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 בחדר הישיבות,  (2019 יולי 16)   ,  יג' תמוז תשע"טשלישייום  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 

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

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 
 

 הנדון:
 
 ייתלעיר  חומרים גרנוליים -הובלה פריקה ואספקת טובין בתחום  - 9/16מכרז פומבי מסגרת  -  2019/29הצעה מס' . 1

 רמלה  ומוסדותיה      
 , מחלקת אחזקה פנתה למחלקת רכש בבקשה    ארגזי חולחול נקי ב בלות של    641 נדרש לפזרבגני הילדים ברחבי העיר     

 לקבלת הצעות מחיר .    

   -הובלה פריקה ואספקת טובין בתחום  - 9/16 מס'  מכרז פומבימחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות באמצעות    

 כולל מע"מ .₪  225,000אדרי , סכום הביצוע א.ד. אחים ספק זוכה עם  רמלה  ומוסדותיה חומרים גרנוליים לעיריית   

 יודגש כי השירות כולל פיזור החול בגני הילדים.     

 .  2020מהו תאריך התוקף של המכרז ? מנהלת מח' רכש משיבה פברואר  -לשאלת הועדה     

 שיפוצי קיץ. 2759  - תקציבימקור     

 (1)נספח מס' 
 
 יהוט משרדי ר  - 2פרק  2018/  8מסגרת משותף רה / -מכרז   - 93/2019הצעה מס' . 2

   - 2פרק  2018/  8מסגרת משותף רה /  -מכרז ממליצה לבצע רכישת  ארונות למחלקת הכנסות במסגרת מחלקת רכש      

 י אנוש  עם הזוכה גיל פרויקטים. באמצעות החברה לפיתוח משאב,  ריהוט משרדי    

 כולל מע"מ ותקורה.₪  52,607.32סכום הרכישה לא יעלה        

 לת מחלקת רכש  משיבה כי ההזמנה  מבחינת מידות והתאמה לצרכים ? מנה כיצד נעשתה ההזמנה   -לשאלת הועדה     

   נעשתה בהתאם לבדיקה ולמדידות שהחברה לפיתוח משאבי אנוש ביצעה במחלקת הכנסות ) ע"פ המפורט בטופס פריטים   

 לריהוט(.   

 תב"ר מוסדות ציבור  -מקור תקציבי  

 (2)נספח מס' 
 

   חוזה עם פ. הרשקוביץ הנדסה אזרחית בע"מ הגדלת - 94/2019הצעה מס' . 3

 מ"בע אזרחית חברת פ. הרשקוביץ הנדסהאישרה התקשרות עם  13.9.2018מיום  6/2018-14דת מכרזים מס' וע    

 בתוספת מע"מ.₪  5,168,042ע"ס לטובת השלמת בניית בי"ס לחנ"מ בגן חק"ל     

 ₪ 400,000ע"ס   אישרה הגדלת החוזה עם החברה 10.4.2019מיום  21/2019-15ועדת מכרזים משותפים מס'     

 מע"מ עבור פינוי פסולת לטובת ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות.  כולל לא    

 מע"מ.  כולל אל₪  85,921שרה הגדלה נוספת ע"ס יא 4.6.2019מיום  28/2019-15 'מס משותפים מכרזים ועדת    

     

 מדידות מצב קיים ותיאומים שונים,  מע"מ הכולל בין היתר: כולל לא₪  195,539לבצע הגדלה נוספת ע"ס כעת נדרש     
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 עבודות שהחברה נאלצה לבצע בעקבות ונדליזם לאחר סיור הקבלנים וטרם תחילת העבודות, תוספת לוח חשמל וכדומה.     

  .3.78%הגדלה בשיעור     

 .13.2%בשיעור  -סה"כ הגדלות     

                              האם היה ידוע על הוונדליזם מבעוד מועד? כלכלן אגף ההנדסה משיב כי היה ידוע על הוונדליזם מסיור - לשאלת הועדה

 לקראת סיום העבודה בפועל. חשבוןואולם הקבלן התבקש להגיש את ה הקבלנים ועד תחילת העבודות

 כולל אל₪  195,539מ ע"ס "בע אזרחית הנדסה קוביץהרש. פ חברת אגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה עם 

 מע"מ.

  2025182750 -תקציבימקור 

 ( 3)נספח מס' 
 
 
 עבודות פיתוח ופינוי פסולת בפארק רמלה - 95/2019הצעה מס'  .4

לקטיבי א הגישה הצעה, ל -יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ )  ייה קבלני המסגרת של העיר 3-אגף הנדסה פנה ל

 על מנת לקבל הצעות מחיר עבור עבודות פיתוח ופינוי פסולת בפארקחברה לפיתוח בע"מ, מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ(, 

 רמלה. 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 
 לקטיבי חברה לפתוח בע"מ מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ

 743,600 743,600 עלות לפי כ"כ

 -156,156 -156,156 הנחת מכרז

 587,444 587,444 לאחר הנחת מכרז

 הנחות היקף
  

 6,000 6,000 500,000עד  200,001  -מ 

 3,498 3,498 1,000,000עד  500,001  -מ 

 9,498 9,498 סה"כ הנחות היקף

 577,946 577,946 לאחר הנחות היקף

 (2.5%) 14,449 (1.5%) 8,669  הנחה נוספת

 563,498 569,277 סה"כ לפני מע"מ

 659,292 666,054 סה"כ כולל מע"מ

 

ד ביצוע ע 50% -קובל להגיע למלמה נדרש צו מוגבל ? כלכלן אגף ההנדסה משיב כי בהתאם לאבני הדרך,   -לשאלת הועדה 

 חודש אוקטובר. 

 

 

 ₪  659,292חברת לקטיבי חברה לפתוח ע"ס ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף הנדסה ממליץ לאשר את 
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 כולל מע"מ.₪  90,000כולל מע"מ, כאשר בשלב הראשון ייצא צו מוגבל ע"ס 

 . הטמנה באתר מורשהכוללות פיתוח ופינוי הפסולת היודגש כי עבודות 

  2497 -מקור תקציבי
 

 ( 4)נספח מס' 
 

 המלצות הועדה:
 
 
 ומרים גרנוליים  לעירייתח -בתחוםאספקת טובין והובלה פריקה   - 9/16מכרז פומבי מסגרת  -  92/2019הצעה מס' . 1

 רמלה  ומוסדותיה      

   -ואספקת טובין בתחום הובלה פריקה -9/16פומבי מס'  מכרזכי תוקף לאור האמור בבקשה ובנספחים ולנוכח העובדה      

 ר  המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיהועדה מאשרת   ,2020עד פברואר  ומוסדותיה הוליים לעיריית רמלחומרים גרנ    

 כולל מע"מ .₪  225,000הביצוע   סכום . א.ד. אחים אדרי התקשרות עם לאשר    

 יודגש כי השירות כולל פיזור החול בגני הילדים.     

 

 יהוט משרדי ר  - 2פרק  2018/  8מסגרת משותף רה / -מכרז   - 93/2019הצעה מס' . 2

  רכישת  ארונות  העיר לבצע  בבקשה ובנספחים, הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראשלאור האמור     

 באמצעות החברה לפיתוח ,  יהוט משרדיר  - 2פרק  2018/  8רת משותף רה / מסג -מכרז למחלקת הכנסות במסגרת    

 כולל מע"מ ותקורה.₪  52,607.32סכום הרכישה לא יעלה    משאבי אנוש  עם הזוכה גיל פרויקטים.    

 . לריהוט ע"פ המפורט בטופס פריטים הרכישה תהא     

 

   חוזה עם פ. הרשקוביץ הנדסה אזרחית בע"מ הגדלת - 94/2019הצעה מס' . 3

) היה ידוע על  הנדרשת היא בשל ונדליזם שאירע במקום כי ההגדלה העובדה לאור האמור בבקשה ובנספחים וכן נוכח 

 חשבון לקראת סיום העבודה בפועלהתבקש להגיש את ההוונדליזם כבר בסיור הקבלנים ועד תחילת העבודות( והקבלן 

אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הגדלת  הועדה מאשרת המלצת, 13.2%ר ויודגש כי סה"כ הגדלות הינן  בשיעו

 מע"מ.  לא כולל₪  195,539מ ע"ס "בע אזרחית הנדסה הרשקוביץ. חברת  פהחוזה  עם 

 

 עבודות פיתוח ופינוי פסולת בפארק רמלה - 95/2019הצעה מס'  .4

לאור האמור בבקשה ובנספחים ומשמדובר בהמלצה לבחירת ההצעה הזולה יותר,  הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה 

כאשר בשלב  כולל מע"מ,₪  659,292לפתוח ע"ס חברת לקטיבי חברה ההתקשרות עם  לאשר וממליצה בפני ראש העיר 

 כולל מע"מ.₪  90,000הראשון ייצא צו מוגבל ע"ס 

 . כוללות הטמנה באתר מורשהיודגש כי עבודות הפיתוח ופינוי הפסולת 

 

 
 
 רונן עזריה                                                           רוזה עללאל                                        

 נכ"ל  העירייהמ                            העירייה                           גזברית                                   

 



   בס"ד 

 

 15-2019/53 -מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול 
 מכרזים משותפים -עדת התקשרויות ו                                                                                                                            

 

4 
 

 החלטות ראש העיר : 
 
 
 ומרים גרנוליים  לעירייתח -בתחוםאספקת טובין והובלה פריקה   - 9/16מכרז פומבי מסגרת  -  92/2019הצעה מס' . 1

 רמלה  ומוסדותיה      

 כולל מע"מ .₪  225,000הביצוע   סכום . א.ד. אחים אדרי עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות      

 יודגש כי השירות כולל פיזור החול בגני הילדים.     

 

 יהוט משרדי ר  - 2פרק  2018/  8מסגרת משותף רה / -מכרז   - 93/2019הצעה מס' . 2

  2018/  8רת משותף רה / מסג -מכרז רכישת  ארונות למחלקת הכנסות במסגרת מאמץ החלטת הועדה ומאשר לבצע     

 ם הרכישה לא יעלה   סכו באמצעות החברה לפיתוח משאבי אנוש  עם הזוכה גיל פרויקטים. ,  ריהוט משרדי  - 2פרק   

 כולל מע"מ ותקורה.₪  52,607.32 

 הרכישה תהא  ע"פ המפורט בטופס פריטים  לריהוט.  

 

   חוזה עם פ. הרשקוביץ הנדסה אזרחית בע"מ הגדלת - 94/2019הצעה מס' . 3

 ₪  195,539מ ע"ס "בע אזרחית הנדסה הרשקוביץ. חברת  פמאמץ החלטת הועדה ומאשר הגדלת הגדלת החוזה  עם 

 מע"מ.  לא כולל

 

 עבודות פיתוח ופינוי פסולת בפארק רמלה - 95/2019הצעה מס'  .4

כאשר בשלב  כולל מע"מ,₪  659,292חברת לקטיבי חברה לפתוח ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם   

 כולל מע"מ.₪  90,000הראשון ייצא צו מוגבל ע"ס 

 . מורשהכוללות הטמנה באתר יודגש כי עבודות הפיתוח ופינוי הפסולת 

 

 

 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 עיראש הר                                                                                                                  

 רמלה 
 

 

 


