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הישיבות ע"ש בחדר ( 2018נובמבר  6ביום שלישי , כ"ח בחשון תשע"ט )שהתקיימה  למכרזים משותפיםהועדה מישיבת 
 אפריאט.

 
 נוכחים:                                                          משתתפים:  

 מהנדסת העיר -מנכ"ל העירייה                                    זאנה סולוביצ'ק  -רונן עזריה 
              כלכלן אגף הנדסה                  -זברית העירייה                                  עוז בן שלוש ג -רוזה עללאל

 מנהל מחלקת אחזקה  -שנה ליועמ"ש                          אילן שרמי מ -עו"ד סופי ויטלם  
 מחלקת ביטחון             -נהלת מח' משק ונכסים                   מתן פינטו מ  -מיכל רוטמן 

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון

 
 הנדון:

 
 דכון החלטהע -אמניםו בתיכון שש שנתי ע"ש ביסטריצקי בקרית ה-בניית שלבים ד -2018/128הצעה מס' . 1

ן פיתוח והשקעות )ז.ח( אישרה התקשרות עם חברת בוני בני 27.8.2018מיום  37/2018-14מס' ועדת מכרזים משותפים 
כולל מע"מ ועמלת ₪  19,969,581ביסטריצקי ע"ס  ש"ע שש שנתי ו בתיכון-משכ"ל עבור בניית שלבים דבאמצעות בע"מ 

 . 7%משכ"ל 
משמע החוזה  ,כפי שאושר 7%ולא  4.5%בשיעור תהא עמלת משכ"ל אגף הנדסה מבקש לעדכן את ההחלטה ולציין כי 

 ללא פיקוח.,כולל מע"מ ₪   19,503,000יעמוד ע"ס 
 2023552750 -תקציבימקור 

 (1)נספח מס'                                                                                 
 
 ברחוב מאיר בנט ביצוע עבודות תאורה במגרש כדורגל ג'רסי  - 129/2018הצעה מס' .2

 בנט מאיר ברחוב רסי'ג כדורגל לביצוע עבודות תאורה במגרש מחיר הצעות לקבל מנת על ל"למשכ פנה הנדסה אגף
: כהן בנימין תאורה בע"מ, זיק ברק קבלני חשמל  זה במכרז זכיינים 6-ל פנייה נעשתה. 16/2018/אמ מכרז במסגרת

 בע"מ, עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ, אש חברה לעבודות חשמל, אלעד ברק, ר.ס תעשיות.  

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

 ₪. 985,934.11 -בנימין תאורה בע"מ . כהן1
 ₪. 1,147,119.31 -. זיק ברק קבלני חשמל בע"מ2
 ₪. 1,153,435.21 -. עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ3
 .₪ 1,170,818.12 -.אש חברה לעבודות חשמל בע"מ4
באמצעות מ "עב תאורה בנימין חברת כהןשל  ת ההתקשרות עם  ההצעה הזולה ביותר אגף הנדסה ממליץ לאשר א   

 , כולל פיקוח.7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  985,934.11 משכ"ל ע"ס
 2466 -מקור תקציבי   

 (2)נספח מס'                                                                            
 
 ל עבור הנגשת מוסדות חינוך )בתי ספר משכ"באמצעות  2000הגדלת חוזה לקבלן חומרית  - 130/2018הצעה מס' .3
 עידנים, שחקים, עמל, ותיכון מקיף ערבי( ומבנה של אגף החינוך   
 באמצעות     2000רה התקשרות עם חברת חומרית איש 30.1.2018מיום  4/2017-14מס' ועדת מכרזים משותפים    
  ערבי( ובאגף  מקיף ותיכון, עמל, שחקים, )עידנים מעליות במוסדות חינוך 5פירים והתקנת  3עבור בניית משכ"ל    
 לכל אחד מהמוסדות לפי הפירוט הבא: הנדרש לבצע הגדלמע"מ ועמלת משכ"ל.   כולל₪  2,089,913החינוך ע"ס     

 הגדלת חוזה   פרויקט

 62,332 אגף החינוך

 52,933 עידנים

 43,996 שחקים

 91,306 עמל

 38,447 מקיף

 289,013 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל סה"כ
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לא  י כלכלן אגף ההנדסה משיב כ,  25%עומדת בשיעור של  ם ההגדלהאמדוע ההגדלה נדרשת וה -אלת הועדהשל**  
 . 25% -. ההגדלה הינה נמוכה מולכן נדרשת ההגדלה בחישוב האומדן הראשוני נלקחו תוספות תכנון

כולל מע"מ ועמלת ₪  289,013משכ"ל ע"ס באמצעות   2000ההגדלה לחברת חומרית אגף הנדסה ממליץ לאשר את 
  משכ"ל.

  -סעיף תקציבי

 הפרש יתרת תב"ר  הגדלת חוזה   פרוייקט מס' תב"ר

  44,231.04      18,100.58  62,332          אגף החינוך 2526

  49,741.38      3,191.90  52,933          עידנים 2554

  48,132.63      4,137.04-  43,996          שחקים 2555

  89,780.64      1,525.38  91,306          עמל 2573

  36,143.10      2,303.62  38,447          מקיף 2572

  268,028.79    20,984.44  289,013        סה"כ  

 
 ₪. 689,098)מוסדות חינוך( שהיתרה שלו הינה  2694את ההפרש ניתן להשלים מתב"ר 

 
 ( 3)נספח מס' 

 
 ניםת האמיבניית שלב ד בבי"ס יסודי קשת בקרי - 131/2018הצעה מס'  .4
    בניית שלב ד' בבי"ס יסודי קשת בקרית האמנים במסגרת מחיר הצעות לקבל מנת על ל"למשכ פנה הנדסה אגף   
  התקבלה הצעת מחיר  בפועל ) כמפורט בנספח המצורף(  זה במכרז זכיינים 18-ל פנייה נעשתה. 2/2018/מג מכרז   
 בע"מ.( ח.ז) והשקעות פיתוח  בנין חברת בונייחידה של   

 (:4.5%ל "משכ ועמלת מ"מע כולל) החידה שהתקבלה המחיר הצעת להלן
 ₪. 7,085,961 -. בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ1
  משכ"ל ני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ באמצעות חברת בואגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של    
 .4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  7,085,961  ע"ס    
  2023562750 -תקציבימקור    

 ( 4)נספח מס'
 

 ההתקשרות עבור הסעות למעונות שיקומיים ביפו וברחובות הגדלת  - 2018/213הצעה מס' . 5

    ת יום עבור הסעות למעונו י. אליהוו העיר ראשון לציון  עיימסלצורך הגדלת התקשרות עם חברות     

 חלקת הרווחה מבקשת לאשר הגדלת הקווים הבאים:מ 2015/11הס/  במסגרת מכרז משכ"ל שיקומיים,    

 ,  ללא מע"מ₪  42,000נדרשת סך הגדלה ה  -איסוף ופיזור מלווה בקו יפו  -מסעי ראשון לציון     
 .  08/19עד  02/18החל מ    
 

  9/18החל מ -₪  28,000 -איסוף ופיזור מלווה לקו רחובות ₪ +  112,000  -הגדלת רכב טרנזיט  -י. אליהו     
 עד סוף החוזה .     
 על ידי   לצורך מתן שרותי הסעה, על פי חוק, לפעוטות עם עיכוב התפתחותי משמעותי שהופנוהינה הגדלה הנ"ל ה    

 השמה במעון יום שיקומי ביפו וברחובות. ל  מחוזית  הערכה ועדת     

 האם נעשתה התמחרות מול חברת משכ"ל, נציגת מח' רווחה משיבה שכן.  * לשאלת הועדה 

  -מקור תקציבי    
     .  08/19עד  02/18ללא מע"מ. החל מ₪  42,000סך הגדלה הנדרשת   -איסוף ופיזור מלווה בקו יפו    
 הסעות למלוות על חשבון רשות  1841000710סעיף    
   הסעות למעונות יום שיקומיים (+ איסוף ופיזור  1846700843  -מקור תקציבי ) ₪  112,000  -הגדלת רכב טרנזיט    
 עד סוף החוזה .  9/18חל מה - ( 1841000710 -קור תקציבימ  ₪ 28,000  -מלווה לקו רחובות    

 
 ( 5)נספח מס' 
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 ריהוט מוסדי  - 1פרק   2018/8מכרז מסגרת  רה/- 2018/331הצעה מס' . 6

 ריהוט מוסדי של משכ"ל,  -לאות א' + ב' , טב 1פרק   2018/8רה/ במסגרת מכרז מסגרת     

 :משכ"ללפניית נענו הספקים אשר ,  בין זכייני המכרז בור עיריית רמלה עהתמחרה משכ"ל חברת     

  . ארגמן מתכת בע"מ , .ד. מירז תעשיות בע"מא   

 . 5%התקורה  , מירז תעשיות בע"מ  .ד א אשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת רכש ממליצה ל    

 .כולל תקורהומע"מ כולל ₪  250,000סכום הרכישה לא יעלה על     

 ע"פ הזמנות וחתומות ומאושרת ע"י גזברית העירייה , תב"ר מוסדות חינוך וציבור  -מקור תקציבי     

 ( 6)נספח מס'                                                                                       

 
 ריהוט משרדי - 2פרק   2018/8מכרז מסגרת רה/ - 134/2018הצעה מס' . 7

 ריהוט מוסדי של משכ"ל,  -בלאות א' + ב' ט 2 פרק  2018/8במסגרת מכרז מסגרת רה/    

 :משכ"ללבקשת נענו הספקים ,  בין זכייני המכרזעיריית רמלה  התמחרה עבור  משכ"לחברת     

  . ארגמן מתכת בע"מ , .ד. מירז תעשיות בע"מא   

 . 5%התקורה  ,, ד מירז תעשיות בע"מ א.ההצעה הזולה ביותר של  אשר ההתקשרות עםמחלקת רכש ממליצה ל    

 .כולל תקורהומע"מ כולל ₪  250,000סכום הרכישה לא יעלה על     

  . ע"פ הזמנות וחתומות ומאושרת ע"י גזברית העירייה,  תב"ר מוסדות חינוך וציבור -מקור תקציבי     

 (7)נספח מס' 
 
 
 עבודות חשמל ותאורה בקאנטרי רמלה   - 135/2018הצעה מס' . 8

 עבור עבודות חשמל הצעת מחיר ת בבקשה לקבל עמי את יגאל זכיין העירייהלמחלקת ספורט ואירועים פנתה     

 . ות תאורה במתחם הקאנטרי העירוניועבד , תאורת חירום, פרוז'קטוריםהחלפת מנורותותאורה     

 הצעת המחיר נבדקה ואושרה ע"י מנהל מחלקת חשמל, אלי רבייב.*     

  
 

 עמי את יגאל קבלני חשמל
 בע"מ 

 ₪  19,549.5 מחיר
 ₪  3,323.5 מע"מ

 ₪  22,873 סה"כ מחיר כולל מע"מ
 

 ₪  22,873חברת עמי את יגאל קבלניחשמל בע"מ , ע"ס מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם 
 כולל מע"מ.

 2026292  -מקור תקציבי 
 ( 8)נספח מס' 

 
 

 ציבוריים עבודות חשמל במקלטים - 2018/361הצעה מס' . 9

 ביצוע עבור )אלון שמש( בבקשה לקבלת הצעת מחיר בעיריית רמלה מחלקת הביטחון פנתה למחלקת חשמל      
  .משכ"למכרז במסגרת מקלטים ציבוריים  2 -ב חשמלועבודות שדרוג       
 להלן הצעות המחיר שהתקבלו מזכיין משכ"ל גיל סבו:     

  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  53,100.32עלות   -רחוב הגדוד העברי  -139מקלט ציבורי . 

  כולל מע"מ ועמלת משכל₪  51,611.32לות  ע -רחוב יהושע בן נון   174מקלט ציבורי .  
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ע"מ מכולל ₪  104,711ע"ס בע"מ  גיל סבו חברת   -זכיין משכ"ל ההתקשרות עם מחלקת הביטחון ממליצה לאשר את 
 .עבודות החשמל במקלטיםועמלת משכ"ל עבור 

 הג"א - 550+  740+  750+  422 -תקציבי  מקור
 ( 9 )נספח מס'

 
 
 
 

 המלצות הועדה:

 

 דכון החלטהע -בקרית האמניםנתי ע"ש ביסטריצקי שו בתיכון שש -בניית שלבים ד -128/2018הצעה מס' . 1
 עמלת משכ"ל לאשר עדכון את ההחלטה ולציין כי  העירהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש   

 כולל מע"מ ,ללא פיקוח.₪   19,503,000כפי שאושר, משמע החוזה יעמוד ע"ס  7%ולא  4.5%תהא בשיעור   

 ברחוב מאיר בנט במגרש כדורגל ג'רסיביצוע עבודות תאורה   - 129/2018הצעה מס' .2
 מ "בע תאורה בנימין חברת כהןלאשר ההתקשרות עם  העירהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש     
 , כולל פיקוח.7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  985,934.11 משכ"ל ע"סבאמצעות     

 
 ל עבור הנגשת מוסדות חינוך )בתי ספר משכ"באמצעות  2000הגדלת חוזה לקבלן חומרית  - 130/2018הצעה מס' .3
 עידנים, שחקים, עמל, ותיכון מקיף ערבי( ומבנה של אגף החינוך   
  2000חברת חומרית  ההתקשרות עםהגדלת העיר לאשר הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש    
  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪  289,013משכ"ל ע"ס  באמצעות    
 
 בניית שלב ד בבי"ס יסודי קשת בקרית האמנים - 131/2018הצעה מס' .4
 חברת בוני בנין פיתוח  ההתקשרות עםהגדלת העיר לאשר הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש    
 .4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  7,085,961 משכ"ל ע"ס  והשקעות )ז.ח( ב"ע  באמצעות    
 
 הגדלת ההתקשרות עבור הסעות למעונות שיקומיים ביפו וברחובות  - 2018/213הצעה מס' .5

 ע"פ הפירוט הנ"ל ההתקשרות הגדלת העיר לאשר וממליצה בפני ראש מחלקת הרווחה הועדה מאשרת המלצת  

.  08/19 עד  02/18החל מ , ללא מע"מ₪  42,000סך הגדלה הנדרשת  -איסוף ופיזור מלווה בקו יפו  -עי ראשון לציון ימס
ד סוף ע     9/18החל מ -₪  28,000 -איסוף ופיזור מלווה לקו רחובות ₪ +  112,000  -הגדלת רכב טרנזיט  -י. אליהו 
 החוזה . 

 
 ריהוט מוסדי - 1פרק   2018/8מכרז מסגרת רה/- 2018/331הצעה מס' . 6

           מירז תעשיות בע"מ  .דא העיר לאשר ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש מחלקת רכש  הועדה מאשרת המלצת     
 .5%התקורה , משכ"ל במסגרת מכרז     
 .כולל תקורהומע"מ כולל ₪  250,000סכום הרכישה לא יעלה על     
 
 ריהוט משרדי - 2פרק   2018/8מכרז מסגרת רה/ - 2018/134הצעה מס' . 7

           ד מירז תעשיות בע"מ א.  העיר לאשר ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש מחלקת רכש  הועדה מאשרת המלצת     
 .5%התקורה , משכ"ל במסגרת מכרז     
 .כולל תקורהמע"מ כולל ₪  250,000סכום הרכישה לא יעלה על     
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 עבודות חשמל ותאורה בקאנטרי רמלה  - 2018/135הצעה מס' .8

   -זכיין העירייה עם העיר לאשר ההתקשרותועדה מאשרת המלצת  מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש ה    
 כולל מע"מ.₪  22,873חברת עמי את יגאל  קבלני חשמל בע"מ , ע"ס    
 
 חשמל במקלטים ציבוריים עבודות  - 2018/136הצעה מס' . 9

 עם  העיר לאשר ההתקשרותוממליצה בפני ראש  בטחון וממליצה בפני ראש העיר הועדה מאשרת המלצת  מחלקת     
   ות עבודכולל מע"מ ועמלת משכ"ל עבור ₪  104,711ע"ס בע"מ  גיל סבו חברת   -זכיין משכ"ל ההתקשרות עם     
 ברחוב הגדוד העברי  וברחוב יהושע בן נון.  החשמל במקלטים   
 
 

 רונן עזריה                                                            רוזה עללאל                                    
 נכ"ל העירייהמ                 גזברית העירייה                                                                         

 
 

 

   

  
 
 

 :החלטת ראש העיר
 
 

  

 דכון החלטהע -נתי ע"ש ביסטריצקי בקרית האמניםשו בתיכון שש -בניית שלבים ד -128/2018הצעה מס' .1
 כפי שאושר, משמע החוזה יעמוד 7%ולא  4.5%עמלת משכ"ל תהא בשיעור עדכון ההחלטה ולציין כי מאשר 

 כולל מע"מ ,ללא פיקוח.₪ ₪  19,503,000ע"ס 

 יצוע עבודות תאורה במגרש כדורגל ג'רסי ברחוב מאיר בנטב  - 129/2018הצעה מס' .2
 כולל מע"מ₪  985,934.11באמצעות משכ"ל ע"ס  מ"בע תאורה בנימין חברת כהןההתקשרות עם מאשר       
 , כולל פיקוח.7%ועמלת משכ"ל       

 
 באמצעות משכ"ל עבור הנגשת מוסדות חינוך )בתי ספר  2000גדלת חוזה לקבלן חומרית ה - 130/2018הצעה מס' .3
 עידנים, שחקים, עמל, ותיכון מקיף ערבי( ומבנה של אגף החינוך   
  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪  289,013באמצעות משכ"ל ע"ס   2000חברת חומרית הגדלת ההתקשרות עם מאשר    
 
 ניית שלב ד בבי"ס יסודי קשת בקרית האמניםב - 131/2018הצעה מס' .4
 ₪  7,085,961חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( ב"ע  באמצעות משכ"ל ע"ס   הגדלת ההתקשרות עםמאשר    
 .4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל    
 
 הגדלת ההתקשרות עבור הסעות למעונות שיקומיים ביפו וברחובות  - 132/2018הצעה מס' .5
 סך הגדלה  -פיזור מלווה בקו יפו איסוף ו -מסעי ראשון לציון ההתקשרות ע"פ הפירוט הנ"ל מאשר הגדלת    
 .  08/19עד  02/18החל מ, ללא מע"מ₪  42,000הנדרשת    
  9/18חל מה -₪  28,000 -בות איסוף ופיזור מלווה לקו רחו₪ +  112,000  -הגדלת רכב טרנזיט  -י. אליהו    
 עד סוף החוזה .    
 
 יהוט מוסדיר -1פרק   2018/8רה/ מכרז מסגרת - 133/2018הצעה מס' .6
 .5%התקורה , משכ"ל במסגרת מכרז ד מירז תעשיות בע"מ א. ההתקשרות עםמאשר    
 .כולל תקורהמע"מ כולל ₪  250,000סכום הרכישה לא יעלה על    
 
 
 



  עיריית רמלה
                                                                                             העירייה                                                                                                       מזכירות  
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 יהוט משרדיר  - 2פרק   2018/8רה/ מכרז מסגרת  - 2018/134הצעה מס' .7
 .5%התקורה , משכ"ל במסגרת מכרז , ד מירז תעשיות בע"מא. ההתקשרות עםמאשר    
 .כולל תקורהמע"מ כולל ₪  250,000סכום הרכישה לא יעלה על    
 
 עבודות חשמל ותאורה בקאנטרי רמלה   - 135/2018הצעה מס' .8

 כולל מע"מ.₪  22,873חברת עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ , ע"ס עם  ההתקשרותמאשר    
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 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל עבור ₪  104,711ברת גיל סבו  בע"מ ע"ס ח  -זכיין משכ"ל עם   ההתקשרות מאשר     
 חשמל במקלטים ברחוב הגדוד העברי  וברחוב יהושע בן נון.    
 

 
 

                                 
 יכאל וידלמ                                                                                                                    

 ראש העיר                                     
 רמלה

 


