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 (2020 מרץ 23) "ף  שלישי כז' אדר תש יום התקיימהש טלפונית  - ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי1
 

                                                                                        משתתפים:
 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

                                                         גזברית העירייה  -  רוזה עללאל
                                                                  יועמ"ששנה למ   -סופי ויטלם  עו"ד

 כלכלן אגף ההנדסה -רו"ח עוז בן שלוש 
 מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן 

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 
 

  בהנחיית מנכ"ל העירייהבשל התפשטות נגיף הקורונה והעובדה כי הרשות המקומית עובדת במתכונת  חירום,   הערה :**   
 ה , ועדות רכש ובלאי ) הצעות פטורות מחובת מכרז, מכרזים משותפים ( תתקיימנ והסכמת כלל חברי הועדה                    

 באמצעות  דואר אלקטרוני, זאת בהסכמת כל חברי הועדה.                      
 

 הנדון :
 

 גדלת התקשרות עם חברת י.אליהו, מסיעי העיר ראשל"צ עבור מעונות יום שיקומיים ה -  2020/31הצעה מס'  .1

ינינו מתן שרותי הסעה וליווי ע"פ החוק לפעוטות עם עיכוב , אשר ע19-14422נוהל:  19/2019הס/   במסגרת מכרז משכ"ל

תחיה במודיעין עלית , מעון פ -התפתחותי משמעותי שהופנו ע"י וועדת הערכה מחוזית להשמה במעון יום תקשורתי 

 שמע"יה בני ברק. 

עבור הסעות  חברת י. אליהו, מסיעי העיר ראשל"צ,מבוקש ע"י המח' לשירותים חברתיים הגדלת התקשרות עם הזכיין 

 כמפורט להלן:  למעונות יום שיקומיים

 כולל מע"מ₪  29,250סה"כ הגדלה  , 01.09.19-01.03.2020  -החל מ  ) חברת י. אליהו (,עלית מודיעין  .א
 (. מסיע ) העסקת מלווה ע"י       

 ** ישנו אישור חריג של משרד הרווחה ) מצ"ב(.        

 

 ש"ח כולל מע"מ 12,352 סה"כ הגדלה   - 30.11.19 -01.09.19 -החל מ( ,  ) מסיעי העיר ראשל"צ בני ברק .ב
 ידי מסיע(. על   )העסקת מלווה      

עבור הסעות למעונות יום  חברת י. אליהו, מסיעי העיר ראשל"צהמח' לשירותים חברתיים מבקשת להגדיל ההתקשרות עם 
 שיקומיים, כמפורט לעיל.

 המותרים ע"פ בהסכם.  25%יודגש כי קיים מקור תקציבי וכן הגדלה אינה עולה 

 1841000710  -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 

 

 עיר והמנכ"להנגשת לשכת ראש ה  -  32/2020הצעה מס'  .2

לשם ביצוע הנגשת לשכת ראש העיר והמנכ"ל, אגף הנדסה פנה למשכ"ל על מנת לקבל הצעת מחיר מזכייני מכרז 

 : גיל סבו בע"מ, אביב שבתאי יוסף בע"מ, ד. ניב בניה ופיתוח בע"מ, א.ח חאלד לבניה בע"מ, סילסכדלקמן 18/2019חש/

בע"מ, י. שמרוני חברה להשקעות בע"מ, ש. שטרית  2000ן שטרית אלי בע"מ, חומרית הנדסה ופרויקטים בע"מ, ב

 בע"מ, ש.א.י יזמות והשקעות בע"מ, אגדים הנדסה ובניה בע"מ.

 ללא פיקוח(: 5.5% בשיעור  להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה )כולל מע"מ ועמלת משכ"ל

 ₪ . 1,047,500 -בן שטרית אלי בע"מ  . 1

 
 ₪. 868,677נוכח מגבלת תקציב החוזה יוגבל עד לסכום התקציב    -הערה
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 ע"ס חברת בן שטרית אלי בע"מ ) זכיינית משכ"ל (לה של אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר היחידה שהתקב

 ללא פיקוח.,  5.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  1,047,500 
 

 כולל מע"מ.  867,677  -יודגש כי צו התחלת עבודה יוגבל עד גובה התקציב 
 

 ₪(. 868,677) 2524  - תקציבי מקור 
 

 (2)נספח מס' 

 
 

עבור הנגשות במוסדות מ ) זכיינית משכ"ל ( בע" 2000ת חוזה עם חברת חומרית הגדל -   33/2020הצעה מס'  .3

 והנוער ובאגף החינוך חינוך

באמצעות  בע"מ 2000חברת חומרית אישרה התקשרות עם  30.01.2017מיום   4/2017-14 מס'  משותפיםועדת מכרזים 

וך מעליות במוסדות חינוך )עידנים, שחקים, עמל, ותיכון מקיף ערבי( ובאגף החינ 5פירים והתקנת  3עבור בניית  משכ"ל 

 .כולל פיקוח 8.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  2,089,913ע"ס 

 ע"ס בע"מ  2000אישרה הגדלת התקשרות עם חומרית  06.11.2018מיום  51/2018-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 כולל פיקוח.  8.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  289,013 

כולל מע"מ ₪  8,961סכום של בע"מ ב 2000עם חומרית צורך השלמת הפרויקט וסיום העבודות נדרש להגדיל את החוזה ל

 כולל פיקוח. 8.5%ועמלת משכ"ל בשיעור 

 .14.25%  -סה"כ הגדלות החוזה שנעשו עד כה 

כולל מע"מ ₪  8,961ע"ס  ) זכיינית משכ"ל(  בע"מ 2000חברת חומרית עם  הגדלת החוזהאגף הנדסה ממליץ לאשר את 
 כולל פיקוח. 8.5% בשיעור  ועמלת משכ"ל

 
   -מקור תקציבי 

 יתרת תב"ר הגדלת חוזה נדרשת המוסדשם  תב"ר

 50,147.90 1,255 עידנים 2554

 38,321.96  2,427 שחקים 2555

  77,666.00 5,279 עמל רב תחומי 2573

   8,961 סה"כ  

 
 (3)נספח מס' 
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 מלצות הועדה :ה

 

 עבור מעונות יום שיקומייםראשל"צ גדלת התקשרות עם חברת י.אליהו, מסיעי העיר ה -  31/2020הצעה מס'  .1

הצורך ההכרחי בשירות זה, הועדה מאשרת המלצת המחלקה לשירותים חברתיים וממליצה בפני , לאחר עיון בבקשה ובנספחים
 ראש העיר לאשר הגדלת ההתקשרות כמפורט להלן : 

 כולל מע"מ ₪ 29,250סה"כ הגדלה  , 01.09.19-01.03.2020  -החל מ  מודיעין עלית ) חברת י. אליהו (, .א
 (. מסיע ) העסקת מלווה ע"י       

 ** ישנו אישור חריג של משרד הרווחה ) מצ"ב(.        

 ש"ח כולל מע"מ 12,352 סה"כ הגדלה   - 30.11.19 -01.09.19 -( , החל מ ) מסיעי העיר ראשל"צ בני ברק .ב
 ידי מסיע(. על   )העסקת מלווה      
 

 יש להתאים ערבויות וביטוחים לטובת העירייה . 
 

 עיר והמנכ"להנגשת לשכת ראש ה  -  32/2020הצעה מס'  .2

 לאשר ההתקשרות עם לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר 
 פיקוח. , ללא 5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪  1,047,500חברת בן שטרית אלי בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס               

 
 כולל מע"מ.  867,677  -יודגש כי צו התחלת עבודה יוגבל עד גובה התקציב **               

 
 

מ ) זכיינית משכ"ל ( עבור הנגשות במוסדות בע" 2000הגדלת חוזה עם חברת חומרית  -   33/2020הצעה מס'  .3

 והנוער חינוךחינוך ובאגף ה

עם   הגדלת החוזהלאשר לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר 
 . כולל פיקוח 8.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  8,961) זכיינית משכ"ל(  ע"ס  בע"מ 2000חברת חומרית 

 

 

 

 ונן עזריה ר                                                         רוזה עללאל                              
  נכ"ל העירייה מ                                                גזברית  העירייה                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :החלטות ראש העיר
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 גדלת התקשרות עם חברת י.אליהו, מסיעי העיר ראשל"צ עבור מעונות יום שיקומייםה -  31/2020הצעה מס'  .1

 הגדלת ההתקשרות כמפורט להלן : מאמץ החלטת הועדה ומאשר 
 

 כולל מע"מ₪  29,250סה"כ הגדלה  , 01.09.19-01.03.2020  -החל מ  מודיעין עלית ) חברת י. אליהו (, .א
 (. מסיע ) העסקת מלווה ע"י       

 ** ישנו אישור חריג של משרד הרווחה ) מצ"ב(.        

 ש"ח כולל מע"מ 12,352 סה"כ הגדלה   - 30.11.19 -01.09.19 -( , החל מ ) מסיעי העיר ראשל"צ בני ברק .ב
 ידי מסיע(. על   )העסקת מלווה      

 
 יש להתאים ערבויות וביטוחים לטובת העירייה . 

 
 

 לשכת ראש העיר והמנכ"ל הנגשת  -  32/2020הצעה מס'  .2

כולל ₪  1,047,500חברת בן שטרית אלי בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר  ההתקשרות עם 
 , ללא פיקוח. 5.5%מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  

 
 כולל מע"מ.  867,677  -יודגש כי צו התחלת עבודה יוגבל עד גובה התקציב **               

 
 

מ ) זכיינית משכ"ל ( עבור הנגשות במוסדות בע" 2000הגדלת חוזה עם חברת חומרית  -   33/2020הצעה מס'  .3

 והנוער חינוך ובאגף החינוך

כולל מע"מ ₪  8,961) זכיינית משכ"ל(  ע"ס  בע"מ 2000חברת חומרית עם   הגדלת החוזהמאמץ החלטת הועדה ומאשר 
 . כולל פיקוח 8.5% בשיעור  ועמלת משכ"ל

 

 

 

 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 


