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 בחדר הישיבות,  (2019יוני  11) בסיון תשע"ט ח' יום שלישי  התקיימהש ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי
  רמלה.  1ע"ש זינגר ז"ל, ויצמן  ז"ל, בבית העירייהאפריאט שמואל ע"ש  

 
 נוכחים:                                                                                   :משתתפים

                 מחלקת ביטחון  - מתן פינטו                                                    גזברית העירייה   - רוזה עללאל
                                            משנה ליועמ"ש  -  סופי ויטלם עו"ד 

    מנהלת מחלקת משק ונכסים    -  מיכל רוטמן
 כלכלן אגף ההנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 

 ) מטעם מנכ"ל העירייה( מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 

  הנדון:
 
 תיקון ואיטום מקלטים ציבוריים  -2019/57הצעה מס' .1

 בבקשה למנהל מחלקת מבני ציבור ) מר שמעון מיארה ( בבקשה לפנות לשם קבלת הצעות מחיר לאיטום מחלקת בטחון פנו

  תשתיות. -מספר מקלטים ציבוריים בעיר

 : במרץ נערך סיור קבלנים במקלטים הציבוריים  20בתאריך 
 

 .145מקלט ציבורי , 393מקלט ציבורי , 480מקלט ציבורי , 181מקלט ציבורי , 454מקלט ציבורי ,  322מקלט ציבורי  
 

מאיר כהן בע"מ, יוריאל בע"מ, לקטיבי חברה המסגרת של העירייה :  קבלני להצעות בבקשה לקבלת נעשתה פנייה   

  לפיתוח בע"מ.

 .מאיר כהן בע"מ,  לקטיבי חברה לפיתוח בע"מהקבלנים אשר נענו לפנייה :  

  מחירים :להלן טבלת השוואות  
 

 
 

   ת לא כולל מע"מ ולהוסיף עבודת סליל₪  81,000ע"ס  322עקב מגבלות תקציביות ותכנון ארוך טווח במקלט מס'  הערה :**  

 לא כולל מע"מ. ₪  21,000מ' ע"ס  300 -בשטח של כ 181אספלט במקלט מס'                    

הערות לקטיבי בע"מ מאיר כהן בע"מכמותתאור העבודה

מקלט ציבורי 145

מקלט ציבורי 322

מקלט ציבורי 181

כנראה חדירה של מים דרך צנרת הנכנסת למקלט יש לחפור אזור 

 1.5X3 זה בסמוך לקיר בעומק 1.5 מטר שטח עבודה לחפירה

לגלות את הצנרת למקלט ובמידה והבעיה בצנרת יש לתקן ובכל 

מקרה החזרת המצב לקדמותו ובנוסף הצעת מחיר נפרדת לסלילת 

אספלט בסמוך למקלט בשטח כולל של כ-300 מטר

כולל אספלט בשני ההצעות44,00059,000

מקלט ציבורי 393

מקלט ציבורי 454

מקלט ציבורי 480

יש חדירות מים דרך הפסקות היציקה יש אזורים שהפלדה חשופה 

ויש לנקות את כל האזורים האלו ולנקות את החלודה ממוטות 

הפלדה לצבוע ולאטום בבטון . כמו כן יש לפרק את כל הקולקות 

הקיימות ולהתקין חדשות

35,00039,000

165,000198,000סה"כ ללא מע"מ

28,05033,660מע"מ

193,050231,660סה"כ כולל מע"מ 

יש לבצע חפירה , סילוק תעלה קיימת יציקת בטון ברוחב של כ- 1.2 

מטר עם שיפוע רחוק מהמבנה , תעלה בקצה שביל הבטון להולכת 
31,00036,000

פירוק אבנים משתלבות כ 300 מ"ר פינוי עפר וגילוי גג מקלט

איטום גג מקלט ביריעות עובי 5 מ"מ לפי תקן

לא יבוצעגודל הגג כ 200 מ"ר

יש חדירת מים דרך החור שעובר דרכו הזנת חשמל למקלט יש לשבור 

את הבטון ולבצע איטום ולהחזיר המצב לקדמותו
30,50035,000

יש חדירת מים דרך קיר המקלט בעומק של כ 2 מטר יש לחפור אזור 

זה ולבצע איטום על הקיר החיצוני בשטח כולל של כ-3 מטר
24,50029,000
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מאיר כהן מחלקת בטחון ) לאחר היוועצות עם מח' מבני ציבור ( ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 כולל מע"מ. ₪  193,050בע"מ ע"ס 
 

        )שיפוץ מקלטים הג"א(,                                       1723000750אחזקת מקלטים הג"א(, ) 1723000422 - מקור תקציבי 
 ) רכש לחירום הג"א(.  1723000931                           

 
 (1)נספח מס'  

 
 ה מתכלים רכישת חומרי יציר -76/2019הצעה מס' . 2

 קייטנות נדרש לרכוש חומרי יצירה. לשם כך , מחלקת רכש ממליצה לבצע את הרכישה במסגרת מכרז  במסגרת הפעלת ה     

 . 30.06.2020, המכרז בתוקף עד ליום הספק גרפיטי)רכש ואספקת צרכי משרד( עם  16.5.06משותף של החשב הכללי מס'      

 כולל מע"מ. ₪  73,000 -כ  סכום הרכישה      
      
 :  יםלהלן טבלת מחיר     

 
 

 1828400781 -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 

ציוד לקייטנות 2019 - מחזור א' + ב'

מחיר סה"כמחיר יחידהמס' גניםכמותיחידת מידהתאור פריטשם פריטמק"טמס'

3755.581255.5סטסט 24 עפרונות צבעונייםסט  24 עפרונות צבעוניים14010000016

27511.91785חבילהטוש בסיס מים ג'יוטו דקים 24 יחידותטוש בסיס מים ג'יוטו דקים 24 יחידות24010000076

27518.92835חבילהטוש בסיס מים ג'יוטו עבים 24 יחידותטוש בסיס מים ג'יוטו עבים 24 יחידות34010000077

8754.482688יחידותצבעי גואש 500 מ"ל בצבעים שוניםצבעי גואש 500 מ"ל44012000041

2756.721008יחידותשדכן קנגורו DS 45P לסיכות 26/6שדכן קנגורו DS 45P לסיכות 5401600026126/6

6755.052272.5יחידותסיכות חבור 26/6 מקס 35-5M קופ' 5000סיכות חבור 26/6 מקס 35-5M קופ' 640160002845000

1750.6145.75יחידותסכין חיתוך )יפני( עם להב רחב +מעצור, גוף פלסטיק.סכין חיתוך יפני רחב+מעצור74016000309

4753.26978יחידותמספריים ידית שחורה "8.5 להבים אל חלדמספריים ידית שחורה "840160003158.5

94016000316POP 5.5" להבים מפלדת אל-חלדמספריים למשרד POP 5.5" 20751.191785יחידותמספריים למשרד

5752.741027.5חבילהמדבקות מעורב צבעוני קוטר 13 32 דףמדבקות מעורב צבעוני קוטר 13 32 דף104022000996

5750.9337.5יחידותמכחול עגול מס' 10מכחול עגול מס' 11402200109410

5751.1412.5יחידותמכחול עגול מס' 12מכחול עגול מס' 12402200109512

5751.2450יחידותמכחול עגול מס' 14מכחול עגול מס' 13402200109614

5751.2450יחידותמכחול עגול מס' 16מכחול עגול מס' 14402200109716

1757.2540חבילהכדור קלקר 4 ס'מ, 100 יח'כדור קלקר 4 ס'מ, 100 יח'154022001157

5758.53187.5חבילהלוח סול 1/8 20*30 גליון מעורב צבעים 10 ילוח סול 1/8 20*30 גליון מעורב צבעים 10 י164022001221

15752.032283.75יחידותלוח סול 100*40 ס'מ כתוםלוח סול 100*40 ס'מ כתום174022001228

מחדד מתכת איכותי184010000250

מחדד קטן , גוף עשוי מתכת אלומיניום- מגנזיום, להב 

5750.3112.5יחידהממתכת, מתאים לחידוד עפרונות בעלי חתך גוף זויתי

3753.2720חבילהעיניים זזות 10 מ'מ, 100 יח'עיניים זזות 10 מ'מ, 100 יח'194022002019

3753.9877.5חבילהעיניים זזות 15 מ'מ, 100 יח'עיניים זזות 15 מ'מ, 100 יח'204022002021

17511.9892.5חבילהנייר צבעוני מבריק70ג70*50 מעורב חב' 20נייר צבעוני מבריק70ג70*50 מעורב חב' 21402200130820

12750.8720יחידותנייר קרפ 1.5 מ' אדוםנייר קרפ 1.5 מ' אדום224022001325

3753.5787.5חבילהנצנצים בשקית - אדוםנצנצים בשקית - אדום234022001342

10750.54405יחידותנר דבק חם לאקדחנר דבק חם לאקדח244022001350

3753.9877.5חבילהסיכות מתפצלות מס' 2 13 מ"מסיכות מתפצלות מס' 2 13 מ"מ254022001380

1750.537.5יחידותסכין חיתוך יפני קטן עם מעצורסכין חיתוך יפני קטן עם מעצור274022001390

1752.86214.5חבילהסלוטייפ PP 30 מטר '1 6 יחידותסלוטייפ PP 30 מטר '1 6 יחידות284022001411

4754.931479חבילהמנקה מקטרות ישר 30- ס'מ אורך, חב' 100מנקה מקטרות ישר 30- ס'מ אורך, חב' 294022001521100

5751.98742.5חבילהמקלות ארטיק טבעי, 200 גר'מקלות ארטיק טבעי, 200 גר'304022001634

5754.151556.25חבילהמקלות ארטיק צבעוני, 200 גר'מקלות ארטיק צבעוני, 200 גר'314022001635

5755.52062.5חבילהמקלות רופא טבעי 100 יח' בקופסאמקלות רופא טבעי 100 יח' בקופסא324022001638

5753.371263.75חבילהמקלות רופא צבעוני, 200 גר'מקלות רופא צבעוני, 200 גר'334022001639

5752.08780חבילהנוצות צבעוניות בשקיתנוצות צבעוניות בשקית344022001661

27525.93885חבילהפסטל שמן פנדה סט 24פסטל שמן פנדה סט 35402200171324

364022001982LYRA 2521120 1/12 צבעי עפרוןLYRA 2521120 1/12 3758.851991.25חבילהצבעי עפרון

1752.05153.75חבילהפומפונים צבעוניים '1/2, 50 יח' בשקיתפומפונים צבעוניים '1/2, 50 יח' בשקית374022002046

1756.5487.5חבילהפומפונים צבעוניים '2, 50 יח' בשקיתפומפונים צבעוניים '2, 50 יח' בשקית384022002048

8752.21320חבילהפלסטלינה עבה סט 8 צבעיםפלסטלינה עבה סט 8 צבעים394022002081

100750.64500יחידותקרטון ביצוע - 1/8 גיליוןקרטון ביצוע - 1/8 גיליון404022002154

6751.3585יחידותשני בריסטול 170 גר' 70/100 אדום 3001שני בריסטול 170 גר' 70/100 אדום 4140220022273001

17523.311748.25יחידותדבק פלסטי גלון 4 ק'גדבק פלסטי גלון 4 ק'ג424022002316

434022002375

חבילת מדבקות לבנות גדלים שונים על גבי דפים, 32 דף 

בחבילה

דפי מדבקות לבנים בגדלים שונים , 32 דפי מדבקות 

5751.7637.5חבילהבכל חבילה

2759.31395חבילהבד לבד 10 יח' 1/8בד לבד 10 יח' 4440220025411/8

17516.061204.5חבילהביצת קלקר 4 ס'מ, 100 יח'ביצת קלקר 4 ס'מ, 100 יח'454022002546

375163600חבילהבצק- 4 צבעים שונים - 1.8 ק'גבצק- 4 צבעים שונים - 1.8 ק'ג464022002563

5755.92212.5חבילהבריסטול צבעוני חצי פוליו חבילה 70 יח'בריסטול צבעוני חצי פוליו חבילה 70 יח'474022002571

17515.91192.5חבילהבריסטול/גוויל שחור 1/8 גליון 70 דףבריסטול/גוויל שחור 1/8 גליון 70 דף484022002573

61782.75סה"כ ללא מע"מ ₪

10503.0675מע"מ

72285.8175סה"כ כולל מע"מ ₪
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 :  המלצות הועדה 
 

 יבוריים צתיקון ואיטום מקלטים  -2019/75הצעה מס' .1

וא לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי מדובר בזכיינים ) קבלני מסגרת ( של העירייה שעברו הליך מכרזי והעבודות נש

הבקשה נכללות במסגרת ההצעות,  ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה מאשרת המלצת מחלקת בטחון עם 

 כולל מע"מ.  ₪  193,050מאיר כהן בע"מ ע"ס וממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 

 ה מתכלים רכישת חומרי יציר -76/2019הצעה מס' . 2

, הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש 30.06.2020עד ליום מאחר ומדובר במכרז מסגרת אשר תוקפו  

   ע"מ.מכולל ₪  73,000  -גרפיטי ע"ס כהעיר לאשר ההתקשרות עם 

 

 

 

 רונן עזריה                                                                    רוזה עללאל                      
 עירייהנכ"ל הגזברית העירייה                                                          מ                   

 
 

 :  החלטות ראש העיר  
 

 בוריים תיקון ואיטום מקלטים צי -01975/2הצעה מס' .1

 כולל מע"מ.  ₪  193,050מאיר כהן בע"מ ע"ס מאמץ המלצת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 ה מתכלים רכישת חומרי יציר -76/2019הצעה מס' . 2

   כולל מע"מ.₪  73,000  -גרפיטי ע"ס כההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 

 

 

 
 
 
 יכאל וידל מ                                                                                                                 

 אש העירר                                                                                                                  
 רמלה 

 


