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   ף"אייר תש' שלישי כההתקיימה יום ש  ZOOMבאמצעות אפליקציית -  (מכרזים משותפים) ועדת רכש ובלאי מישיבת  
 (.0202במאי  91)
 

 :נוכחים                                                                                       :משתתפים
 ואירועים  אגף ספורט -יעקב בוארון                                                          גזברית העירייה  -  רוזה עללאל

                                                                  ש"יועמשנה למ   -סופי ויטלם  ד"עו
 משק ונכסים' מנהלת מח  -מיכל רוטמן 

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

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

 . זאת בהסכמת כל חברי הועדה ,ZOOMבאמצעות  אפליקציית                      
 
 

 :הנדון 
 

 נאות בגין  ספורט שכונת  החלפת פרקט אולם -  02/2/15' הצעה מס .5

 /במסגרת מכרז תש   A 322924-21-98759)ל בנוהל הצעות מחיר "אגף ספורט ואירועים פנה באמצעות משכ, עקב חדירת מי גשמים
 .נאות בגין ספורט  פרקט באולםלשם החלפת ( 95/0291

 ,ניב בניה ופיתוח .ד, אביב שבתאי, גיל סבו   :י החברה למשק וכלכלה  לקבלנים הבאים"נוהל הצעת מחיר הופץ ע
קבלני בניה . מע, שטרית. ש,שמרני  חברה להשקעות . י, 0222חומרית , בן שטרית אלי  ,סיליס הנדסה ופרויקטים ,ח חלד בניה .א 
 . יהאגדים הנדסה ובנ,י יזמות והשקעות .א.ש,

 . י יזמות והשקעות.א.ש,   ///2חומרית     :ות מחיר רשימת הקבלנים שהגישו הצע
 

 :  שהתקבלו  להלן הצעות המחיר    
 

 
 כולל ₪  145,154ס "מ ע"בע ///2חברת חומרית אשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של ל ץממליאגף ספורט ואירועים         
 . 4.1%ל בשיעור של "ועמלת משכ מ"מע        

 
  2455 -מקור תקציבי          

 (5 'נספח מס)
 

 עבודות פיתוח במתחם הפטרייה בשוק -  02/2/21' הצעה מס  .2
ל "באמצעות משכ מ"חברת יצאר בעאישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם  94.0.0202מיום  8/0202-98' וועדת מכרזים משותפים מס

 . ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪  8,222,222ס "ע

  מ "כולל מע ₪  12/,555 ס"ע ( ל "זכיינית משכ) מ "בע ריצאחברת אגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם , במסגרת חוזה זה

 . עבור ביצוע עבודות פיתוח במתחם הפטרייה, 5%בשיעור  ל"ועמלת משכ

 

  /2/2451221, 2/25512215 -תקציבי מקור   
 

 (2 'נספח מס)
 

 

    ///2חומרית   י יזמות והשקעות.א.ש
 מ"מע שירות ופיקוח סכום ההצעה מ"מע שירות ופיקוח סכום ההצעה

454,492.54  ₪  45902.08  ₪ 28920.54  ₪ 454082.52  ₪ 45998   ₪ 28980.23  ₪ 
 ₪  352,895 -  5.8%בשיעור  מ ועמלה"כ כולל  מע"סה ₪  352,813  - 5.8%בשיעור מ ועמלה "כ כולל  מע"סה                        
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 'שלב ב -מנהלת התחדשות עירוניתהשיפוץ  - 02/2/13' הצעה מס .3
 מ"חברת אביב שבתאי יוסף בעאישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם  94.0.0202מיום  7/0202-98' וועדת מכרזים משותפים מס

 . ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪  7,822,222ס "ל ע"באמצעות משכ

  ( ל "זכיינית משכ)  מ"אביב שבתאי יוסף בע חברתאגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם , במסגרת חוזה זה

 .  עבור ביצוע שיפוץ במנהלת להתחדשות עירונית,  1.1%בשיעור  ל"מ ועמלת משכ"כולל מע ₪  1.53//,//5 ס"ע

 
  2522 -תקציבימקור   

 (3 'נספח מס)
 
 

 הגדלת חוזה עבור עבודות פיתוח במקיף ערבי - 02/2/11' הצעה מס .1
ל "מ באמצעות משכ"אישרה התקשרות עם חברת אניס קבלנות בנין ופיתוח בע 92.5.0295מיום  44/0295-93וועדת מכרזים משותפים 

 . 3.8%ל "מ ועמלת משכ"כולל מע 7,134,304ס "עבור בניית אגף חדש במקיף ערבי ע
ס "יש להגדיל את החוזה עם הקבלן ע, (למתכנן על כך גם אושרה הגדלה)לאור שינויים שנעשו בתכנון המקורי של עבודות הפיתוח 

 .ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪  322,222
מ "כולל מע₪  ///,//1ס "ל ע"מ באמצעות משכ"חברת אניס קבלנות בנין ופיתוח בעאגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה עם 

 .ל"ועמלת משכ
 

  2523 -תקציבי מקור

 (1 'נספח מס)
 

 
 ' שלב ג - קט ביצוע מצלמות ברחבי העירפרוי - 02/2/11' הצעה מס .1

המשרד זכיינית ) חברת אפקוןאישרה התקשרות עם 029595/הצעה מספר  0295/2498/מיום  029599/-93' וועדת מכרזים משותפים מס

 .עבור פרוייקט מצלמות בעיר( מ"לא כולל מע)₪  0,351,551ס "ע( לבטחון פנים 

 .לביצוע מצלמות ברחבי העיר' לבצע את שלב ג, התקשרות זומבקשת במסגרת עירוני פיקוח ' מח

 :( ' שלב ג)  להלן פירוט ביצוע  האתרים
 

 כ עלות"סה שם האתר
 ח"ש   82,790 זכרון נפח הגדלת-המוקד מכלולי שדרוג
 ח"ש 02,024 נווה זית ממסר

 ח"ש 32,393 צומת קריית שרת
 ח"ש LPR 77,442+022כביש  -נווה זית

 ח"ש 34,291 בר אילן/כיכר יוספטל 
 ח"ש 92,828 גן גנדי

 ח"ש 92,222 העתקת מוקד
 ח"ש 32,012 לוי. ס.א-ביאליק צומת

 ח"ש 81,048 גן הרדוף
 ח"ש 35,440 עמישב שכונת אלבז נתן גן

 ₪ 49,915 ממסר אורתודוכסי שדרוג לינק
 כ"סה
 מ"מע+ 

347,423 ₪ 
 ח"ש 899,238

 
 מ"כולל מע₪  155,511ס "ע( פ"זכיינית משרד לבט) חברת אפקון מחלקת פיקוח ושיטור עירוני ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 (. פרויקט מצלמות ) ' עבור ביצוע שלב ג
 

  2/25/52515 - מקור תקציבי 
 

 (1 'נספח מס)
 

 



   ד "בס

 

 51-02/2/15 -' מסועדת רכש ובלאי פרוטוקול    
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                                  

 

3 
 

 :מלצות הועדה ה

 

 נאות בגין  הספורט בשכונת  אולםבהחלפת פרקט   -  02/2/15' הצעה מס .5

הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים , לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה

 מ"כולל מע₪  145,154 ס"ע( ל "זכיינית משכ) מ "בע ///2חומרית חברת   וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  עם

 . 4.1%ל בשיעור של "ועמלת משכ

        

 עבודות פיתוח במתחם הפטרייה בשוק -  02/2/21' הצעה מס .2

הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה  , כלכלן אגף ההנדסה והעובדה כי מדובר בהסכם מסגרתהסבר , עיון בבקשה ובנספחיםלאחר 

ל "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  12/,555ס "ע( ל "זכיינית משכ) מ "חברת יצאר בעעם צה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות וממלי

 . עבור עבודות פיתוח במתחם הפטרייה 5%בשיעור 

 

 'שלב ב -מנהלת התחדשות עירוניתבשיפוץ  - 02/2/13' הצעה מס .3
ההנדסה הועדה מאשרת המלצת אגף , והעובדה כי מדובר בהסכם מסגרת כלכלן אגף ההנדסה הסבר, אחר עיון בבקשה ובנספחיםל

 ס"ע( ל "זכיינית משכ)  מ"חברת אביב שבתאי יוסף בעעם צה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות וממלי

 . עבור שיפוץ המנהלת להתחדשות עירונית 1.1%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  1.53//,//5 

 
 הגדלת חוזה עבור עבודות פיתוח במקיף ערבי - 02/2/11' הצעה מס .1

הועדה מאשרת המלצת אגף , והעובדה כי נעשו שינויים בתכנון המקורי  הסבר כלכלן אגף ההנדסה, ובנספחיםלאחר עיון בבקשה 
 (ל "זכיינית משכ)  מ "חברת אניס קבלנות בנין ופיתוח בעאת הגדלת החוזה עם ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 .ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪  ///,//1ס "ע
 

 ' שלב ג  -פרוייקט ביצוע מצלמות ברחבי העיר - 02/2/11' הצעה מס .1
  עירוני ושיטור  הועדה מאשרת המלצת מחלקת פיקוח, לאחר עיון בבקשה ובנספחים והעובדה כי מדובר בהסכם מסגרת

 מ "כולל מע₪  155,511ס "ע( המשרד לביטחון פנים  זכיינית ) חברת אפקוןההתקשרות עם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר 
 (. פרויקט מצלמות ) ' עבור ביצוע שלב ג

 
 

 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
  ל העירייה "מנכ                                                גזברית  העירייה                                        
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 :החלטות ראש העיר
 

 החלפת פרקט באולם הספורט בשכונת  נאות בגין   -  02/2/15' הצעה מס .5

 מ"כולל מע₪  145,154 ס"ע( ל "זכיינית משכ) מ "בע ///2חומרית חברת   ההתקשרות  עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 . 4.1%ל בשיעור של "ועמלת משכ 

        

 עבודות פיתוח במתחם הפטרייה בשוק -  02/2/12' מסהצעה  .2

 מ ועמלת "כולל מע₪  12/,555ס "ע( ל "זכיינית משכ) מ "חברת יצאר בעעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר  ההתקשרות 

 . עבור עבודות פיתוח במתחם הפטרייה 5%ל בשיעור "משכ

 

 'שלב ב -מנהלת התחדשות עירוניתבשיפוץ  - 02/2/13' הצעה מס .3
 ל "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  1.53//,//5 ס"ע( ל "זכיינית משכ)  מ"חברת אביב שבתאי יוסף בעעם מאמץ  ההתקשרות 

 . עבור שיפוץ המנהלת להתחדשות עירונית 1.1%בשיעור 

 
 הגדלת חוזה עבור עבודות פיתוח במקיף ערבי - 02/2/11' הצעה מס .1

 (ל "זכיינית משכ)  מ "חברת אניס קבלנות בנין ופיתוח בעהגדלת החוזה עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר
 .ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪  ///,//1ס "ע
 

 ' שלב ג  -פרוייקט ביצוע מצלמות ברחבי העיר - 02/2/11' הצעה מס .1
 מ "כולל מע₪  155,511ס "ע( המשרד לביטחון פנים  זכיינית ) חברת אפקוןההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 (. פרויקט מצלמות ) ' עבור ביצוע שלב ג
 

 
 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 


