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201781/-14מס'מכרזיםמשותפיםפרוטוקול
 

( בבית העירייה ע"ש 2017במאי  16באייר תשע"ז ) כ', שלישיביום שהתקיימה  למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 פנחס זינגר ז"ל.



 :נוכחים



 :משתתפים

 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש                                  גזברית העירייה –עללאל רוזה 

  משנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 

 סגן מנהלת מחלקת משק ונכסים –אבי דיל 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית 

 

  



נדון:ה



האומניםקרייתב412פ"בשצעבודותתאורהביצוע–201751/הצעהמס' .1

 עבור מחיר הצעת     קבלת בנוהל, מ"בעחשמלקבלניליגאאתעמי, העירייה של המסגרת לקבלן פנה הנדסה אגף     

 כמפורט בנספח, להלן הצעת המחיר שהתקבלה: האומנים קרייתב  412 פ"בשצ תאורה עבודותביצוע 



.והתייקרותמ"מעכולל₪141,971-עמיאתיגאלקבלניחשמלבע"מ

 

יגאלאתעמי, העירייה של המסגרת קבלןשרות עם ההתק אשרועדה לל ממליץ נדסההה אגףלאחר בדיקת ההצעה,      

 .מ"מע כולל  ₪ 141,971 בעלות של העבודה לביצוע ,מ"בעחשמלקבלני

 

.2458תב"ר -תקציבימקור

(1)נספחמס'



בנייתגןילדיםלההתקשרותעםהקבלןרונירוחם,באמצעותקרןרמלה,הגדלת–201752/הצעהמס' .2

האמניםבקרית431במגרש

 , באמצעותהקבלן רוני רוחם עם תקשרותהה שרהיא 12/4/2016 מיום 18/2016-14' מס משותפים מכרזיםהוועדה ל    

  ₪ 1,219,854 בעלות שלבקרית האמנים  431לבניית גן ילדים במגרש  ,רמלה קרן

 . מ"מע כולל     

החוזי, שלא  נכללו בכתב הכמויות  כמפורט בנספח, ,עבודות נוספות לבצע צורךה עלה הפיתוח עבודות במהלך

 כולל מע"מ.₪  85,113 לביצוע העבודות הינההנדרשת התוספתית  עלותה

     

הקבלן רוני  עםלביצוע העבודות הנוספות, ההתקשרות  הגדלת אשרוועדה לל ממליץ הנדסהה אגףלאור האמור לעיל, 

 .כולל מע"מ₪  85,113בעלות של  , באמצעות קרן רמלה, רוחם



.2565-תקציביסעיף

(2)נספחמס'
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201612//פת'מסמכרזמשכ"לבמסגרת,פיתוחברחביהעירעבודותביצוע–201735/הצעהמס' .3

ברחבי העיר     פיתוח  עבודות יצועלב, 12/2016/פת' מס מכרז במסגרת ,וכלכלה למשק לחברה פנה הנדסה אגף

 . 3 כמפורט בנספח ,כתב הכמויותבבהתאם לפירוט 

 

הצעות כוללות מע"מ ועמלת משכ"ל,  3התקבלו  , קבלנים 7 -ל בנוהל הצעות מחיר פנתה וכלכלה למשק החברה

 כמפורט להלן:

 כולל מע"מ.₪ 2,194,894-א.מדז'רהנדסהבע"מ (1

כולל מע"מ.₪  2,289,342-בישיםופיתוחבע"מא.בוטוןעב'עפרעפרכ (2

כולל מע"מ.₪  2,290,186-דרךעפרבע"מ (3

 

אחברתההתקשרות עם  אשרוועדה לל ממליץ נדסההה אגףלאור האמור לעיל,  לביצוע , מ"בעהנדסהר'מדז.

ות יינתן זיכוי בשל השינויים בעמל 9% בשיעור של עמלת משכ"לו כולל מע"מ₪   2,194,894 העבודה בעלות של 

 .ולזמינותה , בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר2.46%בשיעור של 



.קטישלכלפרויותקציבבכפוףלתב"ר-תקציבימקור



(3)נספחמס'



21/2017לת/מכרזהחדשמס'במסגרתהעםמשכ"ל,אישורהתקשרות–201745/הצעהמס' .4

 להשכרתכלירכבבליסינגתפעולי

רכב בליסינג תפעולי, העונה במדויק על -לאספקת כלי חדש מכרז פרסמההחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי 

תוקף  - המכרז נותן מענה למספר רב של כלי רכב בקטגוריות השונות ,הצרכים הייחודיים של הרשויות המקומיות

 .27.4.18ועד ליום  27.4.17מיום  המכרז החדש הוא

 

כנספח, קצין הרכב ממליץ  "בע"י המחלקה המשפטית, מצ לאחר אישור נוסח ההסכם החדשלאור האמור לעיל, ו

, להשכרת כלי רכב בליסינג  21/2017מכרז החדש מס'  לת/במסגרת ההתקשרות עם משכ"ל, לוועדה לאשר ה

 עבור עיריית רמלה. תפעולי



(4)נספחמס'



בתוםתקופתההתקשרותחינוךבאגףהמחלקתתחזוקהלהחלפתרכבליסינג–201755/הצעהמס' .5

מסוג טנדר  22-252-32מ.ר  של מחלקת התחזוקה תקופת ההתקשרות לרכב הליסינגתיים תס  2017בחודש יוני 

 .כולל ארגז + וו גרירה 2*4איסוזו דבל קבינה 

 

מצ"ב כנספח צרכי המחלקה, קצין הרכב פנה למשכ"ל בנוהל הצעת מחיר עבור ההתקשרות החדשה, לאפיון ובהתאם 

 ממשכ"ל. ות המחיר שהתקבלוהצע

 

 יו.טי.אסיוניברסלפתרונותתחבורהבע"מלאחר בדיקת הצעות קצין הרכב ממליץ לוועדה להתקשר עם חברת 

, לארגז כולל ארגז אטום גבוה + וו גרירה ואמבטיה 2*4ויוטה איילקס רכב מסוג ט, למשכ"ל , באמצעותאוויס()



 עיריית רמלה                                                                              
 אגף מזכירות ומנהל                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  

3 

 

כולל מע"מ לחודש, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר ועונה על  ₪5,274חודשים, בעלות של  36לתקופה של 

 צרכי מחלקת התחזוקה.

  

.1811/731–תקציבימקור

(5נספחמס')



הרחובותתקתעמודתאורהלטובתבנייתכיכרבמפגשעדכוןעלותעבודותהע–56/2017הצעהמס' .6

.חברתחשמל,ע"יההגנה–טרומפלדור

העתקת  ההתקשרות עם חברת חשמל לביצועאישרה  ,13.2.2017מיום  6/2017-14מס'  למכרזים משותפים הועדה

 . + מע"מ568,883בעלות של  ההגנה-בניית כיכר במפגש הרחובות טרומפלדור עמוד תאורה לטובת

 .מע"מ₪ +  424,601.2לאחר ישיבה מקצועית, הוחלט בשלב ראשון לבצע עבודה רק בהיקף של 

 

לאור האמור לעיל, ולאחר שעלות העבודה קטנה, אגף ההנדסה ממליץ לוועדה לעדכן את סכום ביצוע עבודת העתקת 

₪  424,601.2ע"י חברת חשמל לסכום של  ההגנה – לטובת בניית כיכר במפגש הרחובות טרומפלדורה עמוד התאור

 .+ מע"מ

 

.2605-תקציבימקור

(6נספחמס')

 



תהועדה:והמלצ



 

האומניםקרייתב412פ"בשצעבודותתאורהביצוע–51/2017הצעהמס' .1

 של המסגרת קבלןההתקשרות עם  אשרלף ההנדסה המלצת אגראש העירייה לאשר מ"מ הועדה ממליצה בפני      

 .מ"מע כולל   ₪ 141,971 בעלות של העבודה לביצוע ,מ"בעחשמלקבלנייגאלאתעמי, העירייה

 

לבנייתגןילדיםמלה,הגדלתההתקשרותעםהקבלןרונירוחם,באמצעותקרןר–52/2017הצעהמס' .2

בקריתהאמנים431במגרש

 מאחר ומדובר בחוזה פאושלי, על איזה עבודות מדובר? :לשאלת הוועדה    

ההקצב  ואינן נמצאות בהסכם עצמו. בפיתוח שהן למדידה ודותגדלה נובעת מעבשההההנדסה משיב עוז מאגף  

 -ב "חשלא 300לא חולק נכון ולכן נוצר עודף של  207תות הגנים עם מגרש יחמש כ קט במסגרתישהותנה לפרוי

לטובת  המההקצב שהוקצ "חאלש 200 -, בסך כל העב' למדידה נותרו יותר מ"חאלש 80 -חוסר של כ 431ובגן  207

 קטים. יהפרוי

 

ההתקשרות לביצוע  להגדיל ף ההנדסההמלצת אגראש העירייה לאשר מ"מ הועדה ממליצה בפני לאור האמור לעיל, 

רוחם , עםלבניית גן ילדים העבודות הנוספות רוני כולל ₪  85,113בעלות של  , באמצעות קרן רמלה, הקבלן

 .מע"מ
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201612//פת'מסמכרזמשכ"ל,במסגרתפיתוחברחביהעירעבודותביצוע–53/2017הצעהמס' .3

, מ"בעהנדסהר'מדז.אחברתהתקשרות עם ף ההנדסה להמלצת אגראש העירייה לאשר מ"מ הועדה ממליצה בפני 

בשל השינויים בעמלות  9%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של ₪   2,194,894לביצוע העבודה בעלות של  

בכפוף למקור תקציבי.,, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר2.46%יינתן זיכוי בשיעור של 



,21/2017לת/משכ"ל,במסגרתהמכרזהחדשמס'אישורהתקשרותעם–54/2017הצעהמס' .4

 להשכרתכלירכבבליסינגתפעולי

מכרז החדש במסגרת ההתקשרות עם משכ"ל, קצין הרכב ל המלצתראש העירייה לאשר מ"מ הועדה ממליצה בפני 

 עבור עיריית רמלה. לי, להשכרת כלי רכב בליסינג תפעו 21/2017מס'  לת/

 

בתוםתקופתההתקשרותחינוךבאגףהמחלקתתחזוקהלהחלפתרכבליסינג–201755/הצעהמס' .5

יוניברסלעם חברת  ותלהתקשר קצין הרכב המלצתראש העירייה לאשר מ"מ הועדה ממליצה בפני  יו.טי.אס

כולל ארגז אטום גבוה + וו  2*4רכב מסוג טויוטה איילקס , למשכ"ל , באמצעותאוויס() בורהבע"מפתרונותתח

כולל מע"מ לחודש, בהתאם להצעתה שהיא  ₪5,274חודשים, בעלות של  36, לתקופה של לארגז גרירה ואמבטיה

 הזולה ביותר ועונה על צרכי מחלקת התחזוקה.

 

הרחובותדותהעתקתעמודתאורהלטובתבנייתכיכרבמפגשעדכוןעלותעבו–56/2017הצעהמס' .6

.חברתחשמל,ע"יההגנה–טרומפלדור

אגף ההנדסה לעדכן את סכום ביצוע עבודת העתקת עמוד  המלצתראש העירייה לאשר מ"מ הועדה ממליצה בפני 

₪ +  424,601.2ע"י חברת חשמל לסכום של  ההגנה – בת בניית כיכר במפגש הרחובות טרומפלדורלטוהתאורה 

 .מע"מ

 

 

רוזהעללאלכהןגלית

גזבריתהעירייהמנהלתאגףמזכירותומנהל

 

 

ראשהעירייה:מ"מתוהחלט



    

האומניםקרייתב412פ"בשצעבודותתאורהביצוע–51/2017הצעהמס' .1

 ,מ"עבחשמלקבלנייגאלאתעמי, העירייה של המסגרת קבלןההתקשרות עם תקשרות לה מאשר המלצת הועדה     

 .מ"מע כולל   ₪ 141,971 בעלות של העבודה לביצוע

 

לבנייתגןילדיםהגדלתההתקשרותעםהקבלןרונירוחם,באמצעותקרןרמלה,–52/2017הצעהמס' .2

בקריתהאמנים431במגרש

רוחם , עםבניית גן ילדיםלההתקשרות לביצוע העבודות הנוספות  להגדיל מאשר המלצת הועדה     רוני , הקבלן

 .כולל מע"מ₪  85,113בעלות של  באמצעות קרן רמלה, 
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201612//פת'מסמכרזמשכ"ל,במסגרתפיתוחברחביהעירעבודותביצוע–53/2017הצעהמס' .3

₪   2,194,894, לביצוע העבודה בעלות של  מ"בעהנדסהר'מדז.אחברתעם תקשרות לה מאשר המלצת הועדה

, בהתאם 2.46%בשל השינויים בעמלות יינתן זיכוי בשיעור של  9%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של 

.לכל פרוייקט/עבודה בכפוף למקור תקציבי,להצעתה שהיא הזולה ביותר



,21/2017לת/סגרתהמכרזהחדשמס'אישורהתקשרותעםמשכ"ל,במ–54/2017הצעהמס' .4

 להשכרתכלירכבבליסינגתפעולי

, להשכרת כלי רכב בליסינג 21/2017מכרז החדש מס' לת/במסגרת העם משכ"ל,  להתקשרות מאשר המלצת הועדה

 עבור עיריית רמלה. תפעולי



בתוםתקופתההתקשרותחינוךבאגףהמחלקתתחזוקהלבליסינגהחלפתרכ–201755/הצעהמס' .5

בע"מעם חברת תקשרות לה מאשר המלצת הועדה תחבורה פתרונות יוניברסל  , באמצעותאוויס() יו.טי.אס

 36, לתקופה של לארגז כולל ארגז אטום גבוה + וו גרירה ואמבטיה 2*4רכב מסוג טויוטה איילקס , למשכ"ל

כולל מע"מ לחודש, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר ועונה על צרכי מחלקת  ₪5,274חודשים, בעלות של 

 התחזוקה.

  

הרחובותעדכוןעלותעבודותהעתקתעמודתאורהלטובתבנייתכיכרבמפגש–56/2017הצעהמס' .6

חברתחשמל,ע"יההגנה–טרומפלדור

לטובת בניית כיכר במפגש הרחובות לעדכן את סכום ביצוע עבודת העתקת עמוד התאורה  מאשר המלצת הועדה

 .מע"מ₪ +  424,601.2ע"י חברת חשמל לסכום של  ההגנה – טרומפלדור

 

 

 

           

עו"דמוטייצחקי 

מ"מראשהעירייה



רמלה,

 


