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 תש"ף   ניסן י כט' חמיש  יום התקיימהש   ZOOMבאמצעות אפליקציית  - ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי
 (2020  באפריל  23) 
 

 :נוכחים                                                                                       משתתפים:
 פיקוח ושיטור עירונימנהל מח'  -לי בן שבת פ                                                        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                    
 , זאת בהסכמת כל חברי הועדה. ZOOMאפליקציית באמצעות                       

 
 הנדון :

 
 

 עמודי תאורה בעקבות סקר שנערך 7לפת הח -  2020/83הצעה מס'  .1

 מהם שבהם נמצאו ליקויים חמורים. 7עמודי תאורה נמצא כי יש להחליף במיידי  20בעקבות סקר שנערך לגבי 

נת , עמיחי פי9,יוספטל 14, הגלעד 20, הגלעד 24, הגלעד 6, הכרמל 4די: הכרמל העמודים שיש להחליף במי 7כתובות להלן 

קבלן המסגרת של העירייה בתחום כולל מע"מ אשר יבוצע ע"י ₪  136,347.94 -העמודים הינה 7פת צה"ל.עלות החל

 .א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ  התאורה והחשמל,

   ) קבלן המסגרת של העירייה (  א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מחברת אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של 
 מע"מ. כולל ₪  136,347.94ע"ס 

              
  2846 -מקור  תקציבי              

 (1 )נספח מס'

 
 פקון ) זכיינית בט"פ(אהתקשרות עם  -שלב ג'  -התקנת מצלמות ברחבי העיר    -  2020/39הצעה מס'  .2

  ) זכיינית המשרד לבט"פ( חברת אפקוןעם  אישרה ההתקשרות    15.03.2018מיום  11/2018-14ועדת מכרזים משותפים מס'   
 קט מצלמות בעיר.פרויעבור ₪  2,489,889ע"ס    
 

  לאשר ההתקשרות  עם ומטה  כמפורט רות זו, לבצע את שלב ג' מחלקת הפיקוח והשיטור העירוני מבקשת במסגרת התקש
 כולל מע"מ. ₪  511,651 ע"ס (  חברת אפקון ) זכיינית בט"פ

 
 ביצוע באתרים:להלן פירוט        

 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 2026062756  -מקור תקציבי           

 (2 )נספח מס'

 כ עלות"סה שם האתר
 ש"ח   60,000 הגדלת נפח זכרון-שדרוג מכלולי המוקד

 ₪  65,000 ממסרים חדשים בעיר 3

 ש"ח   LPR 81,309+200כביש  -נווה זית

 ₪  34,000 בר אילן/כיכר יוספטל 
 ₪  12,000 גן גנדי

 ש"ח 10,000 העתקת מוקד
 ₪  43,000 לוי. ס.א-צומת ביאליק

 ₪  97,000 גן הרדוף
 ₪  35,000 כיכר הבנים

 כ"סה
 מ"מע+ 

 ח"ש 437,309 
511,651  ₪ 
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 מלצות הועדה :ה

 

 עמודי תאורה בעקבות סקר שנערך 7לפת הח -  2020/38הצעה מס'  .1

ובשל הצורך הדחוף להחלפת העמודים עקב ליקויים חמורים,  כלכלן אגף הנדסה לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר

רותי חשמל ואחזקה יא.א.כ.י שחברת הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

 מע"מ. כולל ₪  136,347.94ע"ס  ) קבלן המסגרת של העירייה ( בע"מ

              
 תקשרות עם אפקון ) זכיינית בט"פ(ה -לב ג'ש  -תקנת מצלמות ברחבי העיר  ה  -  2020/39הצעה מס'  .2

המלצת  הועדה מאשרתומשמדובר בהסכם מסגרת, לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' פיקוח ושיטור עירוני 

עבור מ, כולל מע"₪  511,651 ע"ס (  חברת אפקון ) זכיינית בט"פלאשר עם מחלקת הפיקוח והשיטור העירוני וממליצה 

 ביצוע שלב ג' ) התקנת מצלמות ברחבי העיר(. 

 

 

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

 
 

 :החלטות ראש העיר
 

 

 עמודי תאורה בעקבות סקר שנערך 7לפת הח -  2020/38הצעה מס'  .1

 ) קבלן המסגרת של העירייה ( א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מחברת ההתקשרות עם   מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 מע"מ. כולל ₪  136,347.94ע"ס 

              
 תקשרות עם אפקון ) זכיינית בט"פ(ה -לב ג'ש  -תקנת מצלמות ברחבי העיר  ה  -  2020/39הצעה מס'  .2

 כולל מע"מ. ₪  511,651ע"ס  (  חברת אפקון ) זכיינית בט"פעם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 

 
 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 


