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 201715/-14מס'  מכרזים משותפיםפרוטוקול   

 
בבית העירייה ע"ש ( 2017באפריל  24כ"ח בניסן תשע"ז )שני, שהתקיימה ביום  למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 פנחס זינגר ז"ל.

 

 :נוכחים

 

 :משתתפים

 חלקת אחזקהמ –אילן שרמי                                  גזברית העירייה –עללאל רוזה 

 מחלקת גנ"י –חיה ששון  משנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 

 ונכסים משקמנהלת מח'  –מיכל רוטמן 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית  

 מחלקת ספורט ואירועים –יעקב בוארון 

 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש 

  

  נדון:ה

 

מועדונית )חניון  2, ובית מס' 32משד' ויצמן עד בית סלילת כביש חניה ותאורה  – 201741/הצעה מס'  .1

 לבאמצעות משכ" מכרז לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר,ה במסגרת ניצנים(,

א. בוטון עבודות עם  , באמצעות משכ"ל,תקשרותהה השריא ,6.2.17ם מיו 5/2017מכרזים משותפים מס' הועדה ל

אחד  .עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העירמספר פרוייקטים במסגרת מכרז ללביצוע  ,כבישים ופיתוח בע"מ עפר

 .2, ובית מס' 32שד' ויצמן עד בית ב, הממוקם מועדונית ניצנים שאושרו היה חניון  הפרויקטיםמ

סלילת כביש חניה ותאורה משד' ויצמן מאחר והעבודה הנ"ל מעוגנת בתב"ר אשר ניתן במסגרתו לבצע רק עבודות 

סלילת כביש  -נדסה מבקש לשנות את שם הפרוייקט להאגף ה ,)חניון מועדונית ניצנים( 2, ובית מס' 32עד בית 

שאושר  2537מס' תב"ר לבהתאם )חניון מועדונית ניצנים(,  2, ובית מס' 32חניה ותאורה משד' ויצמן עד בית 

 .משרד הפנים ע"י

 

 .ישן מול חדש -תקציבימקור 

 (1)נספח מס' 

 

 כדורגל בשכונות ג'ואריש ועמיחיהגדר היקפית במגרשי  החלפת - 42/2017מס'  הצעה .2

החלפת גדר היקפית עבור הצעת מחיר  תלקבל בבקשה קבלן מסגרת של העירייה, ,מסגריית המרכזל אגף הנדסה פנה

 .י כדורגל בשכונות ג'ואריש ועמיחיבמגרש

 :שהתקבלה להלן הצעת המחיר

 למגרש. כולל מע"מ₪  100,855 סך של -מטר  4גובה של מטר ו 100גדר באורך של     

 כולל מע"מ.₪  201,710  -המגרשים  2 -עלות לסה"כ     

     

מסגרת של העירייה,   , קבלן מסגריית המרכז ההתקשרות עםאשר וועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאור האמור לעיל,     

 .מגרשיםלשני ה כולל מע"מ₪  201,710לביצוע העבודה בעלות של 

 

 .2618תב"ר מוסדות ציבור  -תקציבימקור     
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 (2)נספח מס' 

 

 

 ,אריאל לביצוע עבודות פיתוח בחצר בי"ס שביל הירוקה לחברתהגדלת שכ"ט  – 43/2017הצעה מס'  .3

  .קרן רמלה באמצעות

 ,תקשרות עם חברת השביל הירוקהשרה היא 5/7/2016מיום  31/2016-14ס' הועדה למכרזים משותפים מ

כולל מע"מ. במהלך ₪  395,408 בעלות של פיתוח חצר בבי"ס אריאל עבודות לביצוע  ,קרן רמלה באמצעות

 ך לבצע תוספת של גדר מוסדית שאינה הייתה כלולה בכתב הכמויות החוזי.צור עלהעבודות הפיתוח 

 כולל מע"מ.₪  14,000 הנדרשת סך שלעלות ההגדלה 

השביל  חברתל ,כולל מע"מ₪  14,000של  ההגדלה בסךאשר ועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאור האמור לעיל, 

 קרן רמלה. באמצעות ,הירוק

  .2483 -תקציבי מקור

 (3)נספח מס' 

 

 עבודות גיזום עצים במוסדות החינוך בעירביצוע  – 201744/הצעה מס'  .4

 נדרשת עבודה לגיזום עצים מסוכנים במוסדות החינוך בעיר. 2017במסגרת שיפוצי קיץ 

כפוף למפרט  השביל בירוק המסגרתקבלן ות מחיר מקרן רמלה לקבלת הצעבאמצעות מחלקת אחזקה פנתה        

 .15/15כרז גינון ולמחירים הקבועים במ

 

 תקבלה:הלהלן הצעת המחיר ש

 לא כולל מע"מ עבור יום גיזום.₪  3,800השביל הירוק  

 .מע"מ +₪  114,000עלות כוללת  - ימי גיזום 30סה"כ נדרש 

 

באמצעות קרן  ,השביל בירוק חברתאשר התקשרות עם ועדה למחלקת אחזקה ממליצה ללאחר בדיקת ההצעה, 

 מע"מ.₪ +  114,000בעלות של  לביצוע העבודה ,רמלה

 

 .תב"ר שיפוצי קיץ -מקור תקציבי

 ( 4)נספח מס'                                                           

 

, תשע"ז ניהול רישום וגביית כספי קייטנת קיץ בגני ילדים לשני מחזורים קיץ – 201745/הצעה מס'  .5

 באמצעות המתנ"ס

לאגף החינוך והנוער אין תשתית מתאימה לנושא רישום, גבייה וכח אדם מתאים לרישום של מאות תושבים בתקופה  

      מצומצמת.

    המתנ"ס בעל ניסיון בהפעלת צהרונים לילדי הגנים, הפועלים בתוך הגנים.

מיטיבות עם  ילדים למתנ"ס יש שיתוף פעולה פורה שתוצאותיו המתנ"ס מבצע רישום, גבייה והפעלה ובין מחלקת גני

     הילדים ועם צוות הגן.

וזה פעל בצורה המיטבית, היה שיתוף  –המתנ"ס עסק ברישום, גבייה ושיבוץ של ילדי הקייטנות  –בשנה שעברה 

כוח אדם, מערכת  למתנ"ס יש תשתית של פעולה, הייתה היענות הדדית וההתרשמות הייתה שהם יודעים מלאכתם.

 רישום שונים בהם ניתן לבצע רישוםרישום ומוקדי 
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 ר, עבוביצוע רישום וגבייה לקייטנותלכספק לאור האמור לעיל, אגף החינוך ממליץ לועדה להתקשר עם המתנ"ס 

    תקורה. 5%כלל השירות והניהול יגבה המתנ"ס 

          ₪.  88,000 -רת היא כהעלות המשוע

          .תקציבי:  סעיף קייטנות קיץ מקור

   

 ( 5)נספח מס'                                                           

 

 

 ת הועדה:והמלצ

 

מועדונית )חניון  2, ובית מס' 32סלילת כביש חניה ותאורה משד' ויצמן עד בית  – 41/2017הצעה מס'  .1

 לבאמצעות משכ" במסגרת המכרז לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר, יצנים(,נ

שאושר  מעוגנת בתב"ר ,6.2.17ם מיו 5/2017מס' מאחר והעבודה שאושרה במסגרת הועדה למכרזים משותפים 

, ובית 32סלילת כביש חניה ותאורה משד' ויצמן עד בית לאשר ניתן לבצע במסגרתו עבודה רק ו ע"י משרד הפנים,

ה לאשר אגף ההנדס המלצתראש העירייה לאשר מ"מ בפני הועדה ממליצה , )חניון מועדונית ניצנים( 2מס' 

סלילת כביש חניה , באמצעות משכ"ל, היא לכבישים ופיתוח בע"מ א. בוטון עבודות עפרשההתקשרות עם 

 .)חניון מועדונית ניצנים( 2, ובית מס' 32ותאורה משד' ויצמן עד בית 

 

 גדר היקפית במגרשי כדורגל בשכונות ג'ואריש ועמיחיהחלפת  – 42/2017הצעה מס'  .2

 המגרשים זהה? 2לשאלת הועדה האם גודל 

 .ולכן גודל המגרשים הוא זהה עוז מאגף ההנדסה מבהיר כי מדובר במגרשי קט רגל שגודלם הוא סטנדרטי

מסגריית עם  נדסה להתקשרותהאגף ה המלצתראש העירייה לאשר מ"מ הועדה ממליצה בפני , לאור האמור לעיל

 .לשני המגרשים כולל מע"מ₪  201,710 לביצוע העבודה בעלות של ,קבלן המסגרת של העירייה ,המרכז

 

אריאל,  פיתוח בחצר בי"סהגדלת שכ"ט לחברת השביל הירוק לביצוע עבודות  - 43/2017הצעה מס'  .3

     .                                                                                                        עות קרן רמלהבאמצ

 מה גודל התוספת הנדרשת? לשאלת הועדה

 מ'. 2גובה של מ' ו 26מדובר בתוספת גדר באורך של ההנדסה משיב שעוז מאגף 

חברת עם ל ההתקשרות יהגדלנדסה הראש העירייה לאשר המלצת אגף המ"מ הועדה ממליצה בפני לאר האמור לעיל, 

 כולל מע"מ.₪  14,000 של בעלות הגדר התוספתית הנדרשת, לביצוע קרן רמלה באמצעות ,ביל הירוקהש

 

 עבודות גיזום עצים במוסדות החינוך בעירביצוע  – 201744/הצעה מס'  .4

 ,השביל בירוקחברת התקשרות עם מחלקת אחזקה ל המלצת ראש העירייה לאשרמ"מ הועדה ממליצה בפני 

 מע"מ.₪ +  114,000לביצוע העבודה בעלות של  ,באמצעות קרן רמלה

 

, תשע"ז ניהול רישום וגביית כספי קייטנת קיץ בגני ילדים לשני מחזורים קיץ – 45/2017הצעה מס'  .5

                                                                                                        באמצעות המתנ"ס
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מחזור לעד לאשר ההצעה, קרי התקשרות עם המתנ"ס לביצוע העבודה ראש העירייה מ"מ י הועדה ממליצה בפנ

₪   1,600,000כל סכום  גבייה  מעל   ,5% התקורה עבור השירות תעמוד על שיעור של₪  1,600,000גבייה של 

  .3% על שיעור התקורה יעמוד

 

 רוזה עללאל                                                    כהן גלית                                           

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                   גזברית העירייה            

 

 

 

 ראש העירייה:מ"מ ת והחלט

 

מועדונית )חניון  2ובית מס' , 32סלילת כביש חניה ותאורה משד' ויצמן עד בית  – 41/2017הצעה מס'  .1

 לבאמצעות משכ" במסגרת המכרז לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר, ניצנים(,

מעוגנת בתב"ר שאושר  ,6.2.17ם מיו 5/2017מס' מאחר והעבודה שאושרה במסגרת הועדה למכרזים משותפים 

, ובית 32לילת כביש חניה ותאורה משד' ויצמן עד בית סלע"י משרד הפנים, ואשר ניתן לבצע במסגרתו עבודה רק 

כבישים ופיתוח  א. בוטון עבודות עפרשההתקשרות עם  מאשר המלצת הועדה, )חניון מועדונית ניצנים( 2מס' 

)חניון מועדונית  2, ובית מס' 32סלילת כביש חניה ותאורה משד' ויצמן עד בית , באמצעות משכ"ל, היא לבע"מ

 .ניצנים(

 

 גדר היקפית במגרשי כדורגל בשכונות ג'ואריש ועמיחיהחלפת  – 42/2017מס'  הצעה .2

 לביצוע העבודה בעלות של ,קבלן המסגרת של העירייה ,מסגריית המרכזעם  להתקשרות מאשר המלצת הועדה

 כולל מע"מ לשני המגרשים.₪  201,710

 

אריאל,  פיתוח בחצר בי"ס הגדלת שכ"ט לחברת השביל הירוק לביצוע עבודות - 43/2017הצעה מס'  .3

     .                                                                                                        באמצעות קרן רמלה

באמצעות קרן רמלה, לביצוע הגדר התוספתית  ,ביל הירוקהשחברת עם להגדיל ההתקשרות  מאשר המלצת הועדה

 כולל מע"מ.₪  14,000הנדרשת בעלות של 

 

 עבודות גיזום עצים במוסדות החינוך בעירביצוע  – 201744/הצעה מס'  .4

באמצעות קרן רמלה, לביצוע העבודה בעלות של  ,יל בירוקהשבחברת התקשרות עם ל מאשר המלצת הועדה

 מע"מ.₪ +  114,000

 

, תשע"ז ניהול רישום וגביית כספי קייטנת קיץ בגני ילדים לשני מחזורים קיץ – 45/2017הצעה מס'  .5

                                                                                                        באמצעות המתנ"ס

התקורה עבור ₪  1,600,000מחזור גבייה של לעד  - התקשרות עם המתנ"ס לביצוע העבודהל מאשר המלצת הועדה

  .3% על שיעור התקורה יעמוד₪   1,600,000כל סכום  גבייה  מעל   ,5% השירות תעמוד על שיעור של

 

 עו"ד מוטי יצחקי                                   

 מ"מ ראש העירייה                                                                

 

 רמלה,


