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 ( 2018דצמבר  25שלישי , י"ז טבת תשע"ט )יום שהתקיימה  ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים( מישיבת 
 הישיבות ע"ש אפריאט בבית העירייה. בחדר 

 
                                                                           נוכחים:                                                                          :משתתפים

   לכלן אגף הנדסהכ -עוז בן שלוש          גזברית העירייה                                      -ל רוזהלאעל
 הנוער )יח' מחשוב( ואגף החינוך  -עירית לוטן                             יועמ"ש          משנה ל -  סופי ויטלםעו"ד 

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

 

 הנדון:
 
 קרן רמלה עבור סיום שלב ג' של בי"ס שש שנתי  באמצעות  הגדלת שכ"ט לקבלן רוני רוחם  -2018/161' צעה מסה  .1

 קייצבקרית האמנים ע"ש ביסטר     

 עבור בניית שלב ג' אישרה התקשרות עם רוני רוחם דרך קרן רמלה 06.02.2017מיום   5-2017-14 מס'  ועדת מכרזים משותפים

 כולל מע"מ ועמלת קרן רמלה. ₪  6,430,113ע"ס  

 , 4%של רגנות מחודשת של הקבלן בשיעור אישרה הגדלה בגין התא  02.03.2017מיום  9-2017-14מס' ועדת מכרזים משותפים 

 כולל מע"מ ועמלת קרן רמלה.₪  6,472,835כך שהחוזה ע"ס 

 (. 0.7%כולל מע"מ ועמלת קרן רמלה )הגדלה בשיעור ₪  46,935חוזה ע"ס  הגדלת נדרשת סופית עם הקבלן לטובת התחשבנות

 כולל מע"מ ועמלת ₪  46,935קרן רמלה ע"ס  באמצעות  הקבלן רוני רוחם אגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה עם 

 קרן רמלה.

  2355 -מקור תקציבי
 ( 1)נספח מס' 

 
 ד רזיאל וקרית האמניםעידנים, דו  -ספורט  במגרשי LED פנסי התקנת - 162/2018הצעה מס'  .2

, לקבלת הצעת מחיר להתקנת פנסי מ"בע ואחזקה חשמל חברת א.א.כ.י שרותיאגף הנדסה פנה לקבלן המסגרת של העירייה, 
LED ת האמנים. ייעידנים דוד רזיאל וקר -במגרשים 

 כולל מע"מ.₪  258,113.70 -מ הינה"בע ואחזקה חשמל שרותי י.כ.א.הצעת המחיר של חברת א

 מ, קבלן המסגרת של העירייה, "בע ואחזקה חשמל שרותי י.כ.א.חברת אאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של 

 כולל מע"מ.₪  258,113.7ע"ס 

  2027132750 -מקור תקציבי
 ( 2)נספח מס' 

 

 עבודות פיתוח ברחוב הר עצמון - 163/2018הצעה מס'  .3

 לפיתוח חברה יבילקט חברת עם מסגרת בחוזה התקשרות אישרה 28.03.2018מיום  14/2018-14' מס משותפים מכרזים ועדת

 . ₪ מיליון 5 ס"ע ל"משכ דרך מ"בע

 של  בסכום ץ חנייה וקרצוף ריבוד( בהר עצמוןפיתוח )מפר עבודות זה חוזה במסגרת לבצע  מבקש הנדסה אגף

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 293,931.76 

  2027182750 -מקור תקציבי
 ( 3)נספח מס' 

 

 

 2018ישור התקשרות באמצעות מפעל הפיס לניצול מענקי מפעל הפיס א -164/2018הצעה מס'  .4
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 ₪.מיליון 1 - מתקציב מפעל הפיס לצרכי מחשוב מוסדות חינוך וקמפוס השפלה, הוקצה סכום של כ

 
 .נס מטח, וואן ומטריקסחברות:  3ניצול תקציב מענקי מפעל הפיס אפשרי רק באמצעות מכרז שפרסם מפעל הפיס ובו זכו 

 
 אופן השימוש במכרז:
 הכוללת כמויות משוערות לצריכה.  הרשות מכינה רשימה

 החברות שזכו במכרז פיס.  3חור בין מרשימה זו יוצאת לת
 יותר על כל הסל.החברה הזוכה הינה החברה הזולה ב

 את כמויות בהתאם לצרכיה ולאילוצי תקציב. להקטין/להגדילהרשות רשאית 
 

 בהתאם להנחיות, הוכנה רשימת פריטים פוטנציאליים לניצול והערכת כמות לכל פריט. 
 החברות. 3-חור לרשימה זו יצאה לתמ

 
 חור.ממהזכיינים השיבו לת 2רק 

 
 :שנים( 3-מע"מ ושירות ותחזוקה באתר הלקוח ל)המחיר כולל חור מלהלן תוצאות הת

 
 סה"כ סל ההצעה זכיין פיס

 348,488$ וואן
 342,967$ נס מטח

 

 
 על ציוד מחשוב )מקרנים, מחשבים ניידים/נייחים ומדפסות( יפתחו הזמנות נפרדות לכל מוסד )עפ"י סמל מוסד(. 

 כל מוסדות החינוך.הזמנה אחודה נוספת לתשתיות תקשורת וציוד נוסף תפתח עבור 
 הזמנות אלה יוזנו למערכת המנו"ף.

 
 הניצול בפועל לא יעלה על התקציב שהוקצב.

 
 נס מטחחברת  ההצעה הזולה ביותר של לאשר התקשרות במסגרת מכרז מפעל הפיס עם יחידת המחשוב באגף החינוך ממליצה

   ₪(. ) מימוש הסכום שהוקצה, כמיליון 
 

 .מפעל הפיס  -מקור תקציבי 
 

 ( 4)נספח מס' 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :המלצות הועדה
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 בור סיום שלב ג' של בי"ס שש שנתי קרן רמלה ע באמצעות  הגדלת שכ"ט לקבלן רוני רוחם  -161/2018הצעה מס'   .1
 ת האמנים ע"ש ביסטרצקייבקרי     

 קרן רמלה באמצעות  רוחםלקבלן רוני מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הגדלת החוזה  הועדה

 כולל מע"מ ועמלת קרן רמלה.₪  46,935ע"ס  

 
 ד רזיאל וקרית האמניםעידנים, דו  -ספורט  במגרשי LED פנסי התקנת - 162/2018הצעה מס'  .2

 ואחזקה חשמל חברת א.א.כ.י שרותיהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 
 כולל מע"מ.₪  258,113.70ע"ס     ( ) קבלן מסגרת מ"בע

 
 עבודות פיתוח ברחוב הר עצמון - 163/2018הצעה מס'  .3

 חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 293,931.76 בסכום פיתוח )מפרץ חנייה וקרצוף ריבוד( בהר עצמון  עבודות עבור 

 

 2018ישור התקשרות באמצעות מפעל הפיס לניצול מענקי מפעל הפיס א -164/2018הצעה מס'  .4

 נס מטחהועדה מאשרת המלצת אגף החינוך והנוער ) יחידת מחשוב( וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם חברת 
  ₪(.  ) מימוש הסכום שהוקצה, כמיליון  
  

 
 רונן עזריה                                                           רוזה עללאל                                       

 העירייה  נכ"ל מ                         העירייה                           גזברית                                   
 
 

 :החלטות ראש העיר

 

 בור סיום שלב ג' של בי"ס שש שנתי קרן רמלה ע באמצעות  הגדלת שכ"ט לקבלן רוני רוחם  -161/2018הצעה מס'   .1
 בקרית האמנים ע"ש ביסטרצקי    

 כולל מע"מ ועמלת קרן רמלה.₪  46,935קרן רמלה ע"ס  באמצעות  רוחםלקבלן רוני מאשר הגדלת החוזה 
 
 ד רזיאל וקרית האמניםעידנים, דו  -ספורט  במגרשי LED פנסי התקנת - 162/2018הצעה מס'  .2

 כולל מע"מ.₪  258,113.70ע"ס     ( ) קבלן מסגרת מ"בע ואחזקה חשמל חברת א.א.כ.י שרותימאשר ההתקשרות עם 

 
 עבודות פיתוח ברחוב הר עצמון - 163/2018הצעה מס'  .3

 פיתוח )מפרץ חנייה וקרצוף ריבוד( בהר עצמון  עבודות חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ עבור מאשר ההתקשרות עם 

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 293,931.76 בסכום

 

 2018ישור התקשרות באמצעות מפעל הפיס לניצול מענקי מפעל הפיס א -164/2018הצעה מס'  .4

  ₪(.  , ) מימוש הסכום שהוקצה, כמיליון נס מטחמאשר ההתקשרות עם חברת    
 

 יכאל וידלמ                                                                                                                             
 ראש העיר                                              

 רמלה


