מטעם משכ"ל - זבולוני אלימר  .25.8.17עד לתאריך 

 ., ולכן לא ניתנה הצעהזה בתנאיות מקבלני משכ"ל העומדות הצע

 

עמלת כוללות את כוללות מע"מ ו המחיר, הצעות 3התקבלו , מכורח זה, נעשתה פנייה לקרן רמלה נשוא הבקשה

 , כמפורט להלן:8.5%הקרן 

 

  ₪. 5,835,726 – רוחםרוני

  ₪. 7,183,800 – מ"בעיצאר
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 ₪. 11,115,000 – חייםניזריחברהלבנייהופיתוחבע"מ

 

אגף ההנדסה ממליץ לוועדה להתקשר עם הקבלן רוני רוחם, באמצעות קרן רמלה, הצעות המחיר, לאחר בדיקת 

ודות עב עבורת, פאושלי מחירהצעת ה -  פיתוח כולל לא,מ"מעכוללח"ש5,835,726בסךשללביצוע העבודה

  .ש"ח )סכום למדידה(, וזאת בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותרא 500 -עוד כ להקצות שי הפיתוח

 .25.8.17 עד לתאריך למסירה הקבלן התחייבות תלקבליהיה בכפוף  האישור



2355–מקורתקציבי

(2)נספחמס'



ילדיםבקריתהאומניםהגנילאשכולותנוסףסייר–20175/הצעהמס' .3

 (.סה"כ שני סיירים) הוחלט לשבץ סייר נוסף באשכולות גנ"י בקרית האומנים, האבטחה שינוי במערךה לאור

, 18.7.2016מיום  21/2016-14פרטיכל מס' בנושא שירותי אבטחת מוס"ח, לאישור ועדת השלושה  בהמשך

רשאית העירייה בהודעה מראש , חברתאופקדיפנסבאמצעותמשכ"ללהסכם שנחתם עם  17לסעיף בהתאם ו

:)לא כולל רכב( חודשיתעלות להלן הצעת המחיר לסייר ברוך שינויים במספר המאבטחים באופן זמני או קבוע, לע

.כוללמע"מ11,686

 

ית החודשית  לסייר נוסף בסך של  התוספתהעלות מחלקת הביטחון ממליצה לוועדה לאשר  ,לאור האמור לעיל

 עות משכ"ל., באמצחברתאופקדיפנסבע"מל  כוללמע"מ11,686



8123.750-מקורתקציבי

(3)נספחמס'



 שדרוגתאורהבגןהדס–6/2017הצעהמס' .4

הצעת קבלת ל, עמיאתיגאלבע"מ  פנה לקבלן המסגרת של העירייה ההנדסהאגף לצורך שדרוג התאורה בגן הדס,      

 .רמחי



כוללמע"מ.₪63,565בסךשלהצעת המחיר שהתקבלה היא

      

 ההעבוד ביצוע , לצורך עמיאתיגאלבע"מקבלן המסגרת ההתקשרות עם אשר את וועדה לממליץ ל ההנדסהאגף      

כוללמע"מ.₪63,565 בסך של



2541תב"רפיסירוק–תקציבימקור

(4)נספחמס'



(וטאקוונד)ברחובדודרזיאלמיזוגאווירשלאולםקדוש-7/2017הצעהמס' .5

 הצעת , לצורך קבלת אלקטרהמוצריצריכהבע"מפנה לקבלן המסגרת של העירייה  ההנדסה אגף      

 .קוונדו(א)ט ברחוב דוד רזיאל מחיר עבור מיזוג אוויר של אולם קדוש     
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כוללמע"מ.₪204,970בסךשלהצעת המחיר שהתקבלה היא

      

 ,אלקטרהמוצריצריכהבע"מ  קבלן המסגרתההתקשרות עם  לאשרלוועדה ליץ ממ ההנדסה אגף 

 כולל מע"מ.₪  204,970 בסך של )טקאוונדו( ברחוב דוד רזיאל  באולם קדוש ביצוע העבודותל     



2567-תקציבימקור

(5)נספחמס'





 חיבורקומיםשלעמותתתפוח-8/2017הצעהמס' .6

לצורך קבלת הצעת מחיר עבור חיבור קו מים של עמותת תפוח ברחובות  .המים ת.מ.רוח פנתה לתאגיד עמותת תפ     

 יצחק שדה האצ"ל.

 

 :לביצוע העבודה להלן הצעת המחיר שהתקבלה    

כוללמע"מ.₪116,185 סךשל - בע"מ א.דאחיםאדרי

 

תקזז הסכום ותממן את ביצוע  , העירייהמש"ח 1ע"ס  -  העירייה תפוח לבין בין עמותת במסגרת ההסכם שנחתם

 העבודה כאמור.

 

בע"מ,אדריהקבלןא.דאחים  ההתקשרות עםלאשר את הצעת  ממליץ לוועדהאגף הנדסה לאור האמור לעיל,      

 כולל מע"מ.₪  116,185 לביצוע העבודה בסך של  באמצעותתאגידהמיםת.מ.ר.



2606–מקורתקציבי

(6נספחמס')



 ביצועעבודותשיפוץבמועדוניתביאליק-9/2017הצעהמס' .7

   התקשרות עם האישרה  ,14/11/2016מיום  50-2016/14וועדת מכרזים משותפים פרטיכל מס'    

 כולל מע"מ. ₪  484,949 של סךב הר"מ , באמצעות  קרן רמלה לביצוע העבודהרונירוחםהקבלן    

 

 , ומאחר והקרן לידידות משתתפת בעלות שיפוץ משכ"ל ידות עובדת רק עם קבלנימאחר והקרן ליד   

 

   רוני  התקשרות עם הקבלןלבטל את ה אלא לא היה מן הנמנע אש"ח, 415המועדונית בסך של    

  תולפנות למשכ"ל לקבל( 26/12/2016ביום  על כתב ויתור והעדר תביעותרוני רוחם, חתם )רוחם    

 חדשות. הצעות מחיר   

 

 . פנה למשכ"ל לצורך קבלת הצעות מחיר עבור שיפוץ מועדונית ביאליק  אגף הנדסהלאור האמור לעיל, 

 

 ,8.5%עמלת משכ"ל כוללות ההצעות כוללות מע"מ ו, מציעים 2 לבקשה מתוכם נענו מציעים 7-משכ"ל פנה ל

 להלן: מפורטותו
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₪501,288-בע"מ2000חומרית

₪515,496-א.חחאלדלבנייהבע"מ

 

באמצעות משכ"ל לביצוע העבודה בסך של  בע"מ2000חומרית ההתקשרות עםלאשר לוועדה אגף הנדסה ממליץ   

 , בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר.8.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 501,288

 

2603-מקורתקציבי

(7)נספחמס'

 



תהועדה:והמלצ



בתוםתקופתההתקשרותתתברואהוספורטואירועיםורכביליסינגלמחלקהחלפת–3/2017הצעהמס' .1

חברתההתקשרות עם  וממליצה בפני ראש העירייה לאשר קצין הרכב הועדה מאשרת המלצת               

.הזולה ביותרבהתאם להצעתם שהיא , דרך משכ"ל הליסינגפסיפיק

 

כיתות36-בנייתשלבג'שלבי"סתיכוןביסטריצקי-20174/הצעהמס' .2

 –עדיין בתוקף בנושא תשתיות לשאלת הועדה האם מכרזי קרן רמלה      

מבדיקה שנעשתה עם עו"ד לימור סבג היועצת המשפטית של קרן רמלה, נמצא כי מכרזי הקרן בנושא תשתיות עדיין 

 בתוקף.

לעמוד בתנאי הסף לבצע העבודות  המור לעיל, ולאור זאת שהפנייה לקרן נעשתה לאחר שמשכ"ל לא יכוללאור הא

הקבלןוממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם גף הנדסה אהועדה מאשרת המלצת , 25.8.17עד לתאריך 

רוחם  הקבלן התחייבות תלקבל בכפוף ,, בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותררמלהקרןשלמסגרתכזכייןרוני

 מהנדסת העיר למשכ"ל על ביטול הנוהל. /הודעת, ובכפוף לפניית25.8.17 עד לתאריך למסירה

 

גניילדיםבקריתהאומניםנוסףלאשכולותסייר–20175/הצעהמס' .3

, 18.7.2016מיום  21/2016-14בהמשך לאישור ועדת השלושה בנושא שירותי אבטחת מוס"ח, פרטיכל מס' 

 חברתאופקדיפנסבאמצעותמשכ"ללהסכם שנחתם עם  17בהתאם לסעיף ו

מחלקת הביטחון וממליצה בפני ראש העירייה לאשר העלות התוספתית החודשית  לסייר נוסף הועדה מאשרת המלצת     

 לאשכולות גנ"י בקרית האומנים לטובת חברת אופק דיפנס.

 

 שדרוגתאורהבגןהדס–6/2017הצעהמס' .4

 –לשאלת הועדה האם ההתקשרות עם המציע עדיין בתוקף     

  .עד לחודש יולימסבירה שההתקשרות בתוקף ז'אנה  

עמיאתקבלן המסגרת וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם  ההנדסהאגף הועדה מאשרת המלצת 

לביצוע העבודה. יגאלבע"מ

או יציאה למכרז חדש.עם הקבלן מסגרת, דסת העיר לבדוק אופציית הארכת ההתקשרות באחריות מהנ
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ברחובדודרזיאל)טקאוונדו(מיזוגאווירשלאולםקדוש-7/2017הצעהמס' .5

אלקטרהקבלן המסגרתוממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם  ההנדסהאגף  הועדה מאשרת המלצת      

 .לביצוע העבודהיכהבע"ממוצריצר



 חיבורקומיםשלעמותתתפוח-8/2017הצעהמס' .6

וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם  ההנדסהאגף  הועדה מאשרת המלצת 

.לביצוע העבודה באמצעותתאגידהמיםת.מ.ר.הקבלןא.דאחיםאדרי



דוניתביאליקביצועעבודותשיפוץבמוע-9/2017הצעהמס' .7

חומריתהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם      

 לביצוע העבודה, בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר. באמצעותמשכ"ל בע"מ2000

 





וזהעללאלרכהןגלית

העירייהגזבריתמנהלתאגףמזכירותומנהל









ראשהעירייה:תוחלטה



 רכביליסינגלמחלקתתברואהומחלקתספורטואירועים–20173/הצעהמס' .1

להצעתם שהיא הזולה  , בהתאם   משכ"לבאמצעותחברתהליסינגפסיפיקות עםהתקשרלמאשר המלצת הועדה      

 .ביותר

 

כיתות36-בנייתשלבג'שלבי"סתיכוןביסטריצקי-20174/צעהמס'ה .2

להתקשרות עםמאשר המלצת הועדה  רוחםהקבלן , בהתאם להצעתו שהיא רמלהקרןשלמסגרתכזכייןרוני

, ובכפוף לפניית/הודעת מהנדסת העיר 25.8.17 עד לתאריך למסירה הקבלן התחייבות תללקב בכפוף ,הזולה ביותר

 למשכ"ל על ביטול הנוהל.

. 

גניילדיםבקריתהאומניםלאשכולותסייר–20175/הצעהמס' .3

לטובתחברתאופקי בקרית האומנים מאשר המלצת הועדה לעלות התוספתית החודשית  לסייר נוסף לאשכולות גנ"

, 18.7.2016מיום  21/2016-14, בהתאם לאישור ועדת השלושה בנושא שירותי אבטחת מוס"ח, פרטיכל מס' דיפנס

 .חברתאופקדיפנסבאמצעותמשכ"ללהסכם שנחתם עם  17ובהתאם לסעיף 

 

 שדרוגתאורהבגןהדס–6/2017הצעהמס' .4

.המסגרת לביצוע העבודה ןקבל עמיאתיגאלבע"מקשרות עםהתלהועדה  המלצת מאשר      
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ברחובדודרזיאל)טקאוונדו(מיזוגאווירשלאולםקדוש-7/2017צעהמס'ה .5

 לביצוע העבודה.אלקטרהמוצריצריכהבע"מקבלן המסגרת התקשרות עםלהועדה  המלצת מאשר     

 

 פוחחיבורקומיםשלעמותתת-8/2017הצעהמס' .6

 לביצוע העבודה. באמצעותתאגידהמיםת.מ.ר.הקבלןא.דאחיםאדריהתקשרות עםלהועדה  המלצת מאשר     



ביצועעבודותשיפוץבמועדוניתביאליק-9/2017הצעהמס' .7

בהתאם להצעתם   לביצוע העבודה,  באמצעותמשכ"ל בע"מ2000חומרית התקשרות עםל מאשר המלצת הועדה     

 א הזולה ביותר.שהי









יואללביא

ראשהעירייה



רמלה,



 


