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20176/-14מס'מכרזיםמשותפיםרטיכלפ
 

( בבית העירייה 2017בפברואר  13ביום שני, י"ז בשבט תשע"ז )    , שהתקיימה למכרזים משותפיםמישיבת הוועדה  

 פנחס זינגר ז"ל. ע"ש

 

 משתתפים: נוכחים:
 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש  גזברית העירייה –עללאל רוזה 

  ס/יועמ"ש – עו"ד סופי ויטלם

  מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית  

  

נדון:ה



בתוםתקופתההתקשרותעירוניהפיקוחהחלפתרכביליסינגל–201715/הצעהמס' .1

 לאחרתסתיים תקופת ההתקשרות לרכבי הליסינג של הפיקוח העירוני  2017בחודש מרץ 

 .69-848-52 , 69-815-52מספרי רישוי –חודשי שכירות  36  

     

פגישת עבודה עם מר אבי בכר מנהל מחלקת הפיקוח ואפיון צרכי המחלקה , נדרש תגבור בניידת פיקוח נוספת  לאחר

  ימות .ילשתיים הקבנוסף , 

לחודש( ₪  6,570של  כוללת)בעלות  דות מסוג טיוטה קורולה כפי שיש היוםיממליץ במקומם של שתי ניקצין הרכב 

 .I10יונדאי מסוג  קטניםרכבים  3לשכור 

 

, מצ"ב הצעות בהתאם לצרכי המחלקה ,חדשההתקשרות העבור ה הצעות מחירקצין הרכב פנה למשכ"ל לקבלת 

 המחיר ממשכ"ל.

, דרך משכ"ל חברתקלאוטולועדה לאשר ההתקשרות עם   ממליץקצין הרכב לאחר קבלת הצעות המחיר ובדיקתן, 

₪  2,208) כוללמע"מלחודש₪6,624שלבעלותכוללת I10ונדאי רכבים קטנים מסוג י השלושלשכור ו ,

 , בהתאם להצעתם הזולה ביותר לקטגוריה זו מבין זכייני משכ"ל.( לרכב אחד

     

17332/730-מקורתציבי

(1)נספחמס'

 

 הההגנ-טרומפלדורהעתקתעמודתאורהלטובתבנייתכיכרבמפגשהרחובות-16/2017צעהמס'ה .2

 במסגרת תכנון ובניית כיכר במפגש הרחובות טרומפלדור וההגנה יש להעתיק עמוד תאורה.    

 שמל הצעתה של חברת חלקבלת הצעת מחיר,  )ספק יחיד( אגף ההנדסה פנה לחברת החשמל    

 מה על סך בניכוי תשלום מקדמה שכבר שולמע"מ)₪+568,883שלעלסךעומדת      

 מע"מ(.₪ +  61,703     

     

חברתחשמללביצועעם  ההתקשרותאשר ועדה להנדסה ממליץ להאגף לאור האמור לעיל,     

מע"מ.₪+568,883בסךשלהעבודה



2605-סעיףתקציבי

(2)נספחמס'
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 104מגרשימשחקיםבשצ"פ2-בעבודותגידורלביצוע–201717/הצעהמס' .3

 מגרשי 2 -ל ת מחיר עבור גידורסגרת של העירייה, לצורך קבלת הצעקבלן מ ,פנהלמסגרייתהמרכזאגף הנדסה 

 .104 פ"בשצ משחקים



 ה:להלן הצעת המחיר שהתקבל

 .+מע"מ₪  21,660.54-1מגרש

+מע"מ.₪  31,657.71-2מגרש

.+מע"מ₪53,318.25-סה"כ

 

, קבלן מסגרת של העירייה, מסגרייתהמרכז ההתקשרות עםאשר ועדה להנדסה ממליץ להאגף לאור האמור לעיל, 

+מע"מ.₪53,318.25בסךשללביצוע העבודה 



2458-סעיףתקציבי

(3)נספחמס'



התקנהשלמתקניפעילותולאספקה–ל"משכעםמסגרתבהסכםהתקשרות-201718/הצעהמס' .4

11/2016/משמכרזבמסגרתגופנית

     פעילות מתקני של והתקנה מחיר לאספקה הצעות קבלת לצורך ל"למשכ פנה הנדסה אגף     

 .11/2016/מש ל"משכ מכרז גופנית במסגרת     

  עמלת ,מ"מע כולל ₪ 800,000 לא יעלה על  ל"הנ למכרז המקסימאלי שרותההתק סכום    

 .10% של בשיעורהינה  העבודה ביצוע על ופיקוח תיאום ניהול שירותי בגין ל"משכ     

        ומקור ספציפית עבודה לאישור בהתאם יבוצעו, זה מכרז נשוא( חוזים/רכש הזמנות) עבודות     

 .בהתאמה תקציבי     

 

:11/2016/משמכרזבמסגרתממשכ"לשהתקבלוההצעותלהלן

 שםהספק
מע"מועמלה17%כולל

10%* 

 ₪764,969.4 אלואתניצןבע"מ

 ₪826,166.95 פורטיבייםבע"מסאורבניקספתרונות

 ₪857,988.75 גניתפארקבע"מ

₪1,019,959.2שעשועיםוספורטבע"מ



ועלכךנקבלתעודותזיכוי.6.98%בשיעורשל*עמלתמשכ"להמתוקנתתהיה

בעלות , ל"משכ דרך מ"בעניצןאתאלוחברת ההתקשרות עם אשרועדה לל ממליץ הנדסהה אגףלאור האמור לעיל, 

בהתאם  ,(6.98%)לפני עדכון עמלת משכ"ל שתעמוד בשיעור של  10%ועמלת משכ"ל  כולל מע"מ₪  764,969.4של 

  ר מבין זכייני משכ"ל.להצעתם שהיא הזולה ביות

.יקטילפרולכלבהתאם-מקורתקציבי
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(4)נספחמס'



 עציםבמערברמלה383קבלתהיתרמקק"ללהעתקת–201719/הצעהמס' .5

 .9עצים בגודל  383בהתאם לחוות דעתה של אגרונומית מערב רמלה, יש לכרות ולנטוע מחדש 

  .₪ 268,174של  , בעלותלהנפקת ההיתר שהינה החברה הבלעדית נדרש לקבל היתר מחברת קק"ל, ך,לשם כ

 

שלבעלותלחברת קק"ל, שהינה חברה בלעדית,  ההיתרלאור האמור לעיל, אגף הנדסה ממליץ לאשר הנפקת 

+מע"מ.₪268,174



2481-סעיףתקציבי

(5)נספחמס'



 104ותחיבורנקודתמיםלמערכתהשקייהבשצ"פלביצועעבוד–201720/הצעהמס' .6

 חיר עבור חיבור נקודת מים למערכתאגף ההנדסה פנה לתאגיד המים לקבלת הצעת מ     

 . 104בשצ"פ  ההשקיה     

 מע"מ.₪ +  14,920הצעת המחיר שהתקבלה הינה בסך של      

 בודה בסך של אגף הנדסה ממליץ לועדה לאשר את הצעת תאגיד המים לביצוע הע     

 +מע"מ.₪  14,920      



2458-מקורתקציבי

(6)נספחמס'

 



תהועדה:והמלצ



החלפתרכביליסינגלפיקוחהעירוניבתוםתקופתההתקשרות–201715/הצעהמס' .1

ולשכור , דרך משכ"ל, חברתקלאוטוקצין הרכב להתקשרות עם  הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצת

, ( לרכב אחד₪  2,208) לחודשכוללמע"מ₪6,624שלבעלותכוללת I10רכבים קטנים מסוג יונדאי  השלוש

ובכפוף לבדיקת מחלקת הפיקוח לשינוי שאמור ר לקטגוריה זו מבין זכייני משכ"ל, בהתאם להצעתם הזולה ביות

 להיות בצריכת הדלק.

 

.ההגנה-טרומפלדורובתבנייתכיכרבמפגשהרחובותהעתקתעמודתאורהלט-16/2017הצעהמס' .2

    , חברתחשמללהתקשרות עם הנדסה האגף  ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצתהועדה     

מע"מ.₪+568,883בסךשלבודהביצוע הע פק בלעדי,ס     

            



 104מגרשימשחקיםבשצ"פ2-בעבודותגידורלביצוע–201717/הצעהמס' .3

, קבלן מסגרת של מסגרייתהמרכזאגף ההנדסה להתקשרות עם ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצתהועדה 

+מע"מ.₪53,318.25בסךשליצוע העבודה לבהעירייה, 
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התקנהשלמתקניפעילותולאספקה–ל"משכעםמסגרתבהסכםהתקשרות-201718/הצעהמס' .4

11/2016/משמכרזבמסגרתגופנית

אתאלוחברת עם  אגף ההנדסה להתקשרות ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצתהועדה     

בהתאם להצעתה שהיא הזולה כולל מע"מ ועמלת משכ"ל, ₪  764,969.4בעלות של משכ"ל, דרך ,מ"בעניצן

האישור הינו בתנאי שאגף ההנדסה ידאג לקבל ממשכ"ל תעודות זיכוי על שיעור העמלה  ביותר מבין זכייני משכ"ל.

קציבי התואם , ובתנאי להוצאת הזמנת עבודה מסודרת עם מקור ת10%ולא בשיעור של  6.98%שיעמוד בסך של 

 כל פרוייקט.

 ₪. 764,969.4העירייה אינה מתחייבת לסכום של

 

 עציםבמערברמלה383קבלתהיתרמקק"ללהעתקת–201719/הצעהמס' .5

 ,חברה בלעדית, שהינה קק"להועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצת אגף ההנדסה להתקשר עם חברת 

 מע"מ.₪+268,174שלבעלות להנפקת ההיתר

 

104לביצועעבודותחיבורנקודתמיםלמערכתהשקייהבשצ"פ–201720/הצעהמס' .6

,תאגידהמיםהמלצת אגף הנדסה להתקשרות עם הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר      

ע בכפוף לבדיקת אגף ההנדסה האם חלה חובה על  התאגיד לבצ ,מע"מ ₪ + 14,920לביצוע העבודה בסך של  

 .החיבורעבודות 

 

 

 

כהןגליתעללאלרוזה              

מנהלתאגףמזכירותומנהלגזבריתהעירייה







ה:תראשהעירייוהחלט



החלפתרכביליסינגלפיקוחהעירוניבתוםתקופתההתקשרות–201715/הצעהמס' .1

 I10רכבים קטנים מסוג יונדאי  השלושולשכור , דרך משכ"ל, חברתקלאוטו התקשרות עםלמאשר המלצת הועדה 

לקטגוריה , בהתאם להצעתם הזולה ביותר ( לרכב אחד₪  2,208) לחודשכוללמע"מ₪6,624שלבעלותכוללת

 .מחלקת הפיקוח לשינוי שאמור להיות בצריכת הדלקובכפוף לבדיקת  ,זו מבין זכייני משכ"ל



.ההגנה-טרומפלדורהעתקתעמודתאורהלטובתבנייתכיכרבמפגשהרחובות-16/2017צעהמס'ה .2

 מע"מ.₪+568,883בסךשללביצוע העבודה, ספק בלעדי, חברתחשמל עם התקשרלמאשר המלצת הועדה               



 104מגרשימשחקיםבשצ"פ2-בעבודותגידורלביצוע-201717/הצעהמס' .3

בסךשלהעבודה , קבלן מסגרת של העירייה, לביצוע מסגרייתהמרכזשרות עםלהתקמאשר המלצת הועדה     

+מע"מ.₪53,318.25
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התקנהשלמתקניפעילותולאספקה–ל"משכעםמסגרתבהסכםהתקשרות-201718/הצעהמס' .4

11/2016/משמכרזבמסגרתגופנית

 דרך משכ"ל, בעלות ,מ"עבניצןאתאלוחברת עם התקשרות למאשר המלצת הועדה     

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר מבין זכייני ₪  764,969.4של     

 משכ"ל. האישור הינו בתנאי שאגף ההנדסה ידאג לקבל ממשכ"ל תעודות זיכוי על שיעור      

 מנת עבודה מסודרת , ובתנאי להוצאת הז10%של בשיעור ולא  6.98%סך של בהעמלה שיעמוד      

 עם מקור תקציבי התואם כל פרוייקט.     

  ₪. 764,969.4העירייה אינה מתחייבת לסכום של      

 עציםבמערברמלה383קבלתהיתרמקק"ללהעתקת–201719/הצעהמס' .5

₪268,174שלבעלותשהינה חברה בלעדית, להנפקת ההיתר , קק"לעם חברת התקשרות למאשר המלצת הועדה 

 +מע"מ.

 

104לביצועעבודותחיבורנקודתמיםלמערכתהשקייהבשצ"פ–201720/הצעהמס' .6

 לביצוע העבודה בסך של,תאגידהמיםעם התקשרות למאשר המלצת הועדה      

 עבודות , בכפוף לבדיקת אגף ההנדסה האם חלה חובה על התאגיד לבצע +מע"מ₪  14,920     

 החיבור.     

 

 

יואללביא

רייהראשהעי



רמלה,

 


