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 בחדר הישיבות,  (2019 וליי 30)  תשע"טתמוז  זכ" שלישי  יום  התקיימהש ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי
  רמלה.  1ע"ש זינגר ז"ל, ויצמן  ז"ל, בבית העירייהאפריאט שמואל ע"ש  

 
                         :נוכחים                                                                                 :משתתפים

                       מנהל מח' אחזקה   -אילן שרמי                                                   גזברית העירייה   - רוזה עללאל
                                            יועמ"ש משנה  - סופי ויטלם  עו"ד 

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

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 

 הנדון:
 
 בניית שביל אופניים ברחוב יוסי בנאי -  2019/100הצעה מס'  .1

 בחוזה ל"שכמ באמצעות מ"בע יצאר חברת עם התקשרות אישרה 23.1.2019 מיום 6/2019-15 משותפים מכרזים דתעו

 . 17/2018/את ל"משכ במכרז ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 7,000,000 ס"ע  תשתיות לאחזקת מסגרת

 מ"מע כולל ₪ 2,277,539 ס"ע בנאיפיתוח לבניית שביל אופניים ביוסי  עבודות לבצע מבקש הנדסה אגףבמסגרת חוזה זה, 

 .ל"משכ ועמלת

 האם קיימת יתרה מחוזה המסגרת ? כלכלן אגף ההנדסה משיב כן.  -לשאלת הועדה 

  2769 -סעיף תקציבי
 ( 1)נספח מס' 

 
 
 
 עבודות להתאמת כיתה בבי"ס מגשימים לגן ילדים - 101/2019הצעה מס' . 2

 , על מנת לקבל הצעה לביצוע עבודות להתאמת כיתה בבי"ס אגרגט בע"מאגף הנדסה פנה לקבלן המסגרת של העירייה,     

 מגשימים לגן ילדים.     

 מע"מ. כולל₪  106,414.48 -עלות העבודות הינה    

 כולל מע"מ.₪  106,414.48חברת אגרגט בע"מ ע"ס  ההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר את     

  2759 -תקציבימקור     
 ( 2)נספח מס' 

 

 נדי, תמרי בורוכובג -הצללה בשצ"פים שונים - 102/2019הצעה מס'  .3

 ה ומתקני משחקיםחברת פטוריז הצללאישרה התקשרות עם  4.6.2019מיום  28.2019-15' מס משותפים ועדת מכרזים

 - 19/2018כולל מע"מ ועמלת משכ"ל מתוך מכרז משכ"ל מש/₪  1,500,000באמצעות משכ"ל בחוזה מסגרת ע"ס  ,  בע"מ

 .4פרק 

 אגף הנדסה מבקש לבצע הצללה בשצ"פים הבאים )כולל מע"מ ועמלת משכ"ל(:במסגרת חוזה זה, 

 ₪ 64,434 -. שצ"פ גנדי1

 ₪  33,301 -. שצ"פ בורוכוב2

 ₪ 46,837 -. שצ"פ תמרי3

 כ"ל. כולל מע"מ ועמלת מש₪  144,572 -ה"כס

  2314 -תקציבי מקור
 ( 3)נספח מס' 

 שיפוצים תוספות בניה ואחזקה 13/2018עבודות שיפוצים במוסדות החינוך באמצעות מכרז חש/  - 103/2019הצעה מס' . 4
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 פרק ב' במוסדות חינוך וציבור    

באמצעות משכ"ל  בן שטרית אלי בע"מאישרה ההתקשרות עם  04.07.2019מיום  34.2019-15מכרזים משותפים מס' ועדת 

   . 13/2018מכרז מסגרת חש – בחוזה מסגרת לשיפוצים, תוספת בניה ואחזקה ) פרק ב' (  במוסדות חינוך וציבור

 ול, פיקוח ותקורת משכ"ל. כולל מע"מ, ניה₪ מיליון  3,000,000סכום כולל של ההתקשרות הינו 

 במוסדות החינוך ברחבי העיר.  2019שיפוצח קיץ  לבצע תמבקשמח' אחזקה   במסגרת חוזה זה, 

 :כולל מע"מ להלן הצעות המחיר שנתקבלו   

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 109,956.32 -כמפורט בכתב הכמויות  שיפוץ כללי -גן השלוםא. 

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 109,956.32 -כמפורט בכתב הכמויות   שיפוץ כללי -גן סיניב. 

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 63,236.66 -כמפורט בכתב הכמויות   ריצוף כללי+ צבע -גן ריינסג. 

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 63,236.66 -כמפורט בכתב הכמויות   ריצוף כללי+ צבע -גן מינץד. 

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 63,280.73 -ב הכמויות  כמפורט בכת ריצוף כללי+ צבע -גן שילהה. 

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 63,236.66 -כמפורט בכתב הכמויות   ריצוף כללי+ צבע -גן יובליםו. 

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 29,896.45 -כמפורט בכתב הכמויות   החלפת שבילים -גן הכותלז. 

 ע"מ.מהמחיר כולל  -₪ 29,896.45 -כמפורט בכתב הכמויות   החלפת שבילים -גן הרואהח. 

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 34,979.17 -כמפורט בכתב הכמויות   החלפת שבילים -גן רג'ואןט. 

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 34,979.17 -כמפורט בכתב הכמויות   החלפת שבילים -גן אלמוגי. 

 ע"מ.כולל מהמחיר  -₪ 34,979.17 -כמפורט בכתב הכמויות   החלפת שבילים -גן תבליא. 

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 34,979.17-כמפורט בכתב הכמויות   החלפת שבילים -גן סנדיאןיב. 

 מחיר כולל מע"מ.ה -₪ 84,965.17כמפורט בכתב הכמויות   כללי החלפת שבילים+ שיפוץ שירותים -גן חרותיג. 

 המחיר כולל מע"מ. - ₪ 69,994.29 -כמפורט בכתב הכמויות   שיפוץ כללי -בי"ס נווה יונתןיד. 

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 54,986.49 -כמפורט בכתב הכמויות   שיפוץ שירותים כללי -גן אורניתטו. 

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 54,986.49 -כמפורט בכתב הכמויות   שיפוץ שירותים כללי -גן סולדטז. 

 יר כולל מע"מ.המח -₪ 54,974.26 -  כמפורט בכתב הכמויות שיפוץ שירותים כללי -גן הרב קוקיח. 

 ע"מ.מהמחיר כולל  -₪ 224,585.98 -כמפורט בכתב הכמויות   רותים כללימשתלבות+ שי שיפוץ כללי+ -בי"ס בן גוריוןיט. 

 

 לת משכ"ל. כולל מע"מ , פיקוח ועמ₪  1,217,105.61 - סה"כ עלות ההתקשרות  

  

כולל מע"מ כולל פיקוח ועמלת  ₪  1,217,105.61ע"ס  ,חברת בן שטרית אלימחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם 

פרק ב' במוסדות  שיפוצים תוספות בניה ואחזקה 13/2018מכרז חש/  במוסדות החינוך באמצעותלעבודות שיפוצי  משכ"ל 

 לעיל ובכתבי הכמויות.  כמפורט  חינוך וציבור

 2759,2750 -תב"ר שיפוצי קיץ  - תקציבי מקור 
 ( 4)נספח מס' 
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 , משרד הפנים אישר לרשויות 1972-לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(, התשל"ב 9בהתאם לסעיף 

 להספקה, התקנה ותחזוקה של מערך טכנולוגי מתקדם שנערך  6/15המקומיות להתקשר עם הזוכים במכרז מס' 

 פנים.ופורסם ע"י המשרד לביטחון 

    בהליך בקשה להצעות מחיר והואיל ולעירייה קיים  עיריית רמלה נבחרה ע"י  אפקון בקרה ואוטומציה"ואיל וחברת "ה

 והואיל ולרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול אושר תקציב  ,31.12.2018הסכם בתוקף עם החברה עד ליום 

 כים טכנולוגיים, מבוקש לאשר ביצוע לתחזוקת מער ₪ 10,000 -להקמת מערכים טכנולוגיים ו ₪  120,000של 

 העבודה ע"י החברה כמפורט להלן:

 ₪     7,327         -                       בפארק עופר

 ₪  11,489        -                  בגן ציבורי גולדה

  ₪  48,517       -                בגן ציבורי פעוטות

  ₪  50,913       -                   בגן ציבורי טירה

                                              ₪  10,000    -  תיקון מצלמות בשוק העירוני

       "מכולל מע₪  128,246       -                                  סה"כ 

כולל ₪  128,246, ע"ס חברת "אפקון בקרה ואוטומציה" תקשרות עם מבקשת לאשר הה אגף מנהל ותיאום עירוני מנהלת 

 מע"מ.

 18191000780 -מקור תקציבי 
 ( 5)נספח מס' 

 
 
 
 אירועי קיץ לנוער בשכונת קריית האומנים  - 105/2019הצעה מס'  . 6

 קריית האומנים. עיריית רמלה פועלת בשיתוף פעולה עם  רשת המתנ"סים  להפעלת תכנית קיץ לבני הנוער בשכונת 
ק, מסכי מולטימדיה ופינות שולחנות משח -השמיים ערב פתיתה קיץ נוער תחת כיפתכוללת :   2019פעילות נוער וקיץ לשנת 

 פעילות לנוער ) פארק אתגרי(, החלקה על הקרח, סופר נד, ברייק  דנס הרקדה.   odtשעות  3ישיבה, 
 
 

 עם המתנ"ס : להלן  הנימוקים לשיתוף הפעולה 
 כנית קיץ לבני הנוער בשכונת האומנים להפעיל תלמתנ"ס האומנים יש היכרות  ויכולת   .א

חב' המתנס"ים פקים השונים בעלויות זולות יותר  באמצעות למתנ"ס יש את הידע והיכולת  לתמחור בין הס .ב
 הארצית  וכן תכניות המותאמות לבני נוער . 

 רבה בשכונת האומנים. התוכנית פועלת מספר שנים בהצלחה  .ג
 

 כולל מע"מ. ₪  10,500   -סך השתתפות העירייה 
 

המתנ"ס להפעלת תכנית קיץ לבני הנוער בשכונת קריית מנהל יחידת הנוער באגף החינוך מבקש לאשר שיתוף פעולה עם 
 פעילות המפורטת לעיל. השתתפות בעבור מ כולל מע"₪  10,500האומנים בסך 

 
 1813200756  - תקציבימקור 

 
 ( 6)נספח מס' 

 
 
 
 
 שכול הפיס א  -פעילות תיאטרון קיץ    - 2019/106הצעה מס'  . 7

 עיריית רמלה פועלת בשיתוף פעולה עם מתנ"ס רמלה בהפעלת  פרויקטים שונים לבני הנוער בתקופת הקיץ .



   בס"ד 

 

 15-2019/38 -מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול 
 מכרזים משותפים -עדת התקשרויות ו                                                                                                                            

 

4 
 

 לבני הנוער .פרויקט משמעותי וחשוב שהמתנ"ס בשלוחת אשכול  הפיס מפעיל הוא תיאטרון קיץ  
ל למתנ"ס שמפעיל תכנית  זו  יש אודיטוריום  ובמה  מקצועית קטנה בה בני הנוער יכולים  להתאמן  ולחוות את ההצלחה ש

 עולם התיאטרון.
ם כמו כן ,במהלך השנה  אשכול הפיס מפעיל  פעילות תיאטרון  ובוגרי התוכנית  ימשיכו  לפעול  גם בקיץ על מנת לתת לה

  יובית ומהנה. תרבות פנאי ח
 (  לפעילות תיאטרון קיץ ע"ס אשכול הפיס) המתנ"ס מנהל יחידת הנוער באגף החינוך מבקש לאשר שיתוף פעולה עם 

 שעות עבודה( 55כולל מע"מ לשעה, ₪  228 -מ ) שכר מדריך כולל מע"₪  12,540 
 

 1826400824 -מקור תקציבי 
 

 ( 7פח מס' )נס
 
 

 המלצות הועדה : 
 
 
 בניית שביל אופניים ברחוב יוסי בנאי -  100/2019הצעה מס'  .1

 ל"משכ באמצעות מ"בע יצאר חברת עםהועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

  פיתוח לבניית שביל אופניים ביוסי בנאי עבודות  עבור ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 2,277,539 ס"ע

 
 עבודות להתאמת כיתה בבי"ס מגשימים לגן ילדים - 101/2019הצעה מס' . 2

 לאחר עיון בבקשה ובנספחים , בהבהרות שניתנו ע"י כלכלן אגף ההנדסה כי מדובר בהצעה סבירה וכן הצורך הדחוף      

 ש העיר לאשר בעבודה זו ) לקראת פתיחת שנת הלימודים(, הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני רא    

 כולל מע"מ.₪  106,414.48חברת אגרגט בע"מ ע"ס  ההתקשרות עם לאשר את     

 

 נדי, תמרי בורוכובג -הצללה בשצ"פים שונים - 102/2019הצעה מס'  .3

חברת פטוריז הצללה ומתקני  עםהועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 שצ"פ  ,₪ 64,434 -שצ"פ גנדיכולל מע"מ ועמלת משכ"ל עבור הצללות )  ₪  144,572בע"מ ע"ס    משחקים

 (.  ₪ 46,837 -שצ"פ תמרי, ₪  33,301 -בורוכוב

 

 שיפוצים תוספות בניה ואחזקה 13/2018בודות שיפוצים במוסדות החינוך באמצעות מכרז חש/ ע - 103/2019הצעה מס' . 4

 חינוך וציבורפרק ב' במוסדות     

וקבלת הסברים ממנהל מחלקת אחזקה, הועדה מאשרת המלצת מח' אחזקה  לאחר עיון בבקשה, בנספחים, בכתבי הכמויות 

 כולל מע"מ כולל פיקוח ועמלת₪   1,217,105.61חברת בן שטרית אל  ע"ס עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

פרק ב'  שיפוצים תוספות בניה ואחזקה 13/2018מכרז חש/  באמצעותלעבודות שיפוצים במוסדות החינוך משכ"ל, 

 בבקשה ובכתבי הכמויות. כמפורט  במוסדות חינוך וציבור
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מאשרת ההמלצה וממליצה בפני ראש וקבלת הסבר ממנהלת אגף מנהל ותיאום עירוני , הועדה  לאחר עיון בבקשה, בנספחים

 כולל מע"מ. ₪  128,246, ע"ס חברת "אפקון בקרה ואוטומציה" העיר לאשר ההתקשרות עם  

יקון ת₪,  50,913  -ן ציבורי טירה ג₪,  48,517  -ן ציבורי פעוטות ג₪,  11,489  -גן ציבורי גולדה  ₪,  7,327)  פארק עופר

                       (₪  10,000  -מצלמות בשוק העירוני 

 

 אירועי קיץ לנוער בשכונת קריית האומנים  - 2019/105הצעה מס'  . 6

בבקשה ובנספחים ומשהובהר כי מדובר בשיתוף פעולה עם המתנ"ס והתכנית אושרה ע"י אורגני המתנ"ס, הועדה לאחר עיון 

 מכולל מע"₪  10,500קריית האומנים בסך המתנ"ס להפעלת תכנית קיץ לבני הנוער בשכונת מאשרת ההתקשרות עם 

 בבקשה.  פעילות המפורטת השתתפות בעבור  

 
 שכול הפיס א  -פעילות תיאטרון קיץ    - 2019/106הצעה מס'  . 7

לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשהובהר כי מדובר בשיתוף פעולה עם המתנ"ס והתכנית אושרה ע"י אורגני המתנ"ס, הועדה 

₪  228 -מ ) שכר מדריך כולל מע"₪  12,540)אשכול הפיס(  לפעילות תיאטרון קיץ ע"ס   המתנ"ס עם  מאשרת ההתקשרות

 שעות עבודה( 55כולל מע"מ לשעה, 

 

 

 

 רונן עזריה                                            רוזה עללאל                        
 נכ"ל  העירייה מ                    העירייה                           גזברית                                        

 
 

 

 :  החלטות ראש העיר 
 

 
 בניית שביל אופניים ברחוב יוסי בנאי -  100/2019הצעה מס'  .1

 ועמלת מ"מע כולל ₪ 2,277,539 ס"ע ל"משכ באמצעות מ"בע יצאר חברת עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 .  פיתוח לבניית שביל אופניים ביוסי בנאי עבודות  עבור ל"משכ

 
 עבודות להתאמת כיתה בבי"ס מגשימים לגן ילדים - 101/2019הצעה מס' . 2

 כולל מע"מ.₪  106,414.48חברת אגרגט בע"מ ע"ס  ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 נדי, תמרי בורוכובג -שונים הצללה בשצ"פים - 102/2019הצעה מס'  .3

כולל מע"מ ₪  144,572בע"מ ע"ס    חברת פטוריז הצללה ומתקני משחקים עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  

 שצ"פ , ₪ 64,434 -שצ"פ גנדיועמלת משכ"ל עבור הצללות )  

 (.  ₪ 46,837 -שצ"פ תמרי, ₪  33,301 -בורוכוב

 

 

 שיפוצים תוספות בניה ואחזקה 13/2018באמצעות מכרז חש/  שיפוצים במוסדות החינוךעבודות  - 103/2019הצעה מס' . 4



   בס"ד 

 

 15-2019/38 -מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול 
 מכרזים משותפים -עדת התקשרויות ו                                                                                                                            
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 פרק ב' במוסדות חינוך וציבור    

לעבודות שיפוצים , כולל מע"מ₪   1,217,105.61 ע"ס, חברת בן שטרית אליעם  ההתקשרות אשר מאמץ החלטת הועדה ומ

 שיפוצים תוספות בניה ואחזקה פרק ב' במוסדות חינוך וציבור כמפורט     13/2018במוסדות החינוך באמצעות מכרז חש/ 

 בבקשה ובכתבי הכמויות.  

 

 הקמת מערכים טכנולוגיים  - 2019/104הצעה מס'  . 5

 כולל מע"מ ₪  128,246, ע"ס בקרה ואוטומציה"  חברת "אפקוןעם   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

יקון ת₪,  50,913  -ן ציבורי טירה ג₪,  48,517  -ן ציבורי פעוטות ג₪,  11,489  -גן ציבורי גולדה  ₪,  7,327)  פארק עופר

                       ₪ ( 10,000  -מצלמות בשוק העירוני 

 

 לנוער בשכונת קריית האומניםאירועי קיץ   - 2019/105הצעה מס'  . 6

המתנ"ס להפעלת תכנית קיץ לבני הנוער בשכונת קריית האומנים בסך מאמץ החלטת הועדה ומאשרת ההתקשרות עם 

 בבקשה.  פעילות המפורטת השתתפות בעבור  מכולל מע"₪  10,500

 
 שכול הפיס א  -פעילות תיאטרון קיץ    - 2019/106הצעה מס'  . 7

 מ כולל מע"₪  12,540)אשכול הפיס(  לפעילות תיאטרון קיץ ע"ס   המתנ"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 . שעות עבודה( 55ולל מע"מ לשעה, כ₪  228 -) שכר מדריך 

 

 

 
 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                  

 רמלה 
 
 
 
 


