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 (2020פברואר  18)  שלישי כ"ג שבט תש"פ יום שהתקיימה למכרזים משותפיםישיבת הועדה מ
 .רמלה  1ויצמן  רחוב  דר הישיבות ע"ש אפריאט ,חב
 

                                : נוכחים                                                              משתתפים:
 כלכלן אגף הנדסה -ן שלושעוז ב                                     העירייה מנכ"ל  -רונן עזריה

 קצין רכב -בי דילא                                  גזברית העירייה  -רוזה עללאל
 גף החינוך ארכזת מחשוב  -עירית לוטן                            משנה ליועמ"ש -עו"ד סופי ויטלם 

 מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון
 

 הנדון:
 
 סכם מסגרת לעבודות הקמה, אחזקה ושיקום תחזוקת תשתיות ה - 19/2018הצעה מס'  . 1

 משכ"לבאמצעות -₪מיליון  5ע"ס      

 אגף הנדסה פנה למשכ"ל על מנת לקבל הצעות מחיר לחוזה מסגרת לעבודות תחזוקת תשתיות     

 . 20/2017כולל מע"מ ועמלת משכ"ל במסגרת מכרז את/₪  5,000,000ע"ס     

 (:7%להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ ועמלת משכ"ל     
 

הנחה קבועה  קבלןהשם 
 במכרז

הנחה נוספת 
 שניתנה

 סה"כ הנחה

 32.88% 12.6% 23.2% לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ
 26.21% 2% 24.7% יצאר בע"מ

יובל עבודות עפר ופיתוח 
 בע"מ

24.675% 0% 24.675% 

 23.775% 0% 23.775% י.כ יעד תשתיות בע"מ
 23.15% 0% 23.15% סגלוביץ עפר ופיתוח בע"מ

 
 נאמדת ה חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 

 של משכ"ל. 20/2017מהמחירון של מכרז את/ 32.88%בשיעור 

 זברית.ע"י הגבכפוף לתב"ר מאושר, ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות   -סעיף תקציבי

 ( 1)נספח מס' 
 
 ערבי רמלה מקיף ספר בבית שלום דמי הקמה עבור תוספת אגףת - 20/2018הצעה מס' . 2
 

 על מנת לחבר את האגף החדש שייבנה בתיכון מקיף ערבי לתשתית מים וביוב יש צורך בתשלום     
 לת.מ.ר תאגיד מים אזורי.  דמי הקמה    
 כולל מע"מ.₪  133,827עלות העבודה הינה     
   ת.מ.ר תאגיד מים אזורי ע"ס סה ממליץ לאשר את דמי ההקמה כפי שהוצעו ע"י אגף הנד    
 כולל מע"מ. ₪  133,827    
 (. 700,000)יתרה  2026932750  -מקור תקציבי    
 

 ( 2) נספח מס'  
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 מערכות שמע לכיתות אקוסטיות ברחבי העיר 16 - 21/2018הצעה מס' . 3

     
  עפ"י דרישת קלינאית המפורטים בטבלה ובהמשך להקמת כיתות אקוסטיות בבתי הספר      

 יחידת המחשוב  פנתה לקבלת הצעות מחיר  אגף חינוך ונוער משרד החינוך, של התקשורת     
 ינים של משרד החינוך :זכי -מהספקים הבאים     

 כניקה אורתופון בע"מ וסונובה. טמהלב , מד     
       
 לתלמידים בבתי הספר הבאים: מע' שמע 16נדרשת השלמה של      

 שם מוסד חינוכי
סמל 
 מוסד

 מס' תב"ר
כמות מע' 

 נדרשת

 2 2677 456921 קשת

 1 2676 413880 בן גוריון

 1 2665 417196 אומנים

שש שנתי 
 2666 456913 אומנים 

1 

 1 2668 412122 מענית

 1 2670 413534 אריאל

 1 2669 412106 אחווה

 1 2679 201889 גן חירות

 1 2678 336149 גן אלסרור

 1 2673 441360 חט"ב שחקים

חט"ב נווה 
 2672 441352 יהונתן

2 

 2 2671 440545 אורט לילנטל

 1 2680 415794 נווה שלום

 16 סה"כ מערכות

 
 להלן טבלת השוואות: 

 
 הערות עלות )כולל מע"מ( יבואן
 שנים 10-אחריות ל ₪  44,928 מהלב

מדטכניקה אורתופון 
 בע"מ

 שנים 5-אחריות ל ₪  43,992

 ניםש 5-אחיות ל ₪  56,000 סונובה
 

 לאחר בדיקת הצעות המחיר יחידת המחשוב באגף חינוך ונוער ממליצה לאשר ההתקשרות עם 
  כולל מע"מ. ₪  43,992בע"מ ע"ס  ההצעה הזולה ביותר של חברת מדטכניקה אורתופון

 ** יובהר כי מדובר בזכיינים של משרד החינוך. 
,  2672,  2673,  2678,  2679,  2669,  2670,  2668,  2666,  2665,  2676,  2677  -מקור תקציבי 

2671 ,2680  . 
 

 ( 3)נספח מס'  
 



  עיריית רמלה
                                                                                                                                                                                                    העירייהמזכירות  

                                       

 14-8201/14פרוטוקול מכרזים משותפים מס' 

4 
 

 :הועדההמלצות     
 

 סכם מסגרת לעבודות הקמה, אחזקה ושיקום תחזוקת תשתיות ה - 19/2018הצעה מס'  . 1    
 דרך משכ"ל -₪מיליון  5ע"ס         

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם        
 מהמחירון של מכרז  32.88%בשיעור מדת אהנ ברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מח       
 של משכ"ל. 20/2017את/       

 

 ערבי רמלה מקיף ספר בבית שלום דמי הקמה עבור תוספת אגףת - 20/2018הצעה מס' . 2
 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם          
 כולל מע"מ.₪ 133,827ת.מ.ר תאגיד מים אזורי ע"ס          

 

 מערכות שמע לכיתות אקוסטיות ברחבי העיר 16 - 2018/12הצעה מס'  . 3    

 יחידת המחשוב באגף חינוך ונוער ממליצה לאשר ההתקשרות עם  הועדה מאשרת המלצת    

 ההצעה הזולה ביותר של חברת מדטכניקה אורתופון  ) זכיין של משרד החינוך( בע"מ ע"ס         
  כולל מע"מ. ₪  43,992   
 

 רונן עזריה                                                                          עללאל רוזה                    
 נכ"ל העירייהמ     גזברית העירייה                                                                             

 

 :החלטות ראש העיר

 

 סכם מסגרת לעבודות הקמה, אחזקה ושיקום תחזוקת תשתיות ה - 19/2018הצעה מס'  . 1
 דרך משכ"ל -₪מיליון  5ע"ס     

  32.88%בשיעור מדת הנא ברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מח ההתקשרות עם מאשר     
 של משכ"ל. 20/2017את/ מהמחירון של מכרז    
 

 ערבי רמלה מקיף ספר בבית בור תוספת אגףעתשלום דמי הקמה  - 20/2018הצעה מס' . 2
 כולל מע"מ.₪ 133,827ת.מ.ר תאגיד מים אזורי ע"ס  ההתקשרות עם מאשר     
 
 מערכות שמע לכיתות אקוסטיות ברחבי העיר 16 - 21/2018הצעה מס' . 3

    43,992( בע"מ ע"ס ) זכיין של משרד החינוךחברת מדטכניקה אורתופון  מאשר ההתקשרות עם    
  כולל מע"מ. ₪     
 

 יכאל וידלמ

 ראש העיר
 רמלה


