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201721/-14מס'מכרזיםמשותפיםפרוטוקול
 

( בבית העירייה ע"ש 2017במרץ  22רביעי, כ"ד באדר תשע"ז )ביום  , שהתקיימהלמכרזים משותפיםמישיבת הוועדה  

 פנחס זינגר ז"ל.



 נוכחים:



 משתתפים:
 אגף ההנדסה –קוב יגאל שפושני                                 גזברית העירייה –עללאל רוזה 

  משנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 

 ונכסים משקמנהלת מח'  –מיכל רוטמן 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית  

 

  





נדון:ה



 באמצעותמשכ"לבגניהילדיםsmart playיתקנתמשטחמכרזמסגרתלה–201733/הצעהמס' .1

 .בגני הילדים smart play ילהתקנת משטח ,ש"חאל 700 בסךלאגף החינוך אושר תב"ר 

 , להלן הצעות המחיר שהתקבלו7פרק   11/2016מש/ 'לחברה למשק וכלכלה במסגרת מכרז מסמחלקת רכש פנתה 

 :לאחר ההתמחרות של משכ"ל

   

לאכוללמע"מלפריטמחירשםהספק

           ₪  18,112.54           דשא עז בע"מ

             ₪  18,153.00         גריין פויינט פתרונות חיפוי בע"מ

          ₪  19,046.64         איכות המשחק )ס.ק( בע"מ

          ₪  20,170.00          פוליטן ספורט בע"מ 

 

 , , באמצעות משכ"לבע"מ דשאעוז עם חברת להתקשרלאחר בדיקת ההצעות, מחלקת רכש ממליצה לוועדה 

עמלת משכ"ל בשיעור  , כולללא כולל מע"מ )כולל כל העבודות( לפריט ₪ 18,112.54בעלות של  לביצוע העבודה

 . , בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותרבתעודת החיובתינתן  3.02%בשיעור של  הנחה נוספת ,10% של 

 כולל מע"מ. אלש"ח 700 לא יעלה על הסכום המקסימלי להתקשרות



.2584תב"ר–מקורתקציבי

(1)נספחמס'





לטובתשדרוגמגרשימתקנימכרזמסגרתלביצועעבודותפיתוחבשצ"פים–201743/הצעהמס' .2

 .באמצעותמשכ"ל-משחקים

לביצוע עבודות פיתוח בשצ"פים  ,9/2016מס' את/משכ"ל נדסה פנה לחברה למשק וכלכלה במסגרת מכרז האגף ה

מש"ח לא כולל מע"מ וכולל  2 במתכונת של הסכם מסגרת שלא יעלה ע"ס של ,לטובת שדרוג מגרשי מתקני משחקים

 (. העבודות יבוצעו בהתאם להזמנות עבודה ולפי הצורך.2.46%)יינתן זיכוי של  9%תקורת משכ"ל בשיעור 
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מהמחירון, המציעים התבקשו להציע אחוז הנחה גבוה ככל האפשר  נים שונים,קבל 7 -החברה למשק וכלכלה פנתה ל

  הצעות כמפורט להלן: 5התקבלו 

 

הנחהקבועהשלשםהקבלן

הקבלן

סה"כההנחה

שנתנה

סה"כהנחה

 34.43% 15.4% 22.5% אביב שבתאי יוסף בע"מ

 29% - 29% לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ

 23% - 23% י.ק.ר בראשי בע"מ

 21.8% 8% 15% אר בע"מ-יצ

 15% - 15% יובל עבודות עפר ופיתוח בע"מ

 

באמצעות , אביבשבתאייוסףבע"מהתקשר עם חברת עדה לוונדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת ההצעות, 

של ההצעה כוללת מע"מ ועמלת משכ"ל  34.43%שנתנה את אחוז ההנחה הגבוה ביותר מהמחירון בסך של  משכ"ל, 

כולל לא ₪  2,000,000סכום העבודות לא יעלה על  .תינתן בתעודת החיוב 2.46%חה נוספת בשיעור של הנ 9%

 מע"מ.

 

והזמנהחתומהע"ימורשהחתימה.תקציביבכפוףלמקור



(2)נספחמס'



–במסגרתסלתרבותומוזיאוןעירוניהסעותגניילדיםלפעילויותחוץגניות–35/2017הצעהמס' .3

.תמשכ"לבאמצעו

עבור הסעות גני ילדים לפעילויות , 8/2016נוער פנה לחברה למשק וכלכלה במסגרת מכרז מס' הס/החינוך והאגף 

 חוץ גניות במסגרת סל תרבות המופעלות על ידי הרשות.

 

 הצעות מחיר, כמפורט להלן: 4התקבלו 

 

 

בעלות ,  מסיעיהעירראשוןלציון אשר ההתקשרות עםוועדה לנוער ממליץ להחינוך והאגף  ,צעותהלאחר בדיקת ה

 הזולה ביותר., בהתאם להצעתם שהיא  4.5%כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של  ₪ 108,987  של



סה"כמחירנסיעהבש"חהזכיין

 עבור והק"מ הפעילות שעות רכבלכל

אחדכוללעמלהוכוללמע"מלאשכול

לכל בש"ח שנתי נסיעה מחיר סה"כ

עמלה כולל הרכבים כל עבור הכיוונים

וכוללמע"מלאשכול

 ש"ח 158,700.0 ש"ח 3423.4 הסעות המוביל הארצי

 ש"ח 201,244.5 ש"ח 4,475.5 נתיבים חדד אופיר

 העיר ראשוןעי  מסי

 לציון 

 "חש 108,987.0 ש"ח 2,384.2

 ₪  130,760.0 ש"ח 2,919.7 גלגלי הכפר



 עיריית רמלה                                                                              
 אגף מזכירות ומנהל                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  

3 

 

.2612-תקציבימקור

(3)נספחמס'



הגדלתשכ"טעבורבנייתגןילדיםבשמשוןהגיבור-36/2017הצעהמס' .4

 עבור קרן רמלה,  באמצעות הנדסה מבקש להגדיל את שכ"ט של הקבלן רוני רוחם, האגף 

 ת לפי החישוב כולל מע"מ והתייקרויו₪  70,106פרוייקט גן ילדים בשמשון הגיבור בסכום של 

 הבא:

 

  ₪ 1,062,960     סכום צו ההתחלה של הפרוייקט  כולל התייקרויות לפני מע"מ

  ₪ 1,124,677                 כולל התייקרויות-סכום הפרוייקט לפי חישוב שהתקבל

  ₪      61,717                                                                           סכום ההגדלה

  ₪      10,491.89                                                                      (17%מע"מ )

  ₪      72,209                                                    הסכום להגדלה כולל מע"מ

  ₪      70,106                                        ישירות ע"י העירייה -פיקוח  3%בניכוי 

 

  ,אשר את ההגדלה לקבלן רוני רוחםוועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאור האמור לעיל, 

  .₪ 70,106 בסך שלקרן רמלה  באמצעות 



.2517-תקציבימקור

(4)נספחמס'



ברחובאהודמנור)מדמים(בשצ"פהתקנתמערכתמדידה-37/2017הצעהמס' .5

 לקבלת הצעת מחיר עבור מערכת מדידה ברחוב אהוד   תאגיד המים ת.מ.רלה פנה נדסהאגף ה

 מנור בקרית האמנים.

  .כולל מע"מ₪  14,988  -שהתקבלה  הצעת המחיר

 ₪. 15,737.4  - 5% בשיעור של  סה"כ כולל תקורה

 

 תאגיד המים  ההצעה, ולהתקשר עםאשר וועדה להנדסה ממליץ להאגף לאחר בדיקת ההצעה, 

  .5%כולל מע"מ וכולל תקורה בשיעור של  ₪ 15,737.4 בעלות של  לביצוע העבודה.מ.ר. ת

 

.2458-תקציבימקור

(5)נספחמס'
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תהועדה:והמלצ



באמצעותמשכ"לבגניהילדיםsmart playיתקנתמשטחמכרזמסגרתלה–33/2017הצעהמס' .1

, באמצעות חברתדשאעוזבע"מעם התקשרות, לרכש  המלצת מחלקתהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

לא כולל מע"מ, כולל עמלת משכ"ל )כולל כל העבודות(  לפריט₪  18,112.54משכ"ל,  לביצוע העבודה בעלות של 

 להצעתה שהיא הזולה ביותר.  תינתן בתעודת החיוב, בהתאם 3.02%, הנחה נוספת בשיעור של 10%בשיעור של  

  אלש"ח כולל מע"מ. 700הסכום המקסימלי להתקשרות לא יעלה על 

 

 : עוד מובהר כי

  וההסכםהמכרז והביטוח + הערבות  בהתאמת מסמכית מותנההתקשרות 

 .לטובת העירייה      

 700,000  העירייה אינה מתחייבת לסכום של ₪. 

 

לטובתשדרוגמגרשימתקניועעבודותפיתוחבשצ"פיםמכרזמסגרתלביצ–34/2017הצעהמס' .2

 .באמצעותמשכ"ל-משחקים

, אביבשבתאייוסףבע"מעם חברת  התקשרותל אגף ההנדסההמלצת הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

וללת מע"מ ועמלת ההצעה כ 34.43%באמצעות משכ"ל, שנתנה את אחוז ההנחה הגבוה ביותר מהמחירון בסך של  

והזמנה  תקציביבכפוף למקור  האישור תינתן בתעודת החיוב. 2.46%הנחה נוספת בשיעור של  9%משכ"ל של 

חתומה ע"י מורשה חתימה.

. 

 כולל מע"מ.לא ₪  2,000,000סכום העבודות לא יעלה על 

 

 : עוד מובהר כי

  וההסכםהמכרז והביטוח + הערבות  בהתאמת מסמכית מותנההתקשרות 

 .לטובת העירייה      

 2,000,000  העירייה אינה מתחייבת לסכום של ₪. 

 

–במסגרתסלתרבותומוזיאוןעירוניהסעותגניילדיםלפעילויותחוץגניות–35/2017הצעהמס' .3

.באמצעותמשכ"ל

מסיעי עם התקשרותל המלצת אגף חינוך ונוערהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

 כולל מע"מ וכולל  ₪ 108,987  בעלות של  בעלות שלבאמצעות משכ"ל, , העירראשוןלציון

 , בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר. 4.5%עמלת משכ"ל בשיעור של 

 

 : עוד מובהר כי

  וההסכםהמכרז והביטוח + הערבות  בהתאמת מסמכית מותנההתקשרות 

 .לטובת העירייה      

 

הגדלתשכ"טעבורבנייתגןילדיםבשמשוןהגיבור-36/2017הצעהמס' .4

 לשאלת הועדה מדוע נדרש להגדיל את שכ"ט?

 יגאל שפושניקוב מסביר שההגדלה נובעת מדרישה לפתוח פתח נוסף לגן שלא היה במפרט.
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 להגדיל  הנדסההאגף  המלצתהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר לאור האמור לעיל, 

  .₪ 70,106 בסך של , קרן רמלה באמצעות  ,לקבלן רוני רוחםשכ"ט 

 

ברחובאהודמנור)מדמים(בשצ"פהתקנתמערכתמדידה-37/2017הצעהמס' .5

 תאגיד המים  להתקשר עם הנדסההאגף  המלצתהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

 . 5%בשיעור  כולל מע"מ וכולל תקורה  ₪ 15,737.4 בעלות של  לביצוע העבודהת.מ.ר. 

 

 

 

רוזהעללאלכהןגלית   

סגןגזבריתהעירייהמנהלתאגףמזכירותומנהל

 

 

תראשהעירייה:והחלט



באמצעותמשכ"לבגניהילדיםsmart playיתקנתמשטחמכרזמסגרתלה–33/2017הצעהמס' .1

, באמצעות משכ"ל,  לביצוע העבודה בעלות של חברתדשאעוזבע"מעם התקשרות מאשר המלצת הוועדה ל

, הנחה נוספת 10%"ל בשיעור של  לא כולל מע"מ, כולל עמלת משכ)כולל כל העבודות( לפריט ₪  18,112.54

 תינתן בתעודת החיוב, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.  3.02%בשיעור של 

  אלש"ח כולל מע"מ. 700הסכום המקסימלי להתקשרות לא יעלה על 

 

 : עוד מובהר כי

  וההסכםהמכרז והביטוח + הערבות  בהתאמת מסמכית מותנההתקשרות 

 .לטובת העירייה      

 700,000  ה אינה מתחייבת לסכום שלהעיריי ₪. 

 

 

לטובתשדרוגמגרשימתקנימכרזמסגרתלביצועעבודותפיתוחבשצ"פים–34/2017הצעהמס' .2

 .באמצעותמשכ"ל-משחקים

, באמצעות משכ"ל, שנתנה את אחוז ההנחה "מאביבשבתאייוסףבעחברת מאשר המלצת הוועדה להתקשרות עם 

הנחה נוספת בשיעור של  9%ההצעה כוללת מע"מ ועמלת משכ"ל של  34.43%הגבוה ביותר מהמחירון בסך של  

 .והזמנה חתומה ע"י מורשה חתימה בכפוף למקור תקציבי האישור תינתן בתעודת החיוב. 2.46%

 מע"מ. כולללא ₪  2,000,000סכום העבודות לא יעלה על 

 

 : עוד מובהר כי

  וההסכםהמכרז והביטוח + הערבות  בהתאמת מסמכית מותנההתקשרות 

 .לטובת העירייה      

 2,000,000  העירייה אינה מתחייבת לסכום של ₪. 
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–במסגרתסלתרבותומוזיאוןעירוניהסעותגניילדיםלפעילויותחוץגניות–35/2017הצעהמס' .3

.באמצעותמשכ"ל

 בעלות  באמצעות משכ"ל,, העירראשוןלציוןמסיעי עםמאשר המלצת הוועדה להתקשרות 

 , בהתאם להצעתם שהיא  4.5%כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל  בשיעור של   ₪ 108,987  של

 הזולה ביותר.

 

 : עוד מובהר כי

  וההסכםהמכרז והביטוח + הערבות  בהתאמת מסמכית מותנההתקשרות 

 .ובת העירייהלט      

 

הגדלתשכ"טעבורבנייתגןילדיםבשמשוןהגיבור-36/2017הצעהמס' .4

  בסך של , קרן רמלה באמצעות  ,לקבלן רוני רוחםלהגדיל שכ"ט מאשר המלצת הוועדה 

70,106 ₪.  

 

ברחובאהודמנור)מדמים(בשצ"פהתקנתמערכתמדידה-37/2017הצעהמס' .5

 בעלות של לביצוע העבודהת.מ.ר. תאגיד המים  ר עםלהתקש מאשר המלצת הוועדה 

 .5%כולל מע"מ וכולל תקורה בשיעור ל  ₪ 15,737.4





יואללביא

ראשהעירייה



רמלה,

 


