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( 2017ביולי  11י"ז בתמוז תשע"ז )ביום שלישי, שהתקיימה  למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
 

 :משתתפים
                                 גזברית העירייה –עללאל רוזה 

 משנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 
 מנהלת מחלקת משק ונכסים– מיכל רוטמן

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית 

 
 :נוכחים

 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש 
 אגף ההנדסה –אפרת כהן 

  נדון:ה
 

 קבלן רוני רוחם עבור פיזור סוללת עפר הרחבת עבודה עם ה  – 75/2017הצעה מס'  .1
                                                 ., באמצעות קרן רמלהבבי"ס תיכון ביסטריצקי

, שאינה יש לבצע עבודה נוספת ,בקריית האומנים לצורך השלמת שלב ג' בתיכון ביסטריצקי 
בשטח ללא  ר עבודות עפר, לפיזולולה בחוזה של העירייה מול קרן רמלה והקבלן רוני רוחםכ

  העברה למקום אחר.
 :שהתקבלה רלהלן הצעת המחי

 כולל מע"מ.₪  93,146   -  רוני רוחם 
 

הקבלן רוני  הרחבת העבודה עםאשר את ועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת ההצעה, 
 ₪. 93,146 לביצוע העבודה בעלות של, קרן רמלה , באמצעותרוחם

 
 . 2355 - תקציבימקור 

 (1)נספח מס' 
 

   – 76/2017הצעה מס'  .2
 משכ"ל , באמצעותשל מועדון פיס לנוער בקרית האמנים תכנון רישוי וביצוע

 2/2017/מק' מס מכרז במסגרת וכלכלה למשק לחברהבנוהל הצעת מחיר  פנה נדסההה אגף
 . האמנים בקרית לנוער פיס מועדון של וביצוע רישוי תכנון ביצוע ביצועעבור 

 
 הלן:ת כמפורט ל, התקבלה הצעה אחקבלנים 2 -ל פנתה וכלכלה למשק החברה

  .4.5%כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של  ₪ 1,772,072 - ברת רולן בע"מח
 

 , מ"בע רולן חברת ההתקשרות עם אשרועדה לל ממליץ הנדסהה אגףלאחר בדיקת ההצעה, 
כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 1,772,072 לביצוע העבודה בעלות שלבאמצעות משכ"ל, 

 .4.5%של 
 

 (.2631 - תקציבי מקור 
 (2)נספח מס' 
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  – 2017/77הצעה מס'  .3
 , באמצעות משכ"לעבודות אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אשמכרז מסגרת ל

 לרכוש ציוד מטלטלין לכיבוי אש. נדרש ,עירייה הבמסגרת שיפוצי קיץ ואחזקת מבני 
 22/2016כ/ממחלקת רכש פנתה בנוהל הצעת מחיר לחברה למשק וכלכלה במסגרת מכרז מס' 

 .7%שיעור של למשכ"ל תעמוד על תקורה , המע"מ +₪  200,000 הוא המבוקש סכום המסגרת
 הצעות, כמפורט להלן: 4ספקים, התקבלו  5 -ל פנתה וכלכלה למשק החברה   
 . על מחירי המכרז 30.1% הנחה  –ברק אש   
וכיבוי אש בע"מ גילוי  א.ר תעשיות מיגון      .מחירי המכרזמ 28.5% שלהנחה    - ֶ
 מחירי המכרז.מ 18%של  הנחה  –ג' בע"מ  1992קרן אש     
 מחירי המכרז.מ 10%של  הנחה  -  בע"מואלנור א.ינוס תעשיות בטיחות אש     
 

, ברק אשההתקשרות עם חברת  אשרלאחר בדיקת ההצעה, מחלקת רכש ממליצה לועדה ל 
, החברה נתנה את אחוז חירי המכרזממ 28.5%של הנחה ב לביצוע העבודהבאמצעות משכ"ל, 

  ההנחה הגבוה ביותר.
מע"מ, ₪ +  200,000 של הסכם מסגרת שלא יעלה על סך של ההתקשרות הינה במתכונת

 .7%שיעור של למשכ"ל תעמוד על תקורה ה
 

פי הזמנות חתומות לשל כל מחלקות העירייה ו 420תב"ר שיפוצי קיץ,  –תקציבי  מקור     
 .רית העירייהומאושרות ע"י גזב

 (3)נספח מס' 
 

 באמצעות חשכ"ל, LEDרכישת טלוויזיות מסוג  – 2017/78הצעה מס'   .4
רכישת עבור  – 16.4.0.2 מס' מכרז במסגרת חשכ"ל למחלקת רכש פנתה בנוהל הצעת מחיר 

 , לפי המפרט הבא:LED טלוויזיות מסוג 
 

   פרק ראשי: מכרזים מרכזיים
 פרק משני: מולטימדיה

 01מהדורה:   16.4.2מספר הודעת מכרז מרכזי:   16.4משני:  מספר פרק
 

 בערכת הטלוויזיות יסופקו הפריטים הבאים:  תכולת הערכה

 מתח +כבל טלוויזיה 1

 מתקן תלייה )ככל והוזמן על ידי המשרד( 2

3 
 HDממיר דיגיטאלי עידן + באיכות 

 . מובנה( יכללו ממיר דיגיטאלי עידן + E3,E4,E5טלוויזיות ) •
 חיצוני.תסופק עם ממיר עידן +   E6טלוווזיה  •

 אנטנה חיצונית המאפשרת קליטת ערוצי טלוויזיה • 4
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 :דגמי טלוויזיות בחלוקה לספקים זוכים ,דגמים ומחירים 

 יצרן זוכה   ספק #
גודל מסך 
 )אינטשים(

 דגם
 שקליםר מחי

כולל  דשים )לאח
 מע"מ(

E3 גטר גרופ בע"מ Innova 40 MC401T2 768 ₪ 

E4 יניר מערכות בע"מ fujicom 50 FJ50D2 1061 ₪ 

E5 גטר גרופ בע"מ Innova 55 GL555 1367 ₪ 

E6 יניר מערכות בע"מ fujicom 75 FJ75ST2 11410 ₪ 

 

 :שנים  5-הרחבת אחריות לטלוויזיות מעבר ל

 

 :לטלוויזיות והתקנה בסיסית  מחירי מתקני תלייה
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שנים חברת יניר בע"מ 5-מעבר ל תלטלוויזיוהרחבת אחריות 
מחיר ליחידה 

 מע"מ( ל )לא כול

 ₪ FJ50D2 53.05  שנות אחריות( לטלוויזיה מדגם  2-שנת אחריות נוספת )לא יותר מ

 ₪ FJ75ST2 570.5 טלוויזיה מדגם שנות אחריות( ל 2-שנת אחריות נוספת )לא יותר מ

 שנים חברת גטר בע"מ 5-מעבר ל הרחבת אחריות לטלוויזיות
מחיר ליחידה 

 מע"מ(  )לא כולל

 ₪ MC401T2 38 שנות אחריות( לטלוויזיה מדגם  2-וספת )לא יותר משנת אחריות נ

 ₪ GL555 68 טלוויזיה מדגם שנות אחריות( ל 2-שנת אחריות נוספת )לא יותר מ

 כולל מע"מ()₪ מחיר לפריט  הפריט #

1 
ים עד בגדל LEDמתקן תלייה צמוד קיר לטלוויזיה מסוג 

 ₪ 128 , עם אפשרות הטיה )מותאם לטלוויזיה המסופקת(60"

2 
, עם 50בגדלים עד" LEDזרוע אחיזה לטלוויזיה מסוג 

 אפשרות הטיה וסבסוב
256 ₪ 

3 
, עם 60בגדלים עד " LEDזרוע אחיזה לטלוויזיה מסוג 

 אפשרות הטיה וסבסוב
342 ₪ 

4 
עם  75בגדלים עד " LED  זרוע אחיזה לטלוויזיה מסוג

 אפשרות הטיה וסבסוב
513 ₪ 

5 

באתר   התקנה בסיסית )על ידי מתקין מורשה בלבד(
 תכלול – LEDהלקוח לטלוויזיה אחת מסוג 

 התקנת מתקן תלייה/זרוע אחיזה על הקיר.  .1
 התקנת הטלוויזיה על גבי הזרוע. .2
הפעלת הטלוויזיה, כיוונים נדרשים והדרכת  .3

 המזמין,
 ידן +הפעלת הממיר ע .4
ממיר  /PCחיבור הטלוויזיה למקור שידור זמני ) .5

 כבלים לצורך בדיקת תקינות המסך(.

214 ₪ 

6 
תיקון באתר הלקוח במקרים בהם לא ניתן להוציא את 

 הטלוויזיה לתיקון במעבדה חיצונית
214 ₪ 
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 גטר גרופ חברותההתקשרות עם ה אשרלאחר בדיקת ההצעות, מחלקת רכש ממליצה לועדה ל
 .ללא תקורה הזול, פי הפריט , באמצעות מכרז חשכ"ל, כל אחת לויניר מערכות

 
 .פי הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייהמחלקות העירייה, ל –מקור תקציבי 

 
 (4)נספח מס' 

  
 

 עדה:ות הוהמלצ
 
 סוללת עפר  קבלן רוני רוחם עבור פיזורעבודה עם הההרחבת   – 75/2017הצעה מס'  .1

                                                 .                                                          בבי"ס תיכון ביסטריצקי, באמצעות קרן רמלה
מאחר ומדובר בקבלן שכבר התחיל את ביצוע העבודות במקום, ומאחר ומדובר בסוג של בלת"ם 

הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת אגף פר לשם ביצוע העבודות, ויש חובה לפנות הע
לביצוע העבודה , קרן רמלה , באמצעותהקבלן רוני רוחם עם להרחיב ההתקשרות ההנדסה

 ₪. 93,146 בעלות של
 

   – 76/2017הצעה מס'  .2
 משכ"ל , באמצעותתכנון רישוי וביצוע של מועדון פיס לנוער בקרית האמנים

,  מ"בע רולן חברת התקשרות עםההנדסה ליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת אגף הועדה ממל
כולל ₪  1,772,072לביצוע העבודה בעלות של  הצעה יחידה שהתקבלה,באמצעות משכ"ל, 

 .4.5%מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של 
עוד מובהר כי ההתקשרות מותנת בהתאמת מסמכי המכרז והביטוח + הערבות וההסכם 

 .ירייהלטובת הע
 אין לבצע העבודה ללא תב"ר מאושר.

  

  – 2017/77הצעה מס'  .3
 מכרז מסגרת לעבודות אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש, באמצעות משכ"ל

ברק עם חברת התקשרות ללקת רכש ממליצה מחהועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 
, החברה נתנה את מחירי המכרזמ 28.5%של הנחה ב לביצוע העבודה, באמצעות משכ"ל, אש

 אחוז ההנחה הגבוה ביותר. 
מע"מ, ₪ +  200,000 של הסכם מסגרת שלא יעלה על סך של ההתקשרות הינה במתכונת

 .7%שיעור של למשכ"ל תעמוד על תקורה ה
עוד מובהר כי ההתקשרות מותנת בהתאמת מסמכי המכרז והביטוח + הערבות וההסכם לטובת 

 העירייה.
 ור תקציבי ולהוצאת הזמנות חתומות ע"י גזברות העירייה.בכפוף למק
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 באמצעות חשכ"ל, LEDרכישת טלוויזיות מסוג  – 2017/78הצעה מס'   .4
 החברותמחלקת רכש ממליצה להתקשרות עם הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 

 .ללא תקורהות ההתקשרהזול, פי הפריט , באמצעות חשכ"ל, כל אחת לויניר מערכות גטר גרופ
 .הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייההאישור בכפוף ל

 
 
 

 
 כהן גלית                                                                                               רוזה עללאל                     

 גזברית העירייה                                                         מנהלת אגף מזכירות ומנהל                       
 
 
 

 :החלטות ראש העיר
 
 קבלן רוני רוחם עבור פיזור סוללת עפר הרחבת עבודה עם ה  – 75/2017הצעה מס'  .1

                                                 .                                                       בבי"ס תיכון ביסטריצקי, באמצעות קרן רמלה
לביצוע העבודה , קרן רמלה , באמצעותהקבלן רוני רוחם להתקשרות עם מאשר המלצת הועדה

 ₪. 93,146 בעלות של
 

   – 76/2017הצעה מס'  .2
 משכ"ל , באמצעותתכנון רישוי וביצוע של מועדון פיס לנוער בקרית האמנים

הצעה יחידה , באמצעות משכ"ל, מ"בע רולן חברת להתקשרות עם מאשר המלצת הועדה
כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של ₪  1,772,072לביצוע העבודה בעלות של  שהתקבלה,

4.5%. 
עוד מובהר כי ההתקשרות מותנת בהתאמת מסמכי המכרז והביטוח + הערבות וההסכם 

 .לטובת העירייה
 אין לבצע העבודה ללא תב"ר מאושר.

  
  – 2017/77הצעה מס'  .3

 מכרז מסגרת לעבודות אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש, באמצעות משכ"ל
 לביצוע העבודה, באמצעות משכ"ל, ברק אשעם חברת להתקשרות  מאשר המלצת הועדה

 , החברה נתנה את אחוז ההנחה הגבוה ביותר. מחירי המכרזמ 28.5%של הנחה ב
מע"מ, ₪ +  200,000 הסכם מסגרת שלא יעלה על סך שלשל  ההתקשרות הינה במתכונת

 .7%שיעור של למשכ"ל תעמוד על תקורה ה
עוד מובהר כי ההתקשרות מותנת בהתאמת מסמכי המכרז והביטוח + הערבות וההסכם לטובת 

 העירייה.
 בכפוף למקור תקציבי ולהוצאת הזמנות חתומות ע"י גזברות העירייה.

 
 



 עיריית רמלה                
 אגף מזכירות ומנהל            

                                                                                             

 14-2017/24פרוטוקול מכרזים משותפים מס' 

6 
 

 
 
 באמצעות חשכ"ל, LEDישת טלוויזיות מסוג רכ – 2017/78הצעה מס'   .4

, באמצעות חשכ"ל, כל ויניר מערכות גטר גרופ החברות להתקשרות עם מאשר המלצת הועדה
 .ללא תקורהההתקשרות הזול, פי הפריט אחת ל

 .הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייההאישור בכפוף ל
 
 
 

 מיכאל וידל                
 העיר  ראש                          
 רמלה,


