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 בחדר הישיבות,  (2019יוני  25)  תשע"ט סיון  כ"ביום שלישי  התקיימהש ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי
  רמלה.  1ע"ש זינגר ז"ל, ויצמן  ז"ל, בבית העירייהאפריאט שמואל ע"ש  

 
                                                                               :משתתפים

                                                גזברית העירייה   - רוזה עללאל
                                            משנה ליועמ"ש  -  סופי ויטלם עו"ד 

 מנהלת מחלקת משק ונכסים  ס. -אבי דיל  
      כלכלן אגף הנדסה   -רו"ח עוז בן שלוש 

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 

 הנדון:
 
 יטול החלטהב -עבודות תאורה ופיתוח במתחם סקייטפארק בנאות בגין  - 2019/83הצעה מס' . 1

חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס אישרה התקשרות עם  28.5.2019מיום  27/2019-15ועדת מכרזים משותפים 

 עבור עבודות תאורה ופיתוח במתחם סקייטפארק בנאות בגין.  , כולל מע"מ₪  322,850.9

לאחר בדיקה עם מנהל הפרויקט התברר כי מדובר רק בעבודות חשמל ותאורה וכי אין עבודות פיתוח במתחם הסקייטפארק 

 (.חברת א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ) רייה בתחום החשמל והתאורהשל העיולכן את העבודות יעשה קבלן המסגרת 

 כולל מע"מ.₪  322,850.9חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס אגף הנדסה מבקש לבטל את ההחלטה להתקשר עם 

 (1)נספח מס' 

 

 ןעבודות תאורה וחשמל במתחם סקייטפארק בנאות בגי - 84/2019הצעה מס'  .2

  חברת א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מאגף הנדסה פנה לקבלן המסגרת של העירייה בתחום החשמל והתאורה, 

 הצעה עבור עבודות תאורה וחשמל במתחם סקייטפארק בנאות בגין.ת לקבל

 "מ.כולל מע₪  283,149.56 -הצעת המחיר של החברה הינה

 כולל מע"מ.₪  283,149.56א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ ע"ס חברת  ההתקשרות עם  אגף הנדסה ממליץ לאשר את

  2026072750 -תקציבימקור 
 ( 2)נספח מס' 

 

 יור בע"מ עבור שירותי מוקדהארכת התקשרות עם חברת ש. שחר שירותי בקרה וס  - 85/2019הצעה מס'  .3

עבור שירותי מוקד למוסדות העירייה  חברת ש. שחר שירותי בקרה וסיור בע"מנחתם הסכם עם  01.4.2014בתאריך 

. 30.7.2019שנים אופציה להארכה. מועד אחרון לסיום האופציה האחרונה בחוזה מסתיים ב 3לתקופה של שנתיים עם 

 . 27.6.2019לאחרונה פורסם מכרז פומבי כאשר המועד האחרון להגשות הינו 

חברת ש. שחר שירותי בקרה וסיור בע"מ עד ות עם אגף הנדסה מבקש להאריך את ההתקשר עד להחלטת ועדת מכרזים, 

 , המוקדם מביניהם.במכרז שתזכהאו עד לחתימת חוזה עם החברה  30.9.2019למועד 

 כולל מע"מ. ₪  65,330 -לחודשיים ההתקשרות עלות

 1743000752 -תקציבימקור 
 ( 3)נספח מס' 

 
 

 

 



   בס"ד 

 

 15-2019/13 -מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול 
 מכרזים משותפים -עדת התקשרויות ו                                                                                                                         

 

2 
 

 )תשתית לאינטרנט(ADSL-אינטרנט וווי ק  2017-9מכרז חשכ"ל מס'  - 86/2019הצעה מס'  .4
 9-2017באמצעות מכרז חשכ"ל מס' ,   חברת בינת עסקים בע"מעם  ות התקשרלאשר המחלקת מחשוב מבקשת     

 .)תשתית לאינטרנט(ADSLאתרי העירייה והזמנת קווי אינטרנט ול שכירת קווי תמסורתעבור     

 , להתחבר לחווה לשם קבלת תמיכה וגיבוי לשרתי המרכזייהנדרשת העירייה ממכרז המרכזייה ן כחלק ,כמו כ    

 של חברת בינת תקשורת)הזוכה במכרז שירותי מרכזייה לעירייה(.    

 לחודש .₪  483עלות  10/10לחבר במהירות של ת נדרשהעירייה     

 )עלות זו תחויב בחשבון החודשי של תחזוקה ושכירות המרכזייה(.    

 יום בשוק התקשורת.כנמוכים מהעליות שיש , נמצא כי המחירים שבמכרז ון המחירממחיר הצעות הלאחר בדיקת     

 .9-2017באמצעות מכרז חשכ"ל מס' ,   חברת בינת עסקים בע"מועל כן ממליצה מחלקת המחשוב לאשר ההתקשרות עם     

 לא כולל מע"מ לשנה,₪  55,000  -לא יעלה על  )תשתית לאינטרנט(ADSL-קווי אינטרנט וסכום ההתקשרות עבור     

 לחודש לא כולל מע"מ.₪  483בעלות של  10/10ובנוסף לאשר החיבור במהירות של     
 

מבוקש לאשר ההתקשרות לשנה עם אופציית הארכה לשתי תקופות בנות שנה כל אחת, כאשר במהלך תקופת הארכה 

 ימים מראש.  30תעמוד בפני העירייה אופציה להפסיק את ההתקשרות בהודעה של 

 
 ** יש להתאים את ההסכם, הערבויות והביטוחים לטובת העירייה. 

 
 

     1931540 -ור תקציבי מק
 ( 4)נספח מס' 

 
 
 
 ביטול החלטה   -ותפיקוח על עבודות הפיתוח במתחם הידיד - 2019/87הצעה מס'  .5

 עם חברת א. בוטון עבודות עפר כבישים ופיתוחאישרה התקשרות  08.1.2019מיום  3/2019-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 כולל 7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪   4,458,488ע"ס באמצעות משכ"ל עבור עבודות פיתוח במתחם הידידות  בע"מ

 . פיקוח

. לאחר שיחה עם נציג משכ"ל, המפקח שהתחיל בעבודה אינו מוכן ניהול מול משכ"ל הכולל פיקוח עבור  החוזה נחתם

 .  (מהמפקח על ביטול העבודה ) מצ"ב מייל לבצע את עבודת הפיקוחולהמשיך 

 יובהר כי בגין ביטול העבודה , לא תהיינה למפקח כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה. ** 

 לאור האמור, אגף ההנדסה מבקש מהועדה לבטל  את  שירותי הפיקוח עבור עבודות הפיתוח במתחם הידידות ע"י משכ"ל

 עבור שירותי הפיקוח יועבר לזכות העירייה (.  ) שכר הטרחה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המלצות הועדה : 
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 ביטול החלטה -גיןעבודות תאורה ופיתוח במתחם סקייטפארק בנאות ב  - 83/2019הצעה מס' . 1

מאשרת המלצת אגף עבודות פיתוח, הועדה בלא רק בעבודות חשמל ותאורה ובנסיבות כפי שפורטו ולאחר שהובהר כי מדובר 

₪  322,850.9חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס עם  ההחלטה להתקשר  לבטלההנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 כולל מע"מ.

 

 ןעבודות תאורה וחשמל במתחם סקייטפארק בנאות בגי - 84/2019הצעה מס'  .2

הועדה  של העירייה בתחום החשמל והתאורה,לקבלן המסגרת  לאחר קבלת הסבר מכלכלן אגף ההנדסה ומשנעשתה פנייה 

חברת א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ  וממליצה בפני ראש העיר לאשר  ההתקשרות עם אגף הנדסה מאשרת המלצת 

 כולל מע"מ.₪  283,149.56ע"ס 

 
 בור שירותי מוקדיור בע"מ עהארכת התקשרות עם חברת ש. שחר שירותי בקרה וס  - 85/2019הצעה מס'  .3

, מהות העבודה המבוקשת ובהתחשב בכך כי ישנו הליך מכרזי, הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה  לאור האמור בבקשה

או עד  30.9.2019שחר שירותי בקרה וסיור בע"מ עד למועד לאשר הארכת ההתקשרות עם  וממליצה בפני ראש העיר 

 מביניהם., המוקדם במכרז שתזכהלחתימת חוזה עם החברה 

 כולל מע"מ. ₪  65,330 -לחודשיים ההתקשרות עלות

 
 
 )תשתית לאינטרנט(ADSL-ווי אינטרנט וק  2017-9מכרז חשכ"ל מס'  - 86/2019הצעה מס'  .4

לאור האמור בבקשה ובהתחשב בכך כי מדובר בהצעה הזולה ביותר ובמחירים סבירים ) לדברי ס. מנהל מח' מחשוב(, הועדה 

באמצעות מכרז ,   חברת בינת עסקים בע"מהתקשרות עם מאשרת המלצת מחלקת מחשוב וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 .9-2017חשכ"ל מס' 

    א כולל מע"מ לשנה,ל₪  55,000  -לא יעלה על  )תשתית לאינטרנט(ADSL-קווי אינטרנט וסכום ההתקשרות עבור 

 לחודש לא כולל מע"מ.₪  483בעלות של  10/10החיבור במהירות של  הועדה מאשרתובנוסף 

ההתקשרות הינה לשנה עם אופציית הארכה לשתי תקופות בנות שנה כל אחת, כאשר במהלך תקופת הארכה תעמוד בפני 

 ימים מראש.  30יה להפסיק את ההתקשרות בהודעה של העירייה אופצ

 תאים את ההסכם, הערבויות והביטוחים לטובת העירייה. ה** יש ל

 
 יטול החלטה ב  -ותפיקוח על עבודות הפיתוח במתחם הידיד - 87/2019הצעה מס'  .5

ל העבודה , לא תהיינה למפקח כבגין ביטול )לאור האמור בבקשה ונוכח העובדה כי המפקח לא רוצה לבצע את העבודה 

 לבטל  את  שירותי  וממליצה בפני ראש העיר הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסהטענה ו/או תביעה כנגד העירייה(, 

 הפיקוח עבור עבודות הפיתוח במתחם הידידות ע"י משכ"ל) שכר הטרחה עבור שירותי הפיקוח יועבר לזכות העירייה (. 

 
 

 רונן עזריה                                            רוזה עללאל                     
 נכ"ל  העירייה מ                    העירייה                           גזברית                                        

 
 
 
 

 :  החלטות ראש העיר 
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 ביטול החלטה -גיןעבודות תאורה ופיתוח במתחם סקייטפארק בנאות ב  - 83/2019הצעה מס' . 1

כולל ₪  322,850.9חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס ההחלטה להתקשר  עם ביטול מאמץ המלצת הועדה ומאשר 

 מע"מ.

 

 ןעבודות תאורה וחשמל במתחם סקייטפארק בנאות בגי - 84/2019הצעה מס'  .2

 כולל מע"מ.₪  283,149.56חברת א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ ע"ס  ההתקשרות עם  ומאשרמאמץ המלצת הועדה 

 
 יור בע"מ עבור שירותי מוקדהארכת התקשרות עם חברת ש. שחר שירותי בקרה וס  - 85/2019הצעה מס'  .3

או עד לחתימת  30.9.2019שחר שירותי בקרה וסיור בע"מ עד למועד מאמץ המלצת הועדה ומאשר  הארכת ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ. ₪  65,330 -לחודשיים ההתקשרות עלות, המוקדם מביניהם. במכרז שתזכהחוזה עם החברה 

 
 
 )תשתית לאינטרנט(ADSL-ווי אינטרנט וק  2017-9מכרז חשכ"ל מס'  - 86/2019הצעה מס'  .4

 .9-2017באמצעות מכרז חשכ"ל מס' ,   חברת בינת עסקים בע"ממאמץ המלצת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 

    א כולל מע"מ לשנה,ל₪  55,000  -לא יעלה על  )תשתית לאינטרנט(ADSL-קווי אינטרנט וסכום ההתקשרות עבור 

 לחודש לא כולל מע"מ.₪  483בעלות של  10/10החיבור במהירות של  מאשר את ובנוסף 

ות שנה כל אחת, כאשר במהלך תקופת הארכה תעמוד בפני ההתקשרות הינה לשנה עם אופציית הארכה לשתי תקופות בנ

 ימים מראש.  30העירייה אופציה להפסיק את ההתקשרות בהודעה של 

 
 
 יטול החלטה ב  -ותפיקוח על עבודות הפיתוח במתחם הידיד - 87/2019הצעה מס'  .5

הפיקוח עבור עבודות הפיתוח במתחם הידידות ע"י משכ"ל) שכר הטרחה לבטל  את  שירותי מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 עבור שירותי הפיקוח יועבר לזכות העירייה (. 

 
 

 
 
 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                  

 רמלה 
 
 
 
 


