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 ( 2018יוני   13ביום רביעי , ל'  בסיון תשע"ח ) שהתקיימה למכרזים משותפיםישיבת הועדה 
 רמלה . 1בחדר הישיבות ע"ש אפריאט , רחוב  ויצמן 

 
                                 נוכחים:                                                                 משתתפים:

 נדסה הכלכלן אגף   -ייה                                    עוז בן שלוש גזברית העיר -רוזה  עלאלל
 שנה ליועמ"ש                            מ -עו"ד סופי ויטלם 

 ק ונכסים מנהלת מחלקת מש  -מיכל רוטמן
 מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון 

 
 הנדון:

 
 בקריית האומנים  104יהוט רחוב לשצ"פ הזמנת ר -2018/44הצעה מס' . 1

אי אם שגב אישרה התקשרות עם חברת  25.04.18יום מ 15/2018-14וועדת מכרזים משותפים מס' 

 בהסכם מסגרת לאספקת ריהוט גן. ₪  500,000משכ"ל ע"ס  באמצעות תעשיות בע"מ 

כולל ₪  98,711בעלות של בקרית האמנים  104ריהוט רחוב עבור שצ"פ  נדרש להזמין אגף הנדסה 

 מע"מ ועמלת משכ"ל.

אגף הנדסה ממליץ לאשר את הזמנת ריהוט הרחוב מחברת אי אם שגב תעשיות בע"מ באמצעות 

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪  98,711משכ"ל בעלות של 

 ₪(. 376,926)יתרה  2024582750 -סעיף תקציבי

    

 (1)נספח                 

 
 בפארק עופר חדש ליד ביה"ס לילנטל  התקנת סככת הצללה - 2018/45הצעה מס' . 2

קאבריט  רתחב עם התקשרות אישרה 25.04.18מיום  15/2018-14' מס משותפים מכרזים וועדת

 . בהסכם מסגרת להצללות וסככות ₪ 1,500,000 ס"ע ל"משכ באמצעות  מ"בע שיווק וייצור

 ועמלת מ"מע כולל ₪ 77,848.92 ₪ של בעלות עופרהצללה בפארק  להזמין סככת נדרש  הנדסה אגף

 .ל"משכ

באמצעות  מ"בע וייצור שיווק קאבריט מחברת סככת ההצללה הזמנת את לאשר ממליץ הנדסה אגף

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 77,848.92 של בעלות ל"משכ

 (.₪ 379,052 יתרה)  2027212750 -תקציבי סעיף

 

 ( 2)נספח מס'  
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 התקנת סככת הצללה בשצ"פ גנדי  -46/2018הצעה מס'  .3
 

 קאבריט חברת עם תהתקשרו אישרה 25.04.18מיום   15/2018-14' מס משותפים מכרזים וועדת

 . וסככות להצללות מסגרת בהסכם ₪ 1,500,000 ס"ע ל"משכ באמצעות  מ"בע וייצור שיווק

 ועמלת מ"מע כולל 64,045.89₪ ₪ ₪ של בעלותגנדי  פ"בשצ הצללה סככת נדרש להזמין  הנדסה אגף

 .ל"משכ

באמצעות  מ"בע וייצור שיווק קאבריט מחברת ההצללה סככת הזמנת את לאשר ממליץ הנדסה אגף

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 64,045.89 ₪ של בעלות ל"משכ

 (.לעיל 2לאחר אישור סעיף ₪  301,203 יתרה)  2027212750 -תקציבי סעיף

 
 ( 3 )נספח מס'

 
 

 סופה( ות והצללה שנקרעו עקב מזג האויר )התקנת אריגים סככ - 2018/47הצעה מס'  .4

 קאבריט חברת םע התקשרות אישרה  25.04.18מיום  15/2018-14' מס משותפים מכרזים וועדת

 . וסככות להצללות מסגרת בהסכם ₪ 1,500,000 ס"ע ל"משכ באמצעות מ"בע וייצור שיווק

 כפי שמפורט להלן: במספר שצ"פים הצללה סככת להזמין נדרש  הנדסה אגף

 

 עלות   שם השצ"פ

  59,126         פארק האומנים

  41,415         שצ"פ סשה ארגוב

  6,705           שצ"פ ספיר

  27,226         שצ"פ משה פלד

  15,848         12שצ"פ דודו דותן מול בית 

  14,086         שצ"פ אריה קרמר

  13,410         10שצ"פ אמדורסקי מול בית 

  17,033         4שצ"פ אמדורסקי מול בית 

  19,369         שצ"פ אהרון בוגנים

  214,220       סה"כ ללא מע"מ

  36,417         מע"מ

  250,638       סה"כ כולל מע"מ
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מצעות בא מ"בע וייצור שיווק קאבריט מחברת ההצללה סככת הזמנת לאשר ממליץ הנדסה אגף

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 250,638 ₪ ₪ של בעלות ל"משכ

  יודגש כי על אגף ההנדסה לערוך סדרי עדיפויות לביצוע הצללות השצ"פים וזאת במסגרת

 התקציב ללא חריגה. 

 (.לעיל 2+3 סעיפים  אישור לאחר ₪ 237,157 יתרה)  2027212750 -תקציבי סעיף

 
 ( 4נספח מס' )

 
 קשה לאישור נוהל כריכים ע"י החברה לפיתוח משאבי אנושב - 48/2018הצעה מס'  .5

 
יציאה ולביצוע נוהל הצעות בעניין "  15.03.18מיום   6/2018-14מס' בהמשך לאישור ועדת השלושה 

 מחיר ע"י החברה לפיתוח משאבי אנוש על פי מכרז לאספקת ארוחות וכריכים.

 בשלב זה מצ"ב תוצאות נוהל הכריכים כמפורט בדוח מחירי לקוח כריכים.

אבי עופר ושירותי מזון בע"מ, מצודת אגסי בע"מ, חברת הדר    הצעות מטעם החברות: 3הוגשו 

 הפודים בע"מ. 

 חיר: מלהלן טבלת הצעות ה

    

 מחיר לאחר הצעה בתוספת
 4%מע"מ ועמלה  

 
מוסד/ 
 מסגרת

מס' נק'  תיאור
 חלוקה

שעת 
 אספקה

אבי ועופר 
שירותי מזון 

 בע"מ

מצודת 
 אגסי בע"מ

חברת הדר 
הפודים 

 בע"מ

מקור 
 תקציבי

קייטנות 
קיץ 

 מתנ"ס

 3,000 -כ
כריכים ליום 

בחודש 
 -וכ 07.2018

כריכים  1,500
ליום במחצית 

 08.2018חודש 
)כמות סופית 

תיקבע ע"פ 
נרשמים בפועל( 

ע"ב מפרט של 
 משה"ח

26 09:30  ₪     6.02  
  ₪       
6.69  

 ₪     7.18  

חו"ז היכל 
 -תרבות

 
7050000005  

קייטנות 
מח' 

ספורט 
 ואירועים

כריכים  100 -כ
ליום בחודש 
07-08.2018 

)כמות סופית 
תיקבע ע"פ 

נרשמים בפועל( 
מפרט מורחב 

לא ע"ב מפרט 
 של משה"ח

1 09:00 
 ₪      
8.46  

     ₪      
7.18 

 ₪      
7.18  

קייטנות 
 -ספורט

 
1828400781  

משתנה       ₪       ₪       ₪      אירועים  
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של חברת הזולה ביותר  באופן חודשי  ההצעה המשוקללת לאשר ההתקשרות עם אגף החינוך ממליץ 

 כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל. ₪  74,378.91בע"מ ע"ס אבי ועופר שירותי מזון 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציע למו"מ על המחיר שהוצע בדגש על יודגש כי 

 לכריך(.₪   6"ב מפרט משה"ח . ) השתתפות המשרד הינה כריך ע -קייטנות המתנ"ס

 השריון יעשה ע"ב הזמנות עבודה בפועל.

 

 1828400781 –, קייטנות ספורט 7050000005 -חו"ז היכל התרבות  -מקור תקציבי
 

 ( 5)נספח מס' 
 

 34/2017כ/מ -ספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אשא - 2018/49הצעה מס'  .6

למוסדות חינוך וציבור, חברת  עבור אספקה, התקנה ואחזקה של כיבוי אש 34/2017/מכבמסגרת 
 משכ"ל ביצעה עבור עיריית רמלה התמחרות. 

: א.ר. תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בע"מ, פארגון שירותי הספקים אשר הגישו את הצעותיהם 
תעשיות בטיחות אש ואלינור בע"מ, ברק אש בע"מ, להבות שירותים בע"מ,  מיגון אש בע"מ, א.ינוס

 ג( בע"מ.  1992קרן אש ) 
עמלת ניהול  וללכולל מע"מ וכ₪  250,000הסכום המקסימלי להתקשרות ע"פ הצעה זו הוא עד 

 (. 7%ופיקוח בשיעור של 
 ** מצ"ב התמחרות בנספח. 

 
ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  חברת א.ר. תעשיות מיגון  לאשר מחלקת רכש ממליצה

 % תקורת משכ"ל. 7 -ו 32.81%נחה משוקללית ה - וכיבוי אש בע"מ

 

 כל מחלקות העירייה, ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית 420שיפוצי קיץ,   -תקציבי סעיף

 העירייה. 

 ( 6)נספח מס' 
 

 

וכנסים 
 ברשות

כריכים 
אופציונאלי 

לכנסים 
ואירועים 

הזמנה ע"ב 
 דרישה

בהתאם   7.18 7.18  8.52
 לצורך 

 

 

 

      

 

עלות חודשית 
 ממוצעת

  

 ₪ 
74,378.91  

 ₪     
78,331.87  

 ₪     
83,040.88  
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 גדלת חוזה     ה -דר טרפו עילי לשני שנאים בתיכון ג'וארישח -החלטה עדכון-  50/2018הצעה מס'  .7

  עם הקבלן עמירם סיון דרך משכ"ל    

 אושרה הגדלת  39/2018הצעה מס'  06.06.18מיום  20/2018-14בפרוטוקול מכרזים משותפים מס' 

 כולל מע"מ. מאחר והחישוב שנעשה שגוי, ₪  282,007.8ע"ס  חוזה עם חברת עמירם סיון בע"מ

 כולל מע"מ.  ₪  293.284.11 -הסכום המעודכן הינו

 

 

 :הועדההמלצות 

 

 בקריית האומנים  104הזמנת ריהוט רחוב לשצ"פ  -2018/44הצעה מס'  .1

חברת  אי הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪  98,711אם שגב תעשיות בע"מ באמצעות משכ"ל בעלות של 

 
 בפארק עופר חדש ליד ביה"ס לילנטל  התקנת סככת הצללה - 2018/45הצעה מס'  .2

בפארק  סככת הצללה הזמנתהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 של בעלות ל"משכבאמצעות  מ"בע וייצור שיווק קאבריט מחברת עופר ליד ביה"ס לילנטל 

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 77,848.92

     
 תקנת סככת הצללה בשצ"פ גנדי ה -46/2018הצעה מס'  .3

 גנדיבשצ"פ  הצללה סככת הזמנתהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

  מ"מע כולל ₪ 64,045.89 ₪ של בעלות ל"באמצעות משכ מ"בע וייצור שיווק קאבריט מחברת

 .ל"ועמלת  משכ

 

 ות והצללה שנקרעו עקב מזג האויר )סופה( כהתקנת אריגים סכ - 47/2018הצעה מס'  .4

בשצ"פים  הצללה תוסככ הזמנת לאשר הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 ₪ ₪ של בעלות ל"משכבאמצעות  מ"בע וייצור שיווק קאבריט מחברת לעיל 4המפורטים בסעיף 

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 250,638
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 קשה לאישור נוהל כריכים ע"י החברה לפיתוח משאבי אנושב - 48/2018הצעה מס'  .5

עם  חברת אבי הועדה מאשרת המלצת אגף החינוך וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

ל ) עלות חודשית כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"₪  74,378.91בע"מ ע"ס ועופר שירותי מזון 

 ממוצעת(. 

 

 34/2017כ/מ -ספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אשא - 49/2018הצעה מס'  .6

חברת א.ר.  עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות מחלקת רכשהועדה מאשרת המלצת 

כ"ל. ההתקשרות תקורת מש 7% -ו 32.81%ת הנחה משוקלל -גון וכיבוי אש בע"מ תעשיות מי

 כולל מע"מ. ₪  250,000המקסימלית היא עד 

 

 גדלת חוזה     ה -לי לשני שנאים בתיכון ג'וארישחדר טרפו עי -עדכון החלטה-  50/2018הצעה מס'  .7

 עם הקבלן עמירם סיון דרך משכ"ל     

 293,284.11 -חברת עמירם סיון בע"מ ועדכון סכום ההתקשרות להועדה מאשרת הגדלת החוזה עם 

 כולל מע"מ. ₪ 

 

 
 ונן עזריהר        עלאלל רוזה                                                                              

 נכ"ל העירייהמ       גזברית העירייה                                                                   
 
 
 
 חלטות ראש העיר:ה
 
 בקריית האומנים  104הזמנת ריהוט רחוב לשצ"פ  -2018/44הצעה מס'  .1

₪  98,711חברת  אי אם שגב תעשיות בע"מ באמצעות משכ"ל בעלות של  מאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.

 
 בפארק עופר חדש ליד ביה"ס לילנטל  התקנת סככת הצללה - 2018/45הצעה מס'  .2

 שיווק קאבריט מחברת בפארק עופר ליד ביה"ס לילנטל  צללההסככת מאשר ההתקשרות עבור 

  .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 77,848.92 של בעלות ל"משכבאמצעות  מ"בע וייצור

 
 
 
 תקנת סככת הצללה בשצ"פ גנדי ה -46/2018הצעה מס'  .3
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באמצעות  מ"בע וייצור שיווק קאבריט מחברת בשצ"פ גנדי הצללה סככת מאשר ההתקשרות עבור 

 .ל"ועמלת  משכ מ"מע כולל ₪ 64,045.89 ₪ של בעלות ל"משכ

 

 )סופה(  ות והצללה שנקרעו עקב מזג האוירכהתקנת אריגים סכ - 47/2018הצעה מס'  .4

 שיווק קאבריט מחברת לעיל 4בשצ"פים המפורטים בסעיף  הצללה תוסככ מאשר ההתקשרות עבור

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 250,638 ₪ ₪ של בעלות ל"משכבאמצעות  מ"בע וייצור

 

 קשה לאישור נוהל כריכים ע"י החברה לפיתוח משאבי אנושב - 48/2018הצעה מס'  .5

כולל מע"מ וכולל ₪  74,378.91עם  חברת אבי ועופר שירותי מזון בע"מ ע"ס מאשר ההתקשרות 

 עמלת משכ"ל ) עלות חודשית ממוצעת(. 

 

 34/2017כ/מ -ספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אשא - 49/2018הצעה מס'  .6

 -ו 32.81%ת נחה משוקללה -גון וכיבוי אש בע"מ חברת א.ר. תעשיות מי עם ההתקשרותה מאשר 

 כולל מע"מ. ₪  250,000ההתקשרות המקסימלית היא עד תקורת משכ"ל.  7%

 

 גדלת חוזה     ה -לי לשני שנאים בתיכון ג'וארישחדר טרפו עי -עדכון החלטה-  50/2018הצעה מס'  .7

 עם הקבלן עמירם סיון דרך משכ"ל     

כולל  ₪ 293,284.11 -חברת עמירם סיון בע"מ ועדכון סכום ההתקשרות להגדלת החוזה עם  מאשר 

 מע"מ. 

 
 
 
 

 מיכאל וידל
 ראש העיר

 

 רמלה


