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  (,2019 נובמבר 24) חשון תש"ף  'ראשון כו  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:

  קצין רכב  -בי דיל א                                 גזברית העירייה   -  עללאלרוזה               
                             יועמ"ש משנה ל  -  סופי ויטלםעו"ד 

 מנהלת מח' משק ונכסים.  -  מיכל רוטמן 
 אגף הנדסה   כלכלן  -רו"ח עוז בן שלוש  

  מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 
 

 אחזקה של מתקני ושיפוץ  אספקה, התקנה,ל 19/2018מכרז משותף של משכ"ל  - 2019/715הצעה מס'  .1

 משחקים, משטחי פעילויות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות

 לעיריית רמלה נדרש לרכוש ריהוט רחוב וסככות, מח' רכש פנתה למשכ"ל לשם התמחרות מכרז משותף של משכ"ל

 לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחקים, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב  19/2018מש 

 פרק ריהוט רחוב וסככות.  -וסככות

 מ ועמלת משכ"ל. כולל מע"₪  500,000סכום המסגרת להתקשרות הינו 

 ריהוט רחוב מס' הצעה באינטרנט 3 רמלה , מסגרת פרק-MM 102965נוהל הצעות מס' ** משכ"ל פרסמו 

 B-402102-18-51322     . 

 להלן טבלת הצעות המחיר:

 עמלה אחוז הנחה שם הספק

 7.50% 16.89% גנית פארק בע"מ

 7.50% 13.20% טש מתכת בע"מ

 7.50% 12.80% רחוב ותשתית בע"מהדס ריהוט 

 7.50% 11.20% אי, אם. שגב תעשיות בע"מ

 

 (.16.89%) גנית פארק בע"מ חברתלאשר ההתקשרות עם ההצעה בה ניתנה ההנחה הגבוהה ביותר של מח' רכש ממליצה 
 

 ע"פ הזמנות חתומות  ומאושרות ע"י גזברית העירייה.  -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

  1/2019ציוד כיבוי אש במסגרת מכרז משכ"ל מכ התקנה ואחזקת  - 2019/815הצעה מס'  .2

 למוסדות החינוך , משרדי העירייה, מבני ציבור והספורט בעיירת רמלה  נדרש לספק ולהתקין ציוד כיבוי אש.

של ציוד כיבוי אש  מח' רכש פנתה למשכ"ל לשם קבלת התמחרות באמצעות מכרז משותף לאספקה, התקנה ,אחזקה

 כיבוי אש מסגרת רמלה. FS-102846נוהל מספר  1/2019מכ/

 (.B-401108-19-15310מספר הצעה באינטרנט )

 כולל מע"מ ועמלת ניהול ופיקוח.₪  250,000סכום המסגרת ההתקשרות 
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 :להלן טבלת הצעות מחיר 

הנחה  הנחה בנוהל  הנחת המכרז שם הספק

 משוקללת 

 עמלה

תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש  א.ר

 בע"מ

20%- 35.50%- 48.40%- 7% 

 7% -44.00% -30.00% -20% . ג( בע"מ19992קרן אש )

א ינוס תעשיות בבטיחות אש ואלנו 

 ר בע"מ 

20%- 21.00%- 36.80%- 7% 

 7% -32.80% -16.00% -20% ברק אש בע"מ

 7% -26.40% -8.00% -20% להבות שירותים בע"מ

 7% -20.00% 0.00% -20% פארגון מיגון אש בע"מ 

 

 . תעשיות א.ר לאשר ההתקשרות עם ההצעה בה ניתנה ההנחה  המשוקללת הגבוהה ביותר של חברת מח' רכש ממליצה 
 (.48.40%מיגון  וגילוי אש בע"מ  ) 

 
 הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה. "פע,  שיפוצי קיץ  -מקור תקציבי 

 
 (2)נספח מס' 

 
 

 עבודות ניקוז וסלילת חניה וכביש גישה במגרש שחב"ק  - 159/2019הצעה מס'  .3

 מסגרת בחוזה ל"כמש באמצעות מ"בע יצאר חברת עם התקשרות אישרה 23.1.2019 מיום 6/2019-15 משותפים מכרזים ועדת
 . 17/2018/את ל"משכ במכרז ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 7,000,000 ס"ע  תשתיות לאחזקת

 יצאר חברתבאמצעות  ק"שחב במגרש גישה וכביש חניה וסלילת ניקוז עבודות לבצע מבקש הנדסה אגףבמסגרת הסכם זה, 
 .כולל פיקוח,   7%בשיעור  ל "משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 471,857 ס"ע ) זכיינית משכ"ל (  מ"בע

 2026642757 -מקור תקציבי
 

 (3)נספח מס' 
 
 

 תברואה ורישוי עסקים  תוהחלפת רכב למחלק - 90/20161הצעה מס'  .4
 . לפעילויות שונות ליסינג  מחלקת התברואה ורישוי עסקים משתמשות ברכב

 -שם קבלת הצעות מחיר לרכב מסוג ( ולחודשי שכירות 36ליסינג )מסתיימת עסקת ה 25-332-39מס'  i10רכב יונדאי  עבור
 , (Lease4uפסיפיק ) , אופרייט ליס:  הבאותחברות  ) זכיינות משכ"ל( , קצין הרכב פנה ל, קיה פיקנטו i10יונדאי 

 רנט א קאר )הרץ(. 

 
 קיה פיקנטו  מסוג  להלן הצעות מחיר עבור רכב   
 .4.5% לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של  ₪ 2,796 -אופרייט ליס .א
 .4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של  2,336₪ -(Lease4uפסיפיק )  .ב
 .4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של   ₪ 2,113 -רנט א קאר )הרץ(  .ג

 
 

 i10יונדאי  מסוג להלן הצעות מחיר עבור רכב   
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 .4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של   ₪ 2,723  -אופרייט ליס  .א
 .4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של  ₪ 2,601 -( Lease4uפסיפיק )  .ב
 .4.5%לת משכ"ל בשיעור של לחודש כולל מע"מ וכולל עמ  ₪  2,275 -רנט א קאר )הרץ(  .ג

 
 רכב מסוגחברת רנט א קאר )הרץ(,  עבור רכב ממליץ  לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של הקצין 

 .  4.5%חודשים ( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך    לחודש  ₪ 2,113 ע"ס קיה פיקנטו  

 
 17123000730   -מקור תקציבי 

 
  

 (4)נספח מס' 
 

 
 מלצות הועדה : ה

 
 

 לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני 19/2018מכרז משותף של משכ"ל  - 2019/715הצעה מס'  .1
 משחקים, משטחי פעילויות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות 

 וממליצה בפני ראש העיר לאשרמח' רכש המלצת  מאשרת הועדה,  מח' רכש מנהלת  הסברלאחר עיון בבקשה ובנספחים, 
 .16.89% כיינית משכ"ל ( בשיעור ) ז גנית פארק בע"מההתקשרות עם ההצעה בה ניתנה ההנחה הגבוהה ביותר של 

 

   1/2019ש במסגרת מכרז משכ"ל מכ התקנה ואחזקת ציוד כיבוי א- 2019/815הצעה מס'  .2
 וממליצה בפני ראש העיר לאשר מח' רכשהמלצת  מאשרת הועדה, מח' רכש, הסבר לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 ) זכיינית משכ"ל ( בע"מ א.ר. תעשיות מיגון וגילוי אש  בה ניתנה ההנחה הגבוהה ביותר של ההצעה עםהתקשרות ה
 .48.40%בשיעור 

 

 בודות ניקוז וסלילת חניה וכביש גישה במגרש שחב"ק ע -159/2019הצעה מס'  .3
וממליצה בפני ראש העיר  אגף ההנדסההמלצת  מאשרת הועדה  ה,הנדס אגףהסבר מכלכלן  ,בנספחיםבבקשה ולאחר עיון 

, כולל פיקוח  7%ל "משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 471,857 ס"ע ( ) זכיינית משכ"למ "בע יצאר חברתלאשר ההתקשרות עם 
 עבור עבודות ניקוז וסלילת חניה וכביש גישה במגרש שחב"ק. 

 

 תברואה ורישוי עסקים  החלפת רכב למחלקות- 90/20161הצעה מס'  .4
וממליצה בפני ראש העיר לאשר  קצין הרכב המלצת  מאשרת הועדה, מקצין הרכב , הסבר לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 נטוקיה פיק רכב מסוג,  עבור זכיינית משכ"ל  -חברת רנט א קאר )הרץ(עם ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות
 . 4.5%חודשים ( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך    לחודש₪   2,113 ע"ס  

 

   

 ונן עזריהר                                              ה עללאל    רוז                                  
 נכ"ל  העירייהמ                                        גזברית  העירייה                                              
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 החלטות ראש העיר  : 
 

 לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני  19/2018מכרז משותף של משכ"ל  - 2019/157הצעה מס'  .1
 משחקים, משטחי פעילויות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות

 גנית פארק בע"מ ההתקשרות עם ההצעה בה ניתנה ההנחה הגבוהה ביותר של מאמץ החלטת הועדה ומאש 
 .16.89%) זכיינית משכ"ל ( בשיעור  

 

   1/2019ש במסגרת מכרז משכ"ל מכ אהתקנה ואחזקת ציוד כיבוי - 158/2019הצעה מס'  .2
א.ר. תעשיות מיגון וגילוי אש  בה ניתנה ההנחה הגבוהה ביותר של  ההצעה עםההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 .48.40%בשיעור  בע"מ ) זכיינית משכ"ל (
 

 בודות ניקוז וסלילת חניה וכביש גישה במגרש שחב"ק ע -159/2019הצעה מס'  .3
  7%ל "משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 471,857 ס"ע) זכיינית משכ"ל ( מ "בע יצאר חברתעם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 , עבור עבודות ניקוז וסלילת חניה וכביש גישה במגרש שחב"ק. כולל פיקוח 
 

 תברואה ורישוי עסקים  החלפת רכב למחלקות- 90/20161הצעה מס'  .4
 יקנטוקיה פ רכב מסוג,  עבור זכיינית משכ"ל  -חברת רנט א קאר )הרץ(עם  ההתקשרותמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 . 4.5%חודשים ( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך    לחודש₪   2,113 ע"ס  
 

 
 

 

 

 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 
 

 


