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 בחדר ,(2020פברואר  18)  שלישי כ"ג שבט תש"פ יוםב שהתקיימה למכרזים משותפיםישיבת הועדה 

 רמלה . 1רחוב  ויצמן בבניין העירייה בהישיבות ע"ש אפריאט , 
 

                                 נוכחים:                                                                   משתתפים:
 כלכלן אגף הנדסה -וז בן שלושע                                          מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה

   עיר ס. מהנדסת ה -יגאל שפושניקוב                             ית העירייהגזברס.   -שגיא רוזנבלט 
 מחלקת משק ונכסים מנהלת  -מיכל רוטמן 

 ע. מנכ"ל   -עו"ד שלי ביטון 
 

 הנדון:
 
 עבודות אספלט בשוק העירוני  - 2018/84הצעה מס' . 1

 עם חברת לקטיבי קשרות בחוזה מסגרת ישרה התא 28.03.18מיום  14/2018-14ועדת מכרזים משותפים מס' 

 ₪. מיליון  5משכ"ל ע"ס  באמצעות לפיתוח בע"מחברה 

 כולל₪  235,112.56של  בסכום העירוני  אגף הנדסה מבקש לבצע במסגרת חוזה זה עבודות אספלט בשוק

 עמלת משכ"ל.כולל מע"מ ו
  2026062953+ 2026062753 -תקציבי מקור 

 (1)נספח מס' 

 

 מנחם בגיןנאות בודות פיתוח ופינוי פסולת במתחם סקייטפארק בע  - 85/2018הצעה מס'  .2

                רתחב עם מסגרת בחוזה התקשרות אישרה 28.03.18מיום   14/2018-14' מס משותפים מכרזים דתוע    

 . ₪ מיליון 5 ס"ע ל"משכ דרך מ"בע לפיתוח חברה לקטיבי   

 מנחם בגין, יש לבצע עבודות נוספות של  מיקום פרויקט סקייטפארק לשכונת נאות בעקבות שינוי    

  לצפותן  ניתן פינוי פסולת ועפר. בעקבות חפירה בשטח התגלו כמויות פסולת שטמונה באדמה אשר לא היה    

  יובהר כי העבודה כוללת פינוי והטמנת הפסולת. חפירות בשטח.ביצוע ללא מראש     

   ל"משכבאמצעות  מ"בע חברה לפיתוח לקטיבי עם חברתעבודות  חוזה במסגרת לבצע דסה מבקשאגף הנ    

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪  144,682בסך     

  2026072750 -מקור תקציבי    
 

 (2)נספח מס' 
 

 גדלת חוזה עם חברת א. מדז'ר דרך משכ"ל עבור עבודות סלילת חנייה    ה - 86/2018הצעה מס' . 3

  והסדרת מדרכה ברחוב ד"ר סאלק    

 א. מדז'ר ישרה התקשרות עם חברת א  29.01.18מיום  4/2018-14מס'  ועדת מכרזים משותפים    

  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪  5,679,487לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ברחבי העיר ע"ס     

 כולל מע"מ ₪  96,389סאלק ע"ס אחד הפרויקטים בחוזה הינו עבור הסדרת מדרכה ברחוב ד"ר     

 ועמלת משכ"ל.     
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 ל עבור עבודות סלילת חנייה "משכ באמצעות ר'מדז. עם חברת אגף הנדסה מבקש להגדיל את החוזה א    

  .ל"משכ ועמלת מ"כולל מע₪  159,173.43והסדרת מדרכה ברחוב ד"ר סאלק ע"ס     

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל₪  255,563יעמוד על  הפרויקטסה"כ     

 ה הגדלה של החוזה עבור אישר 6.06.180מיום   14-20/2018מס'  ועדת מכרזים משותפים   הערה:

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪ ₪  1,062,036בניית כיכר ברחובות ביאליק הרצוג ע"ס 

 (.₪21.5% ) 1,221,209  ן: סך הגדלות החוזה עם חברת א. מדז'ר הינ    

  2026572750 -תקציבימקור     
 (3)נספח מס' 

 

 שלב א' - ברחוב מבצע משה מיזוג אוויר במרכז פיס - 87/2018הצעה מס' . 4

     קבלן מסגרת של העירייה, לקבלת הצעת מחיר  לחברת אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ,אגף הנדסה פנה     

 וג אוויר אולם הספורט במרכז הפיס, להלן הצעת המחיר:עבור מיז    

 כולל מע"מ.₪  159,862ע"ס   -חברת אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ     

  מסגרת קבלן, מ"בע צריכה מוצרי חברת אלקטרהאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של     

 כולל מע"מ.₪  159,862לביצוע העבודה ע"ס  ,העירייה של    

 2026952750, 2026322930 -תקציבימקור     
 (4)נספח מס' 

 
 'לילנטל'בניית אולם ספורט   - 88/2018הצעה מס' . 5

בשיטה טרומית במסגרת מכרז  'לילנטל'בית ספר אגף הנדסה פנה למשכ"ל על מנת לקבל הצעות מחיר לבניית אולם ספורט ב

 הצעת מחיר אחת של חברת רולן בע"מ.הזכיינים היחידים במכרז זה אולם התקבלה  2-. נעשתה פנייה ל36/2017אס/

 )ללא פיקוח(. 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  6,806,611 ע"ס  חברת רולן בע"מ הינההצעת המחיר של 

 

כולל ₪  6,806,611משכ"ל ע"ס  חברת רולן בע"מ באמצעותאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר היחידה שהתקבלה של 

 .4.5%מע"מ ועמלת משכ"ל 

 2024792750  -תקציבימקור 
 (5)נספח מס' 

 
 עבודה להתקנת הצללות במוס"ח - 89/2018הצעה מס' . 6
 

 נדרשת עבודה להתקנת הצללות במוס"ח. 2018 לשנת  במהלך שיפוצי קיץ
 (.4)פרק   33/2017לקבלת הצעות מחיר עפ"י מכרז מש/  חברת קאבריט ייצור ושיווק בע"ממחלקת אחזקה פנתה לזכיין משכ"ל  

 להלן הצעת המחיר שנתקבלו:   
 ע"מ.מהמחיר כולל  -₪ 8,035.56 -גן צליל   

 ע"מ.מהמחיר כולל  -6,832.81 -גן קפלן   

 ע"מ.מהמחיר כולל  -6,832.81 -גן מימון   

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 10,870.39 -גן הרצוג   
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 המחיר כולל מע"מ.-6,263.41 -גן הזית   

 ע"מ.מהמחיר כולל  -₪ 12,671.38 -גן וילנא   

 ע"מ.מהמחיר כולל  -6,211.65 -גן דני מס   

לביצוע התקנת  כולל מע"מ ₪ 57,718.01ע"ס   חברת קאבריט ייצור ושיווק בע"ממחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם 
 ההצללות כמפורט לעיל. 

 מאושרות ע"י גזברית העירייה. , ע"פ הזמנות חתומות ותב"ר שיפוצי קיץ -מקור תקציבי 
 ( 6)נספח מס'                                                                       

 

 שיפוץ מועדון השלום לנוער - 90/2018הצעה מס' . 7

זקה לשיפוץ אח  2017/1אישרה ההתקשרות במסגרת מכרז חש/  23.05.18 מיום  18/2018-14ועדת מכרזים משותפים מס' 

 ₪. מיליון  2ע"ס  חברת בלאורינוך וציבור )פרק ב'(  עם ותוספת בנייה במוסדות ח

 עבור שיפוץ מועדון השלום לנוער כמפורט בכתב כמויות עם חברת בלאור  ע"ס   קשרותזקה מבקשת לאשר ההתמחלקת אח

 לא כולל מע"מ. ₪  85,472.56

 202695750מוסדות ציבור   -מקור תקציבי 
 ( 7)נספח מס' 

 
 ליסינג למבקר העירייה  החלפת רכב  - 91/2018הצעה מס' . 8

 . Prius Plus 1.8  -טויוטה פריוס  לרכב מסוג של היועמ"ש החלפת רכב הליסינג קצין הרכב פנה בבקשה ל 

   הזכיין לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של    ממליץקצין הרכב מבין זכייני משכ"ל  

 ותקורת משכ"ל.  לחודשכולל מע"מ  ₪  4,016ע"ס  Lease4u )רכב ותחבורה בע"מ ) פסיפק 

  .%4.5 המחירים כוללים מע"מ ותקורת משכ"ל של * 
 1781000531  -בייסעיף תקצ

 
 (8)נספח מס' 

 
 :המלצות הועדה

 
 שוק העירוניבעבודות אספלט   - 84/2018הצעה מס' . 1

 באמצעות משכ"ל עם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותהועדה  מאשרת המלצת אגף הנדסה 

 עבודות אספלט  , עבורכולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל₪   235,112.56 מחברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"

 בשוק העירוני.   

 
 בודות פיתוח ופינוי פסולת במתחם סקייטפארק בנאות מנחם בגיןע  - 85/2018הצעה מס'  .2

 באמצעות משכ"ל עם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותהועדה  מאשרת המלצת אגף הנדסה 

 עבודות פיתוח , עבורכולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל₪  144,682 ל ע"ס  מחברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"

 ופינוי פסולת במתחם סקייטפארק בנאות בגין. 

 

 

 
 גדלת חוזה עם חברת א. מדז'ר דרך משכ"ל עבור עבודות סלילת חנייה    ה - 86/2018הצעה מס' . 3
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  והסדרת מדרכה ברחוב ד"ר סאלק    

כולל ₪  159,173.43ע"ס  ר'מדז. עם חברת אגדלת החוזה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההועדה  מאשרת המלצת אגף הנדסה 

 עבור עבודות סלילת חנייה והסדרת מדרכה ברחוב ד"ר סאלקמע"מ ועמלת משכ"ל, 

 . מובהר כי יש לדאוג להתאמת ההסכם והרחבת הביטוחים לכל תקופת ההתקשרות

 

 שלב א' -יזוג אוויר במרכז פיס ברחוב מבצע משה מ - 87/2018הצעה מס' . 4

 חברת אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ )  עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותהועדה  מאשרת המלצת אגף הנדסה 

 כולל מע"מ.₪  159,862ע"ס קבלן מסגרת של העירייה( 

 
 'רט 'לילנטלבניית אולם ספו  - 88/2018הצעה מס'  .5

בע"מ הינה  חברת רולן עם באמצעות משכ"ל   וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותהועדה  מאשרת המלצת אגף הנדסה 

 )ללא פיקוח(. 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  6,806,611ע"ס  

 
 עבודה להתקנת הצללות במוס"ח - 89/2018הצעה מס' . 6

  עם באמצעות משכ"ל   וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותהועדה  מאשרת המלצת מחלקת אחזקה  

 לביצוע התקנת ההצללות.   כולל מע"מ, ₪ 57,718.01ע"ס   חברת קאבריט ייצור ושיווק בע"מ

 
 ום לנוערשיפוץ מועדון השל - 90/2018. הצעה מס' 7

חברת בלאור  ע"ס     הועדה  מאשרת המלצת מחלקת אחזקה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות באמצעות משכ"ל  עם

  , עבור שיפוץ מועדון השלום לנוער.לא כולל מע"מ₪  85,472.56

 

  ליסינג למבקר העירייה החלפת רכב  - 91/2018מס' הצעה . 8

 הועדה  מאשרת המלצת קצין הרכב  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות באמצעות משכ"ל  עם  

 ותקורת משכ"ל.  כולל מע"מ לחודש₪   4,016ע"ס  Lease4u )פסיפק רכב ותחבורה בע"מ )

 

 
 
 רונן עזריה                                                                      שגיא רוזנבלט                  

 גזברית העירייה                                                           מנכ"ל העירייהס.                 

 

 

 

 

 

 

 :החלטות ראש העיר

 
 העירוניעבודות אספלט בשוק   - 84/2018הצעה מס' . 1
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כולל מע"מ וכולל עמלת ₪   235,112.56 באמצעות משכ"ל ע"ס   מחברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מאשר ההתקשרות עם 
 . משכ"ל

 
 בודות פיתוח ופינוי פסולת במתחם סקייטפארק בנאות מנחם בגיןע  - 85/2018הצעה מס'  .2

 . כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל₪  144,682 באמצעות משכ"ל ע"ס  מחברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מאשר ההתקשרות עם 

 
 גדלת חוזה עם חברת א. מדז'ר דרך משכ"ל עבור עבודות סלילת חנייה    ה - 86/2018הצעה מס' . 3

  והסדרת מדרכה ברחוב ד"ר סאלק    
      ל"משכ ועמלת מ"כולל מע₪  159,173.43ע"ס  באמצעות משכ"ל  ר'מדז. חברת אעם הגדלת החוזה מאשר   
  .בתנאים שפורטו  
 
 שלב א' -יזוג אוויר במרכז פיס ברחוב מבצע משה מ - 87/2018הצעה מס' . 4

 כולל מע"מ.₪  159,862ע"ס קבלן מסגרת של העירייה(  חברת אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ )מאשר ההתקשרות עם 
 
 'רט 'לילנטלבניית אולם ספו  - 88/2018הצעה מס'  .5

 )ללא פיקוח(. 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  6,806,611ע"ס  באמצעות משכ"ל  חברת רולן בע"ממאשר ההתקשרות עם  
 
 עבודה להתקנת הצללות במוס"ח - 89/2018הצעה מס' . 6

  כולל מע"מ. ₪ 57,718.01ע"ס   חברת קאבריט ייצור ושיווק בע"מעם מאשר ההתקשרות 
 
 שיפוץ מועדון השלום לנוער - 90/2018הצעה מס' . 7

  .לא כולל מע"מ₪  85,472.56חברת בלאור  ע"ס    מאשר ההתקשרות באמצעות משכ"ל  עם 
 
 החלפת רכב ליסינג למבקר העירייה   - 91/2018הצעה מס' . 8

ותקורת כולל מע"מ לחודש ₪   4,016ע"ס  Lease4u )פסיפק רכב ותחבורה בע"מ ) עם באמצעות משכ"ל   מאשר ההתקשרות
 משכ"ל. 

 
 
 
 

 מיכאל וידל   

 ראש העיר   
 

 רמלה


