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  ,(2019 אוקטובר 23)  תש"ף  תשרי דכ"  רביעי יום התקיימהש  ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי
  רמלה.  1ע"ש זינגר ז"ל, ויצמן  ז"ל, בבית העירייהאפריאט שמואל ע"ש   בחדר הישיבות

 
                                                                   נוכחים:                                                                  :משתתפים

 ו"ס, המח' לשירותים חברתייםע  -רייה                                    מירב אורנשטיין גזברית העי  -רוזה עללאל 
                             יועמ"ש משנה ל  -  סופי ויטלםעו"ד 

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

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 
 

 רכבי סיור למחלקת הביטחון 2התקשרות עם משכ"ל עבור ליסינג של    - 2019/138צעה מס' ה .1
 , נעשתה פניה לחברת משכ"ל לשם כך  .רכבי סיור  2ך הוגדל ולכן נידרש לשכור הסיור במוסדות החינומערך 

 .מחיר  הצעות 3הוגשו  
 

  :) עבור רכב מסוג קיה פיקנטו( להלן הצעות מחיר

 .4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של  ₪  3,391- אופרייט ליס .א

 .4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של ₪  3,247  -( Lease4u)  פסיפיק .ב

 .4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של  ₪  2,604 -( הרץ)רנט א קאר  .ג
 

ב מסוג קאיה פיקנטו עבור רכ  -חברת רנט א קאר )הרץ( ם ההצעה הזולה ביותר של עלאשר ההתקשרות  קצין רכב ממליץ 
  ל רכב בודד .לכ , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של   לחודש ₪ 2,604 ע"ס 

 זאת ההצעה הזולה ביותר לדגם רכב זה מבין זכייני משכ"ל .

  18123000750 -ימקור תקציב
 

 (1) נספח מס' 
 
 

 לטובת  עבר( ) משרדי קרן רמלה לש 6במבנה ברחוב אברהם הלל  עבודות שיפוצים   - 2019/139הצעה מס'  .2
 משרדי המחלקה לשירותים חברתיים מעבר של 

 . עבודות שיפוצים ) משרדי קרן רמלה לשעבר( נדרש לבצע 6עקב מעבר משרדי הרווחה לרחוב אברהם הלל 

באמצעות  בו בע"מחברת גיל סאישרה התקשרות עם  06.06.2018מתאריך   20/2018-14 משותפים מס'  ועדת מכרזים 

 .עבור שיפוץ, חידוש תוספות בניה ואחזקה במבני חינוךהסכם מסגרת  -₪ מיליון  5משכ"ל ע"ס 

משרדי המח' לשירותים לטובת מעבר של , מבוקש לבצע עבודות שיפוצים במשרדי קרן רמלה לשעבר במסגרת חוזה זה 

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪   64,421.44 חברתיים ע"ס 

 עבור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪   64,421.44בע"מ ע"ס  וחברת גיל סבמח' הרווחה ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 עבודות שיפוצים כמפורט לעיל. 

  

 2779 -תקציבי מקור 

 

 (2)נספח מס' 
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 טרומפלדור -ניית כיכר ברחובות מרכוסב - 15-2019/140הצעה מס'  .3

 )מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ, לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ,  ייה קבלני המסגרת של העיר 3-אגף הנדסה פנה ל

 רומפלדור.ט -בניית כיכר ברחובות מרכוסעבור  הצעות מחיר תבלעפר ופיתוח בע"מ(  לשם ק יאל עבודות בניה -יורי

 )מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות(. 2.10.2019הצעות מחיר במעטפה סגורה אשר נפתחו בתאריך  2התקבלו 

 הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:להלן 

 (.1%והנחה נוספת של  21%ה )כולל הנחת חוז₪  586,172 - . מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ1

 (.21%)כולל הנחת חוזה ₪  592,094.56 - . לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ2

 מ "בע כללית קבלנות כהן חברת מאיר ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 (.1% של נוספת והנחה 21% חוזה הנחת כולל) כולל מע"מ₪  586,172 ע"ס

  2604 -תקציבימקור 

 (3)נספח מס' 

 

 יוספטל -ר אילןב -בניית כיכר ברחובות ישראל פרנקל -15-2019/411הצעה מס'  .4

 )מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ, לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ,  הקבלני המסגרת של העיריי 3-אגף הנדסה פנה ל

 -אילן בר -פרנקל ברחובות ישראלאל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ(  לשם קבלת הצעות מחיר עבור בניית כיכר י -יורי

 יוספטל.

 מעטפות(.)מצ"ב פרוטוקול פתיחת  2.10.2019 הצעות מחיר במעטפה סגורה אשר נפתחו בתאריך  2התקבלו  

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:
 
 (.21%)כולל הנחת חוזה ₪  1,636,897 - . מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ1

 (.22%)כולל הנחת חוזה ₪  1,616,177 - . לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ2

 

 מ "בע לפיתוח חברה חברת לקטיבישל ביותר  ולהההתקשרות עם ההצעה הז אגף הנדסה ממליץ לאשר את

 (.1% של נוספת והנחה 21% חוזה הנחת כולל)   כולל מע"מ₪  1,616,177ע"ס 

 
  2767 -תקציבימקור 

 
 (4)נספח מס' 
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 מלצות הועדה : ה

 
 

      רכבי סיור למחלקת הביטחון 2התקשרות עם משכ"ל עבור ליסינג של    - 2019/138הצעה מס'  .1
 מאשרת המלצת קצין הועדה ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,  ובנספחים ומשנמצא כילאחר עיון בבקשה  

 עבור רכב מסוג  זכיינית משכ"ל,-חברת רנט א קאר )הרץ( ההתקשרות עם הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר  

  רכב בודד .לכל  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של   לחודש ₪ 2,604 ע"ס  קאיה פיקנטו 

 

 לטובת  ) משרדי קרן רמלה לשעבר(  6לל במבנה ברחוב אברהם ה עבודות שיפוצים   - 139/2019הצעה מס'  .2
 משרדי המחלקה לשירותים חברתיים מעבר של 

 ניסה וממליצה בפדובר בהסכם מסגרת , הועדה ממליצה לאשר המלצת אגף ההנדמומש לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 עבור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪   64,421.44בע"מ ע"ס  וחברת גיל סבראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

 משרדי המח' לשירותים חברתיים. לטובת מעבר של במשרדי קרן רמלה לשעבר עבודות שיפוצים 

 

 טרומפלדור -רחובות מרכוסבבניית כיכר  - 15-140/2019הצעה מס'  .3
ומשנמצא כי מדובר  בקבלני מסגרת של העירייה  ונערכה התמחרות כדין ) מצ"ב פרוטוקול  לאחר עיון בבקשה ובנספחים

פתיחת מעטפות( וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש 

 21% חוזה הנחת כולל) מכולל מע"₪  586,172 מ ע"ס"בע כללית קבלנות כהן חברת מאירהעיר לאשר ההתקשרות עם  

 נוספת והנחה

 (.1% של 

 

 יוספטל -ילןאבר  -ניית כיכר ברחובות ישראל פרנקלב -51-141/2019הצעה מס'  .4

ונערכה התמחרות כדין ) מצ"ב פרוטוקול  של העירייה  ומשנמצא כי מדובר  בקבלני מסגרת לאחר עיון בבקשה ובנספחים

פתיחת מעטפות( וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש 

 21% חוזה הנחת כולל)  כולל מע"מ₪  1,616,177מ ע"ס "בע לפיתוח חברה חברת לקטיביהעיר לאשר ההתקשרות עם 

 (.1% של נוספת והנחה

 

 
 

 ונן עזריהר                                                      ה עללאל    רוז                              
 ל  העירייהמנכ"                                                גזברית  העירייה                          
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 לטות ראש העיר  : הח

 
 

      רכבי סיור למחלקת הביטחון 2התקשרות עם משכ"ל עבור ליסינג של    - 2019/138הצעה מס'  .1
 עבור רכב מסוג  זכיינית משכ"ל,-חברת רנט א קאר )הרץ( ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

  בודד .לכל רכב  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של   לחודש ₪ 2,604 ע"ס  קאיה פיקנטו 

 

 לטובת  ) משרדי קרן רמלה לשעבר(  6לל במבנה ברחוב אברהם ה עבודות שיפוצים   - 139/2019הצעה מס'  .2
 משרדי המחלקה לשירותים חברתיים מעבר של 

עבור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪   64,421.44בע"מ ע"ס  וחברת גיל סב מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 
 משרדי המח' לשירותים חברתיים. לטובת מעבר של במשרדי קרן רמלה לשעבר עבודות שיפוצים 

 

 טרומפלדור -רחובות מרכוסבבניית כיכר  - 15-140/2019הצעה מס'  .3
  כולל מע"מ₪  586,172 מ ע"ס"בע כללית קבלנות כהן חברת מאיר  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 (.1% של נוספת והנחה 21% חוזה הנחת כולל)

 

 יוספטל -ילןאבר  -ניית כיכר ברחובות ישראל פרנקלב -51-141/2019 הצעה מס'  .4
 כולל)  כולל מע"מ₪  1,616,177מ ע"ס "בע לפיתוח חברה חברת לקטיבי מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 (.1% של נוספת והנחה 21% חוזה הנחת
 

 

 
 
 יכאל וידל מ                                                                                                                 

 אש העירר                                                                                                                 
 רמלה 

 


