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( בחדר 2020פברואר  18) כ"ג שבט תש"פ, ביום שלישישהתקיימה  למכרזים משותפיםישיבת הועדה 

 רמלה . 1הישיבות ע"ש אפריאט בבניין העירייה ברחוב  ויצמן 
  

 :נוכחים                                                                :משתתפים
 נהל מח' גינוןמ -יוסף ברושזברית העירייה                                   ג  -עללאל רוזה

 כלכלן אגף הנדסה -שנה ליועמ"ש                             עוז בן שלוש מ  -עו"ד סופי ויטלם
 לכלנית אגף החינוך כ -רמית חלמישכ                      מנהלת מח' משק ונכסים -טמןמיכל רו

 מנהל מח' אחזקה  -ילן שרמיא                                         ע. מנכ"ל  -עו"ד שלי ביטון
 

 הנדון:
 
 יצוע גיזומי עצים בגני ילדיםב - 2018שיפוצי קיץ  - 2018/70הצעה מס'  .1

 נדרש אגף החינוך לביצוע גיזומי עצים מסוכנים בחצרות גני ילדים 2018במסגרת שיפוצי קיץ    
 גינון.  1/18 פומבי מס'  מחלקת אחזקה פנתה לקרן רמלה לשם קבלת הצעת מחיר בכפוף למכרז   

 :להלן הצעת המחיר שנתקבלה   

 ס.גזום מטפ 10 -גני ילדים   6 -    

 גזום מנוף.  16  -גני ילדים  11  -   

 כולל מע"מ. 39,780₪ עלות כוללת:      

 .כולל מע"מ₪  39,780ע"ס  חברת נופיםמחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם    

 (2694)תב"ר שיפוצי קיץ  -מקור תקציבי    
 ( 1)נספח מס' 

 
      אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק      -מתקני משחק  - 71/2018הצעה מס' . 2

   33/ 2017משטחי פעילות מים, מתקני ספורט , ריהוט רחוב וסככות באמצעות מכרז מסגרת מש/    

 לגני ילדים נדרש להתקין משטחי דשא סינטטי הכוללים משטחי בלימה בטיחותיים למשחק     

 בחצר הגן.     

  33/  2017עבור ביצוע התמחרות במסגרת מכרז מש/מחלקת רכש פנתה למשכ"ל שיבצעו     

 ללא גומי.  7מסגרת פרק  –רמלה  – MM  070374נוהל מספר     
 כולל מע"מ וכולל עמלת ניהול.  ₪ 500,000הסכום המקסימלי להתקשרות הינו:     

 מציעים , להלן המציעים: 4להתמחרות נענו     

 על מחירי המכרז. 13.76% של התקבלה הנחה -דשא עוז בע"מ      

 על מחירי המכרז. 12.77%  של התקבלה הנחה -איכות המשחק ס.ק. בע"מ     

 על מחירי המכרז. 12.60% של התקבלה הנחה -פוליטן ספורט בע"מ     

 על מחירי המכרז. 8% של  התקבלה הנחה -גרין פויינט פתרונות חיפוי בע"מ     
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 . 7.5%המחירים כוללים עמלת ניהול תיאום ופיקוח בשיעור של * 

כיוון שהציעו את ההנחה  מ כעל זוכיםדשא עוז בע"לאשר ההתקשרות עם מחלקת רכש ממליצה 
כולל  ₪ 500,000הסכום המקסימלי להתקשרות הינו: )  על מחירי המכרז. 13.76%   -הגבוהה ביותר

 (. מע"מ וכולל עמלת ניהול
 הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה. , ע"פשיפוצי קיץ   -מקור תקציבי 

 ( 2)נספח מס' 

 

 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק , משטחי פעילות מים, - 72/2018הצעה מס' . 3

     33/  2017מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות במסגרת מכרז מש/     

 להתקין מתקני ספורט במגרשים פתוחים ברחבי העיר.ספורט ואירועים מבקשת  מחלקת    

 ,  33/  2017מש/ באמצעות מרכז משכ"ל בבקשה להתמחרות מ מחלקת רכש פנתה    

 . 8מסגרת פרק -רמלה  MM 070374נוהל     

 כולל מע"מ וכולל עמלת ניהול. ₪  470,000הסכום המקסימלי להתקשרות הינו:     

 מציעים , להלן המציעים: 3להתמחרות נענו     

 על מחירי המכרז. 19%התקבלה הנחה  -סגולה ספורט הדרום     

 לא התקבלה הנחה . -( בע"מ 87מוצרי ספורט ) 2000קאר     

 על מחירי המכרז.  3% של התקבלה הנחה -מנגלי בע"מ  צרעה, גלובל ישראל טקניון,    

  7.5%* המחירים כוללים עמלת ניהול תיאום ופיקוח בשיעור של     

 כיוון שהציעו את ההנחה   כעל זוכים סגולה ספורט הדרום מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות     

   כולל ₪  470,000הסכום המקסימלי להתקשרות הינו: על מחירי המכרז )  19%הגבוהה ביותר של     

 מע"מ וכולל עמלת ניהול(.        

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

 ( 3)נספח מס' 

 
    ר בע"מ דרך קרן רמלה עבור סילוק פסולת א-גדלת שכ"ט קבלן יצה - 2018/37הצעה מס' . 4

 בפרוייקט בניית מעון יום תלת כיתתי ברחוב עופרה חזה     
          אר -חברת יצת עם אישרה התקשרו 13.11.2014מיום  44/2014-14 מס' וועדת מכרזים משותפים    

   עבור בניית מעון יום תלת כיתתי 5.5%ועמלת קרן רמלה  17%כולל מע"מ  ₪ 3,418,827בע"מ ע"ס      

 עופרה חזה. ברחוב     

 כולל מע"מ.₪  52,864ע"ס דרשת הגדלת שכ"ט עבור פינוי פסולת באתר נ    

 ₪  52,864ר בע"מ דרך קרן רמלה ע"ס א-את הגדלת שכ"ט לקבלן יצאגף הנדסה ממליץ לאשר     

 הפסולת באתר.פינוי כולל מע"מ עבור     
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הטמנת הפסולת. כמו כן, לכך שהמחיר כולל   **  יובהר כי הועדה מאשרת את ההתקשרות בכפוף

  כלכלן אגף ההנדסה 

 בשטח וכי מדובר במחיר סביר עבור פינוי הפסולת. מדגיש כי טרם בוצעה העבודה       

  2025622752 -מקור תקציבי
 ( 4)נספח מס' 

 
 
 שיפוצי קיץ במוסדות החינוך באמצעות מכרז משכ"ל    - 2018/47הצעה מס' . 5

 שיפוץ אחזקה   1/  2017חש/זקה מבקשת לאשר ההתקשרות באמצעות מכרז משכ"ל חמחלקת א    

 ותוספת בנייה במוסדות החינוך וציבור.    

 עבודות בניה בע"מ ,בלאור במסגרת המכרז מחלקת אחזקה מבקשת לאשר ההתקשרות עם     

 .₪ מיליון  2סך ההתקשרות לא תעלה על      

 להלן פירוט העבודות: 
 

 סכום ההזמנה הנושא מס'

 ₪64,655  גן חובבי ציון 1

 גן ארבל 2
 ₪132,794 

 גן תבור 3

 ₪22,972  גן רמז 4

 ₪20,567  גן שלהבת 5

 ₪4,985  גן בשמת 6

 ₪34,092  גן פרפר )בטיחות( 7

 ₪30,299  בי"ס רעות 8

 ₪112,403  בי"ס יובלים )בטיחות( 9

 גן הכותל 10
 ₪132,794 

 גן הרואה 11

 ₪40,000  בי"ס נווה יונתן 12

 ₪45,989  גן פרחים 13

 ₪117,029  בי"ס ג'ואריש 14

 ₪121,249  בי"ס רעות 15

 ₪149,149  בי"ס נווה יונתן 16

 ₪86,906  בי"ס עידנים 17

 ₪48,710  גן רועי 18

₪  1,164,593 סה"כ    

 שיפוצי קיץ  -מקור תקציבי       

 (5נספח מס' )
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 המלצות הועדה:
 

 גני ילדיםבביצוע גיזומי עצים  - 2018שיפוצי קיץ  - 70/2018הצעה מס'  .1
 חברת נופים  המלצת מחלקת אחזקה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת    
 כולל מע"מ. ₪  39,780 ע"ס  אחזקות ופיתוח   
 
 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק           -מתקני משחק  - 71/2018הצעה מס' . 2

            33/ 2017פעילות מים, מתקני ספורט , ריהוט רחוב וסככות באמצעות מכרז מסגרת מש/משטחי     

  דשא עוז  ההתקשרות עםמחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הועדה מאשרת המלצת    
 500,000הסכום המקסימלי להתקשרות הינו: )ממחירי המכרז  13.76%אשר הציעו הנחה של  בע"מ   
₪  
 כולל מע"מ וכולל עמלת ניהול(.   
 
 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק , משטחי פעילות מים, - 72/2018הצעה מס' . 3

     33/  2017מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות במסגרת מכרז מש/     

 סגולה ספורט  ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר   
 470,000הסכום המקסימלי להתקשרות הינו: על מחירי המכרז )  19%אשר הציעו הנחה של הדרום   

   ₪ 
 כולל   מע"מ וכולל עמלת ניהול(.       
 

    ר בע"מ דרך קרן רמלה עבור סילוק פסולת א-גדלת שכ"ט קבלן יצה - 2018/37הצעה מס' . 4
 תלת כיתתי ברחוב עופרה חזהבפרוייקט בניית מעון יום      

ר א-הגדלת שכ"ט לקבלן יצ הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר     
  בע"מ 

 הפסולת באתר.פינוי כולל מע"מ עבור ₪  52,864קרן רמלה ע"ס  באמצעות    
 

 
 שיפוצי קיץ במוסדות החינוך באמצעות מכרז משכ"ל    - 2018/74הצעה מס' . 5

 חברת בלאור עבודות בניה     עם זקה מבקשת לאשר ההתקשרות חמחלקת אהועדה מאשרת המלצת     

 כמפורט בטבלה לעיל(. )  ₪ 1,164,593בע"מ ע"ס      

 ₪ .מיליון  2סך ההתקשרות לא תעלה על      

 

 

 

 
ונן עזריהר                               ל רוזה                                    לאעל                 

"ל העירייה מנכ                                           גזברית העירייה                                
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 החלטות ראש העיר 
 
 

 יצוע גיזומי עצים בגני ילדיםב - 2018שיפוצי קיץ  - 70/2018הצעה מס'  .1
 כולל מע"מ. ₪  39,780 ע"ס  חברת נופים אחזקות ופיתוחמאשר ההתקשרות עם    
 
 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק           -מתקני משחק  - 71/2018הצעה מס' . 2

            33/ 2017משטחי פעילות מים, מתקני ספורט , ריהוט רחוב וסככות באמצעות מכרז מסגרת מש/    

  הסכום )ממחירי המכרז  13.76%אשר הציעו הנחה של  דשא עוז בע"מ עםמאשר ההתקשרות   
 כולל מע"מ וכולל עמלת ניהול(.  ₪ 500,000המקסימלי להתקשרות הינו:   
 
 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק , משטחי פעילות מים, - 72/2018הצעה מס' . 3

     33/  2017מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות במסגרת מכרז מש/     

  הסכום על מחירי המכרז )  19%אשר הציעו הנחה של סגולה ספורט הדרום  עם מאשר ההתקשרות   
 כולל   מע"מ וכולל עמלת ניהול(.     ₪  470,000המקסימלי להתקשרות הינו:    
 

    ר בע"מ דרך קרן רמלה עבור סילוק פסולת א-גדלת שכ"ט קבלן יצה - 2018/37הצעה מס' . 4
 בפרוייקט בניית מעון יום תלת כיתתי ברחוב עופרה חזה     
 עבור פינוי  כולל מע"מ ₪  52,864קרן רמלה ע"ס  באמצעות אר בע"מ -יצ הגדלת שכ"ט לקבלןמאשר     
 הפסולת באתר.    

 

 
 שיפוצי קיץ במוסדות החינוך באמצעות מכרז משכ"ל    - 2018/47הצעה מס' . 5

 כמפורט בטבלה לעיל(. )  ₪ 1,164,593חברת בלאור עבודות בניה בע"מ ע"ס עם ההתקשרות מאשר     

 ₪ .מיליון  2סך ההתקשרות לא תעלה על      

 

 

 

 וידל מיכאל                                                                       
 ראש העיר                                                                         

  
 
 
 

 רמלה       
 


