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 בחדר  , (2019באוגוסט  06ה' באב תשע"ט )  שלישי יום  התקיימהש ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי
  רמלה.  1ע"ש זינגר ז"ל, ויצמן  ז"ל, בבית העירייהאפריאט שמואל ע"ש   הישיבות

 
                                                                                   :משתתפים

                                                    גזברית העירייה   - רוזה עללאל
                                            יועמ"של 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:
 
 רכישת מזגנים למרכז ההפעלה - 2019/107הצעה מס'  .1

 לקבלעל מנת של העירייה בתחום מיזוג האוויר  , קבלן המסגרתלחברת אלקטרה מוצרי צריכה בע"מאגף הנדסה פנה 

 הצעת מחיר לרכישת מזגנים למרכז ההפעלה כחלק מהשיפוץ שנעשה במקום.

 כולל מע"מ.₪  122,573  -של חברת אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ  הצעת המחיר 

 . 19.10.2019 חברת אלקטרה ?המכרז עם  של  מה התוקף  -לשאלת הועדה  

 כולל מע"מ.₪  122,573ע"ס מ  "בע צריכה מוצרי אלקטרהחברת ההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 2760 -מקור תקציבי
 ( 1)נספח מס' 

 
 שכ"ל עבור שיפוץ בי"ס ברנקו וייסהגדלת חוזה עם חברת גיל סבו בע"מ באמצעות מ - 108/2019הצעה מס'  .2

  באמצעות משכ"ל חברת גיל סבו בע"מאישרה התקשרות עם  14.5.2019מיום  25/2019-15עדת מכרזים משותפים מס' ו

 .5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  1,207,572וייס ע"ס  ועבור שיפוץ בי"ס ברנק

 ולבצע עבודות נוספות חברת גיל סבו בע"מ באמצעות משכ"לת בי"ס נדרש להגדיל את החוזה עם כחלק מדרישות של הנהל

 .5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  182,430ע"ס 

 . 15.1% -סה"כ ההגדלות 

 דות שיפוץ דחופות ונוספות.למה נדרשת ההגדלה ? כלכלן אגף הנדסה משיב כי ההגדלה נדרשת בשל עבו  -לשאלת הועדה 

 כולל מע"מ ועמלת₪  182,430ל ע"ס "משכ באמצעות מ"בע חברת גיל סבוגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה עם א

 .5.5%משכ"ל 

  2751 -מקור תקציבי    
 ( 2)נספח מס' 

 

 להתקנת מערכות מיגון בבית ספר לחנ"מ בגן חק" - 109/2019הצעה מס'  .3

    , קבלן מסגרת של העירייה, עבור קבלת הצעה להתקנת מ"בע וסיור בקרה שירותי שחר. שאגף הנדסה פנה לחברת     

 ל."חק בגן מ"מערכות מיגון בבית ספר לחנ    

 כולל מע"מ.₪  71,366.84 -הצעת המחיר הינה    

 האם המחיר סביר ? כלכלן אגף הנדסה משיב כן.  -לשאלת הועדה    

 האם מדובר בזכיין יחיד ? כלכלן אגף ההנדסה משיב כן.  -לשאלת הועדה    

 ואחריות לשנה.  המחיר כולל רכישת מערכת מיגון, התקנה  כולל ? סכוםמה ה  -לשאלת הועדה    
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  של מסגרת קבלן, מ"בע וסיור בקרה שירותי שחר. ש חברת ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר את  

     .מ"מע כולל ₪ 71,366.84העירייה, ע"ס  

  2518 -מקור תקציבי
 ( 3)נספח מס' 

 
 

 התקנת מערכות מיגון בתיכון ג'ואריש - 110/2019הצעה מס'  .4

, קבלן מסגרת של העירייה, עבור קבלת הצעה להתקנת מערכות מ"בע וסיור בקרה שירותי שחר. לחברת שאגף הנדסה פנה 

 מיגון בתיכון ג'ואריש.

 כולל מע"מ. 119,661.63₪ -הצעת המחיר הינה

 האם המחיר סביר ? כלכלכן אגף הנדסה משיב כן.  -לשאלת הועדה 

 האם מדובר בזכיין יחיד ? כלכלן אגף ההנדסה משיב כן.  -לשאלת הועדה 

 שנה. להמחיר כולל רכישת מערכת מיגון, התקנה ואחריות   המחיר כולל ? מה  -לשאלת הועדה 

 העירייה,  של מסגרת קבלן, מ"בע וסיור בקרה שירותי שחר. שחברת  אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של 

  .מ"מע כולל ₪ 119,661.63ע"ס 

 
  2612 -תקציבימקור 

 ( 4)נספח מס' 
 
 

 "מהגדלת חוזה עם פ. הרשקוביץ הנדסה אזרחית בע - 111/2019הצעה מס'  .5
    לטובת  מ"בע אזרחית חברת פ. הרשקוביץ הנדסהאישרה התקשרות עם  13.9.2018מיום  6/2018-14וועדת מכרזים מס'    

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

    ש"ח ללא מע"מ  400,000אישרה הגדלת החוזה עם החברה ע"ס  10.4.2019מיום  21/2019-15וועדת מכרזים משותפים מס'    

 עבור פינוי פסולת לטובת ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות.    

 ללא מע"מ. ₪  85,921אישרה הגדלה נוספת ע"ס  4.6.2019מיום  28/2019-15 'מס משותפים מכרזים וועדת   

 ללא מע"מ.₪  195,539אישרה הגדלה ע"ס  16.7.2019מיום  35/2019-15וועדת מכרזים משותפים מס'    

  כולל מע"מ.₪  100,797כביש גישה זמני עבור כניסה לבית הספר בעלות של  מאחר וישנו צורך בהסדרת   

 .15.1%סה"כ הגדלות עד כה הינן בשיעור   

  ? כלכלן אגף ההנדסה משיב שכן.  שנעשו עד כה כולל את כל ההגדלות 15.1%בסך  האם שיעור ההגדלות  -לשאלת הועדה  

 ללא מע"מ.₪  100,797מ ע"ס "בע אזרחית הנדסה הרשקוביץ. הגדלת החוזה עם החברה פאגף הנדסה ממליץ לאשר את   

 2518 -מקור תקציבי  
 ( 5)נספח מס' 

 

 

 

 

 



   בס"ד 

 

 15-2019/39 -מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול 
 מכרזים משותפים -עדת התקשרויות ו                                                                                                                            

 

3 
 

 המלצות הועדה : 

 

 רכישת מזגנים למרכז ההפעלה - 107/2019הצעה מס'  .1

המלצת אגף  , הועדה מאשרת19.10.2019לאור העובדה כי מדובר בקבלן מסגרת של העירייה וכי המכרז בתוקף עד ליום 

 כולל מע"מ.₪  122,573ע"ס מ  "בע צריכה מוצרי אלקטרהחברת ההתקשרות עם  ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 

 שכ"ל עבור שיפוץ בי"ס ברנקו וייסהגדלת חוזה עם חברת גיל סבו בע"מ באמצעות מ - 108/2019הצעה מס'  .2

 לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  ההסבר שניתן ע"י  כלכלן אגף ההנדסה כי הגדלת החוזה נדרשת לשם עבודות שיפוץ 

 (, הועדה מאשרת המלצת 15.1%המותר בחוזה ) הגדלה הינה בשיעור של  25%דחופות ונוספות ואינה עולה על  שיעור של   

 ל"משכ באמצעות מ"בע חברת גיל סבולאשר את הגדלת החוזה עם אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר  

 .5.5%משכ"ל  כולל מע"מ ועמלת₪  182,430ע"ס  

 

 להתקנת מערכות מיגון בבית ספר לחנ"מ בגן חק" - 109/2019הצעה מס'  .3

 של העירייה אשר המכרז בתוקף , הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצהלאור העובדה כי מדובר בקבלן מסגרת 

     .מ"מע כולל ₪ 71,366.84ע"ס   מ"בע וסיור בקרה שירותי שחר. ש חברתבפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

 רכישת מערכת מיגון, התקנה ואחריות לשנה.  הסכום כולל 

 

 התקנת מערכות מיגון בתיכון ג'ואריש - 110/2019הצעה מס'  .4

 לאור העובדה כי מדובר בקבלן מסגרת של העירייה אשר המכרז בתוקף , הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה

  .מ"מע כולל ₪ 119,661.63ע"ס   מ"בע וסיור בקרה שירותי שחר. ש חברתבפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

 רכישת מערכת מיגון, התקנה ואחריות לשנה.  הסכום כולל 

 

 "מהגדלת חוזה עם פ. הרשקוביץ הנדסה אזרחית בע - 111/2019הצעה מס'  .5

 כביש גישה הסדרתלאחר עיון בבקשה ובנספחים,  ההסבר שניתן ע"י  כלכלן אגף ההנדסה כי הגדלת החוזה נדרשת לשם 

הועדה  (, 15.1%המותר בחוזה ) הגדלה הינה בשיעור של  25%שיעור של  ואינה עולה על  זמני עבור כניסה לבית הספר 

 אזרחית הנדסה הרשקוביץ. הגדלת החוזה עם החברה פלאשר את מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר  

 ללא מע"מ.₪  100,797מ ע"ס "בע

 

 

 
 רונן עזריה                                                           רוזה עללאל                                        

 נכ"ל  העירייהמ                            העירייה                           גזברית                                   
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 החלטות ראש העיר : 

 

 ההפעלהרכישת מזגנים למרכז  - 107/2019הצעה מס'  .1

 כולל מע"מ.₪  122,573ע"ס מ  "בע צריכה מוצרי אלקטרהחברת מאמץ המלצת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 שכ"ל עבור שיפוץ בי"ס ברנקו וייסהגדלת חוזה עם חברת גיל סבו בע"מ באמצעות מ - 108/2019הצעה מס'  .2

 כולל מע"מ ₪  182,430ע"ס  ל"משכ באמצעות מ"בע חברת גיל סבוהגדלת החוזה עם מאמץ המלצת  הועדה ומאשר 

 .5.5%משכ"ל  ועמלת

 

 להתקנת מערכות מיגון בבית ספר לחנ"מ בגן חק" - 109/2019הצעה מס'  .3

     .מ"מע כולל ₪ 71,366.84ע"ס   מ"בע וסיור בקרה שירותי שחר. ש חברתמאמץ המלצת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 רכישת מערכת מיגון, התקנה ואחריות לשנה.  הסכום כולל 

 

 התקנת מערכות מיגון בתיכון ג'ואריש - 110/2019הצעה מס'  .4

  .מ"מע כולל ₪ 119,661.63ע"ס   מ"בע וסיור בקרה שירותי שחר. ש חברתמאמץ המלצת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 רכישת מערכת מיגון, התקנה ואחריות לשנה.  הסכום כולל 

 

 "מהגדלת חוזה עם פ. הרשקוביץ הנדסה אזרחית בע - 111/2019הצעה מס'  .5

 מ ע"ס"בע אזרחית הנדסה הרשקוביץ. הגדלת החוזה עם החברה פ מאמץ המלצת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 ללא מע"מ.₪  100,797 

 

 

 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                  

 רמלה 
 

 

 

 

 


