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 ( 2018באפריל  25ביום רביעי  י' אייר תשע"ח )  שהתקיימה למכרזים משותפיםישיבת הועדה 

 .רמלה  1ויצמן  רחוב  דר הישיבות ע"ש אפריאט ,חב
 

                                 נוכחים:                                                           משתתפים:
 לכלן אגף הנדסהכ -עוז בן שלוש                                העירייה מנכ"ל  - רונן עזריה 

 ו"ס, מחלקת רווחה  ע -רג'יאן אביזובלנה פ                       גזברית העירייה  ס. -שגיא רוזנבלט
      משנה ליועמ"ש  - עו"ד סופי ויטלם 

                       מנהלת מח' משק ונכסים -מיכל רוטמן
 מזכירות העירייה  - עו"ד שלי ביטון

 
 הנדון:

 
 ל"משכ דרך משחקים מתקניל ,500,0001ע"ס  מסגרת הסכם  - 2018/22הצעה מס'  . 1

 משחקים ע"ס  לחוזה מסגרת למתקניאגף הנדסה פנה למשכ"ל על מנת לקבל הצעות מחיר 

 .(קטגוריה א' 2פרק ) 33/2017כולל מע"מ ועמלת משכ"ל במסגרת מכרז מש/₪  1,500,000

 

 (:7.5%להלן הצעות המחיר שהתקבלו כאחוז מהמחירון של משכ"ל )כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 הנחה  קבלןהשם 

 16% א.ד מתקני משחק בע"מ

 11.78% גנית פארק בע"מ

 7.77% איכות המשחק )ס.ק( בע"מ

 0% אלו את ניצן

 
מדת הנא מ"בע משחק מתקני ד.חברת אאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 

 . )'א קטגוריה 2 פרק)  33/2017/מהמחירון של מכרז מש 16%בשיעור 
 ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.  -מקור תקציבי

 
 ( 1)נספח מס' 

 
 ל"משכ דרך ת הצללהלסככו 1,500,000ע"ס  מסגרת הסכם - 23/2018הצעה מס'  .2

  ס"ע לסככות הצללה מסגרת לחוזה מחיר הצעות לקבל מנת על ל"למשכ פנה הנדסה אגף

 (. 4 פרק ) 33/2017/מש מכרז במסגרת ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 1,500,000
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 (:7.5% ל"משכ ועמלת מ"מע כולל) ל"משכ של מהמחירון כאחוז שהתקבלו המחיר הצעות להלן

 הנחה  קבלןהשם 

קאבריט ייצור ושיווק 
 בע"מ

12.9% 

 6.33% מתקני פסגות בע"מ
 5% סככות ראשון בע"מ

 

 מדתאהנ מ"בע קאבריט ייצור ושיווק חברת של הזולה המחיר הצעת את לאשר ממליץ הנדסה אגף

 (. 4 פרק ) 33/2017/מש מכרז של מהמחירון 12.9% בשיעור

 ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.  -תקציבי מקור
 

 ( 2)נספח מס' 
 

 ל"משכ דרך ושרלמתקני כ  800,000ע"ס  מסגרת הסכם - 24/2018הצעה מס' . 3

  למתקני כושר מסגרת לחוזה מחיר הצעות לקבל מנת על ל"למשכ פנה הנדסה אגף    

 .(5 פרק)  33/2017/מש מכרז במסגרת ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 800,000 ס"ע    

 (:7.5% ל"משכ ועמלת מ"מע כולל) ל"משכ של מהמחירון כאחוז שהתקבלו המחיר הצעות להלן    

 הנחה  קבלןהשם 

 16.23% גנית פארק בע"מ

אורבניקס פתרונות 
 ספורטיביים בע"מ

15.4% 

 0% אלו את ניצן בע"מ

 

 בשיעור מדתנאה מ"בע גנית פארק חברת של הזולה המחיר הצעת את לאשר ממליץ הנדסה אגף

 (. 5 פרק ) 33/2017/מש מכרז של מהמחירון 16.23%

 ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה. - -תקציבי מקור

 

 ( 3)נספח מס'  
 
 

 הרחבת סידורי הסעה למעון יום שיקומי - 25/2018הצעה מס' . 4

 :חברותהלצורך הגדלת התקשרות עם    

 מוביל ארצי  עבור הסעות למעונות יום שיקומיים . וה י.אליהו    

 37/2016-14וועדת מכרזים משותפים מס'  08.08.16מיום  35/2016-14מס'  ועדת מכרזים משותפים  

 . 2015/11שרה התקשרות עם שרותי היסעים  במסגרת מכרז משכ"ל  הס/יא 15.8.16מיום   
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לצורך מתן שרותי הסעה, על פי חוק, לפעוטות עם עיכוב התפתחותי משמעותי ההתקשרות היא  

 שהופנו  על ידי ועדת הערכה מחוזית  להשמה במעון יום שיקומי בכפר קאסם ובראשון לציון.

 כולל מע"מ.  ₪  273,637נדרשת הגדלה בסך 

אסם הלוך ק-וה לפעוט לכפראישור להסעת מלו בהמשך לאישור הסעת הפעוטות, מבקשת המחלקה

ת לחזור עם מאחר וכפר קאסם מרוחק מרמלה והמלווה מבקשחזור, -הלוךעמיים ביום, וחזור, פ

 המסיע.

צמבר ד-אלש"ח לתקופה מאי 40-העלות ע"ח העיריה ללא השתתפות משרד הרווחה, מוערכת בכ

2018. 

 ם על פי ההסכם. המותרי 25%על  ותעול ןאינ ותיודגש כי סך ההגדל

 מובהר כי הגדלה זו הועברה לידיעה ולאישור משכ"ל. **  
 

 הסעות למ. יום  שיקומי- 1846700843 -להסעת הפעוטותמקור תקציבי 
אלש"ח  40עד  – מינהל רווחה-הסעות ע"ח רשות - 1841000710 –מקור תקציבי להסעת המלווה 

 גזברית העירייה.ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י  - כולל מע"מ
 

 ( 4)נספח מס' 
 

 :הועדההמלצות 
 
 ל"משכ דרך משחקים מתקניל ,500,0001ע"ס  מסגרת הסכם -2018/22הצעה מס'  . 1

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר התקשרות עם     
  33/2017/מש מהמחירון של מכרז 16%בשיעור מדת אהנ מ"בע משחק מתקני ד.חברת א    

 . )'א קטגוריה 2 פרק)    

 

 ל"משכ דרך ת הצללהלסככו 1,500,000ע"ס  מסגרת הסכם - 23/2018הצעה מס'  .2
 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר התקשרות עם    
  מכרז של מהמחירון 12.9% בשיעור מדתהנא מ"בע קאבריט ייצור ושיווק חברת    

 .(4 פרק ) 33/2017/מש    
     

 ל"משכ דרך ושרלמתקני כ  800,000ע"ס  מסגרת הסכם - 24/2018הצעה מס' . 3

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר התקשרות עם    
  33/2017/מש מכרז של מהמחירון 16.23% בשיעור מדתהנא מ"בע גנית פארק חברת    
 .(5 פרק)    

  
 הרחבת סידורי הסעה למעון יום שיקומי- 25/2018הצעה מס' . 4

 התקשרות גדלתה וממליצה בפני ראש העיר לאשר מחלקת הרווחה הועדה מאשרת המלצת     
 .כולל מע"מ₪  273,637 ס , ע"י.אליהו , מוביל ארצי  עבור הסעות למעונות יום שיקומיים   עם    
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זור, עד סך של ח-לכפר קאסם, עם המסיע, פעמיים ביום הלוךוט כן, מאושרת הסעת המלווה לפע-כמו

 חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה. ע"פ הזמנות - 2018דצמבר -ח לתקופה מאיאלש" 40

 המותרים על פי ההסכם.  25%על  ותעול ןאינ ותיודגש כי סך ההגדל    

 . 

 

 רונן עזריה                                                                           שגיא רוזנבלט                   
 נכ"ל העירייהמ       גזברית העירייה                                                             ס.               

 

 

 

 :החלטות ראש העיר

 
 ל"משכ דרך משחקים מתקניל ,500,0001 ע"ס מסגרת הסכם - 2018/22הצעה מס'  . 1

 מהמחירון  16%בשיעור מדת הנא מ"בע משחק מתקני ד.חברת א תקשרות עםהאשר המ    
 .('א קטגוריה 2 פרק)  33/2017/מש של מכרז    
 

 ל"משכ דרך ת הצללהלסככו 1,500,000ע"ס  מסגרת הסכם - 23/2018הצעה מס'  .2
 מהמחירון %12.9 בשיעור מדתהנא מ"בע ייצור ושיווק קאבריט חברת התקשרות עםמאשר ה    
 (.4 פרק ) 33/2017/מכרז מש של    
     

 ל"משכ דרך ושרלמתקני כ  800,000ע"ס  מסגרת הסכם - 24/2018הצעה מס' . 3

  של מהמחירון 16.23% בשיעור מדתאהנ מ"בע גנית פארק ברתח עםמאשר ההתקשרות      
 (. 5 פרק) 33/2017/מש מכרז     

  
 הרחבת סידורי הסעה למעון יום שיקומי - 25/2018הצעה מס' . 4

   ס , ע"י.אליהו , מוביל ארצי  עבור הסעות למעונות יום שיקומיים   עם  התקשרותהגדלת   מאשר    
 .כולל מע"מ₪  273,637

-מאיאלש"ח לתקופה  40ן, מאושר הסעת המלווה לפעוט לכפר קאסם, עם המסיע, עד סך של כ-כמו

 .2018דצמבר 

     

 

 יכאל וידלמ

 ראש העיר
 רמלה


