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  (,2019 דצמבר 17) תש"ף  כסלו 'יט שלישי 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

 
                                                                   משתתפים:

 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה               
                                 גזברית העירייה   -  עללאלרוזה               

                            יועמ"ש משנה ל  -  סופי ויטלםעו"ד 
 מנהלת מח' משק ונכסים ס.  - אבי דיל

 כלכלן אגף הנדסה   -רו"ח עוז בן שלוש  
  מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

 
 הנדון:

 
 בעניין מוקד טלפוני ט בע"מ נ-מטרופולי  - הרחבת התקשרות  הסכם עיריית רמלה - 2019/717הצעה מס'  .1

 לאספקה, התקנה והטמעה של מערכות מידע לניהוללקבלת הצעות  18/2018עיריית רמלה פרסמה מכרז מס'  
 עבור העירייה.

 חברת מטרופולינט בע"מלהכריז על   המליצה בפני ראש העירייה 26.12.2018מיום  8/2018-15מכרזים מס' ועדת 
 וראש העירייה אישר את המלצת ועדת המכרזים.כזוכה 

ועד  15.12.2019 נחתם הסכם התקשרות עם החברה לקבלת השירותים האמורים לתקופה החל מיום   15.12.2019 ביום
 חודשים( 24חודשים + הארכה נוספת של  24)קיימת אופציית הארכה ראשונה של  15.12.2002ליום 

 מחלקת הכנסות נדרשת למתן שירות של מוקד טלפוני.
מחלקת מבקשת , מכרז נוסף שעלול לגרור את העירייה להוצאות נוספות לאור כל האמור לעיל ועל מנת לחסוך בזמן הוצאת

  . חברת מטרופולינט את ההתקשרות עם  רחיבהכנסות לה
בנוסף, החברה הסכימה להמשיך את מתן השירות במחירים הקיימים כיום, כך שהרחבת ההתקשרות תביא לחיסכון 

 בעלויות לעירייה.
 הוא עבור שירות מוקד טלפוני.  מחברת מטרופולינטהשירות 

 .לשנה לא כולל מע"מ₪  150,000יותר מ  תהאלא הרחבת ההתקשרות עם החברה סך 
 

 1623000570 -מקור תקציבי
 

 (1)נספח מס' 
 

 
 בודות פיתוח ופינוי מבנים ישנים בבי"ס אלעומריהע - 2019/817הצעה מס'  .2

של  רתקבלני המסג 2 -אגף הנדסה פנה ל, לביצוע עבודות, בניה ,פיתוח, אחזקה ושיפוצים  12/18במסגרת מכרז פומבי מס' 
לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ  בתחומים של בנייה ופיתוח תשתיות על מנת לקבל הצעות מחיר  ,אגרגט בע"מ :העירייה 

 עומריה.לביצוע עבודות פיתוח ופינוי מבנים ישנים בבי"ס אל

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :
 

פינוי מבנים  שם החברה
 והטמנתם

עבודות 
 חשמל

עבודות 
 פיתוח

סה"כ ללא 
 מע"מ

סה"כ כולל 
 מע"מ

 106,681   91,180 16,596  25,704 48,880 אגרגט בע"מ 
לקטיבי 

חברה 
 לפיתוח בע"מ

47,000 - - 47,000 54,990 

 
חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ עבור פינוי המבנים  של ההצעה הזולה ביותר  ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 

 לא כולל מע"מ. ₪  47,000ע"ס 
יובהר כי חברת לקטיבי לא נתנה הצעת מחיר עבור עבודות הפיתוח והחשמל ולפיכך אגף ההנדסה מבקש לאשר ההתקשרות 

  ופיתוח. לא כולל מע"מ עבור עבודות חשמל₪  42,300אגרגט בע"מ ע"ס עם 
 

   2798  -תקציבי מקור
 (2)נספח מס'  
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 כישת והתקנת משאבות חשמליות, השלמת אסלות וכיורים במקלטים ציבורייםר - 2019/791הצעה מס'  .3
 התקנת משאבות חשמליות והשלמתבשיתוף נציג אגף הנדסה פנו בבקשה לקבל הצעות מחיר עבור  מחלקת הביטחון 
 לקבלנים הבאים :  (202רח' התשעה , 4מבצע קדש רח' )  מקלטים ציבוריים ברחבי העיר  2 -אסלות וכיורים ב

 יקוח אתרים.פ -שחר משאבות ומערכות מים בע"מ, אגרגט, דודי אפל
 ונשלח למציעים.  כתב כמויות הוכן ,  עם המציעים לאחר סיור שנערך במקלטיםיובהר כי  

 ומתוכננים שעון מים בתחילת השנה ע"י התאגיד ,מקלטים אשר בוצעו בהם התקנת חיבור לקו מים עירוני  2 -מדובר ב
 ע"פ תכנית עבודה.

 .כולל מע"מ₪  51,234.3שחר משאבות ומערכות מים בע"מ ע"ס : הקבלן אשר נענה להצעה
 

כולל ₪  51,234.3שחר משאבות ומערכות מים בע"מ ע"ס ההתקשרות עם ההצעה של מחלקת הביטחון ממליצה לאשר את 
 מע"מ. 

 תב"ר מבני ציבור -סעיף תקציבי 

 (3)נספח מס' 
 

 השלום(רחוב עבודות שיפוץ במועדון הקשישים ) - 2019/018הצעה מס'  .4

במסגרת  בן שטרית אלי בע"מחברת  אישרה ההתקשרות עם  04.07.2019 מיום  34/2019-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

כולל מע"מ, ₪ מיליון  3יבור ע"ס שיפוצים, תוספות בניה ואחזקה פרק ב' במוסדות חינוך וצ 13/2018חוזה מסגרת חש 

 ניהול, תיאום, פיקוח ועמלת משכ"ל. 

חברת בן במסגרת הסכם זה, מחלקת אחזקה מבקשת לבצע עבודות שיפוץ במועדון הקשישים ברחוב השלום באמצעות 

  , ניהול, תיאום, פיקוח ועמלת משכ"ל. כולל מע"מ₪  67,468.05) זכיינית משכ"ל ( ע"ס  שטרית אלי בע"מ

 תב"ר מוסדות ציבור. -מקור תקציבי 

 (4)נספח מס' 
 

 יריה ושילהב  -ת איטום ותיקון ארגזי רוח בגגות גני הילדים עבוד - 2019/181הצעה מס'  .5

במסגרת  חברת  בן שטרית אלי בע"מ אישרה ההתקשרות עם 04.07.2019מיום   34/2019-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

כולל מע"מ, ₪ מיליון  3יבור ע"ס שיפוצים, תוספות בניה ואחזקה פרק ב' במוסדות חינוך וצ 13/2018חוזה מסגרת חש 

 ניהול, תיאום, פיקוח ועמלת משכ"ל. 

 ארגזי רוח בגגות גני הילדים ביריה ושילה במסגרת הסכם זה, מחלקת אחזקה מבקשת לבצע עבודות איטום ותיקון

, ניהול, תיאום, פיקוח ועמלת  כולל מע"מ₪  28,291.27חברת בן שטרית אלי בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס באמצעות 

  משכ"ל.

 2790 -מקור תקציבי 

 ( 5)נספח מס' 
 

 בליםעבודת איטום בבי"ס יו - 2019/182הצעה מס'  .6
במסגרת  חברת  בן שטרית אלי בע"מ אישרה ההתקשרות עם 04.07.2019מיום   34/2019-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

כולל מע"מ, ₪ מיליון  3יבור ע"ס שיפוצים, תוספות בניה ואחזקה פרק ב' במוסדות חינוך וצ 13/2018חוזה מסגרת חש 

 ניהול, תיאום, פיקוח ועמלת משכ"ל. 

 לאיטום סדקים בקיר החיצוני של מבנה ב' לאור נזילות ודות במסגרת הסכם זה, מחלקת אחזקה מבקשת לבצע עב
 חברת בן שטרית אלי בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ע"סבאמצעות משמעותיות בכיתות הלימוד בביה"ס יובלים 

  כולל מע"מ , ניהול, תיאום, פיקוח ועמלת משכ"ל.₪  26,843.51  

 2790 -מקור תקציבי
 ( 6)נספח מס' 

 "  הגפן הילדים " בגן עבודת איטום - 2019/183הצעה מס'  .7
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במסגרת  חברת  בן שטרית אלי בע"מ אישרה ההתקשרות עם 04.07.2019מיום   34/2019-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

כולל מע"מ, ₪ מיליון  3יבור ע"ס שיפוצים, תוספות בניה ואחזקה פרק ב' במוסדות חינוך וצ 13/2018חוזה מסגרת חש 

 קוח ועמלת משכ"ל. ניהול, תיאום, פי

הילדים  בגן במסגרת הסכם זה, מחלקת אחזקה מבקשת לבצע עבודות  איטום כללי  של הגג לאור נזילות משמעותיות 
כולל מע"מ , ניהול, תיאום, פיקוח ₪  21,037.52 חברת בן שטרית אלי בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ע"סבאמצעות  "הגפן"

 ועמלת משכ"ל.
 

 2790  -תקציבי מקור 
 ( 7)נספח מס' 

 
 המלצות הועדה : 

 
 

  ן מוקד טלפוניבעניינט בע"מ -טרופולימ  -עיריית רמלההרחבת התקשרות  הסכם  - 2019/177הצעה מס'  .1
   ולאור הצורך ההכרחי בשירות המבוקש,  מח' הכנסות תמנציג מקיף קבלת הסבר, לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 מטרופולינט.  הרחבת ההתקשרות עם לאשר וממליצה בפני ראש העיר הכנסות  מח'  המלצת מאשרת הועדה

 לא כולל מע"מ לשנה.₪  150,000סך ההתקשרות לא תעלה על  

 
 בודות פיתוח ופינוי מבנים ישנים בבי"ס אלעומריהע - 2019/817הצעה מס'  .2

מדובר במכרז פומבי מסגרת של וכן לאור העובדה כי , קבלת הסבר מכלכלן אגף ההנדסה לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 כדלקמן :  ההתקשרות ממליצה בפני ראש העיר לאשרהעירייה , הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה ו

 לא כולל מע"מ. ₪  47,000חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ ע"ס   -עבור פינוי מבנים 

  . לא כולל מע"מ₪  42,300אגרגט בע"מ ע"ס  -עבודות חשמל ופיתוח 

 
 כישת והתקנת משאבות חשמליות, השלמת אסלות וכיורים במקלטים ציבורייםר - 2019/791מס' הצעה  .3

וממליצה בפני ראש העיר  מח' בטחוןהמלצת  מאשרת הועדה,  מח' בטחון מנציג, קבלת הסבר לאחר עיון בבקשה ובנספחים

התקנת משאבות חשמליות מ עבור כולל מע"₪  51,234.3שחר משאבות ומערכות מים בע"מ ע"ס  ההתקשרות עם לאשר

 . (202, רח' התשעה 4) רח' מבצע קדש  מקלטים ציבוריים ברחבי העיר  2 -אסלות וכיורים ב והשלמת

 
 עבודות שיפוץ במועדון הקשישים )רחוב השלום( - 2019/018הצעה מס'  .4

 מדובר במכרז מסגרת של משכ"ל,וכן לאור העובדה כי  ממנהל מח' אחזקה , קבלת הסבר לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 חברת בן שטרית אלי בע"מ לאשר ההתקשרות עם ממליצה בפני ראש העיר הועדה מאשרת המלצת מחלקת אחזקה ו 

 עבודות שיפוץביצוע עבור ניהול, תיאום, פיקוח ועמלת משכ"ל ,  כולל מע"מ₪  67,468.05) זכיינית משכ"ל ( ע"ס 

  במועדון הקשישים ברחוב השלום.  

 

 יריה ושילהב  -ת איטום ותיקון ארגזי רוח בגגות גני הילדים עבוד - 2019/181הצעה מס'  .5

 וכן לאור העובדה כי מדובר במכרז מסגרת של משכ"ל, ממנהל מח' אחזקה , קבלת הסבר לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 חברת בן שטרית אלי בע"מ לאשר ההתקשרות עם ממליצה בפני ראש העיר הועדה מאשרת המלצת מחלקת אחזקה ו 

עבודות איטום ותיקון עבור ניהול, תיאום, פיקוח ועמלת משכ"ל ,  כולל מע"מ₪  28,291.27) זכיינית משכ"ל ( ע"ס 

 . ארגזי רוח בגגות גני הילדים ביריה ושילה

 
 בליםעבודת איטום בבי"ס יו - 2019/182הצעה מס'  .6

 וכן לאור העובדה כי מדובר במכרז מסגרת של משכ"ל, ממנהל מח' אחזקה , קבלת הסבר לאחר עיון בבקשה ובנספחים
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 חברת בן שטרית אלי בע"מלאשר ההתקשרות עם ממליצה בפני ראש העיר הועדה מאשרת המלצת מחלקת אחזקה ו

 איטוםלעבודות עבור ניהול, תיאום, פיקוח ועמלת משכ"ל ,  כולל מע"מ₪  26,843.51) זכיינית משכ"ל ( ע"ס 
 . משמעותיות בכיתות הלימוד בביה"ס יובלים החיצוני של מבנה ב' לאור נזילות דקים בקירס   
 

 "  הגפן הילדים " בגן עבודת איטום - 2019/183הצעה מס'  .7
 וכן לאור העובדה כי מדובר במכרז מסגרת של משכ"ל, ממנהל מח' אחזקה , קבלת הסבר לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 חברת בן שטרית אלי בע"מלאשר ההתקשרות עם ממליצה בפני ראש העיר מחלקת אחזקה ו הועדה מאשרת המלצת

 עבודות  איטום כללי עבור ניהול, תיאום, פיקוח ועמלת משכ"ל ,  כולל מע"מ₪   21,037.52) זכיינית משכ"ל ( ע"ס 
 . של הגג לאור נזילות משמעותיות בגן  הילדים "הגפן" 

 
 

 ונן עזריה ר                                             ה עללאל    רוז                                  
  נכ"ל העירייה מ                                        גזברית  העירייה                                              

 
 
 
 

 החלטות ראש העיר  : 
 
  ט בע"מ בעניין מוקד טלפונינ-טרופולימ  -הרחבת התקשרות  הסכם עיריית רמלה - 2019/177הצעה מס'  .1

 ₪  150,000סך ההתקשרות לא תעלה על  מטרופולינט.  הרחבת ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 לא כולל מע"מ לשנה.

 
 בודות פיתוח ופינוי מבנים ישנים בבי"ס אלעומריהע - 2019/817הצעה מס'  .2

 כדלקמן :  ההתקשרותמאמץ החלטת העדה ומאשר 

 לא כולל מע"מ. ₪  47,000חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ ע"ס   -עבור פינוי מבנים 

  . לא כולל מע"מ₪  42,300אגרגט בע"מ ע"ס  -עבודות חשמל ופיתוח 

 
 ציבוריים כישת והתקנת משאבות חשמליות, השלמת אסלות וכיורים במקלטיםר - 2019/791הצעה מס'  .3

התקנת מ עבור כולל מע"₪  51,234.3שחר משאבות ומערכות מים בע"מ ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 . (202, רח' התשעה 4) רח' מבצע קדש  מקלטים ציבוריים ברחבי העיר  2 -אסלות וכיורים ב משאבות חשמליות והשלמת

 

 הקשישים )רחוב השלום(עבודות שיפוץ במועדון  - 2019/018הצעה מס'  .4

כולל ₪  67,468.05) זכיינית משכ"ל ( ע"ס חברת בן שטרית אלי בע"מ ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 במועדון הקשישים ברחוב השלום.   עבור ביצוע עבודות שיפוץמע"מ , ניהול, תיאום, פיקוח ועמלת משכ"ל 

 
 יריה ושילהב  -עבודת איטום ותיקון ארגזי רוח בגגות גני הילדים  - 2019/181הצעה מס'  .5

כולל ₪  28,291.27) זכיינית משכ"ל ( ע"ס חברת בן שטרית אלי בע"מ ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 ושילה. עבור עבודות איטום ותיקון ארגזי רוח בגגות גני הילדים ביריה מע"מ , ניהול, תיאום, פיקוח ועמלת משכ"ל 

 

 

 

 

 



   בס"ד 

 

 15-61/2019 -מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול 
 מכרזים משותפים -עדת התקשרויות ו                                                                                                                            
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 ס יובליםעבודת איטום בבי" - 182/2019הצעה מס'  .6

כולל מע"מ , ניהול, ₪  26,843.51חברת בן שטרית אלי בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

עבור עבודות לאיטום סדקים בקיר החיצוני של מבנה ב' לאור נזילות משמעותיות בכיתות תיאום, פיקוח ועמלת משכ"ל 

 הלימוד בביה"ס יובלים. 

 
 

 "  הגפן הילדים " בגן עבודת איטום - 2019/183הצעה מס'  .7
כולל ₪   21,037.52) זכיינית משכ"ל ( ע"ס חברת בן שטרית אלי בע"מההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 של הגג לאור נזילות משמעותיות בגן  הילדים  עבור עבודות  איטום כללי מע"מ , ניהול, תיאום, פיקוח ועמלת משכ"ל 

 "הגפן". 

 

 
 יכאל וידל מ                                                                                                                

 אש העירר                                                                                                                 
 רמלה 


