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 בחדר הישיבות , (7272 במאי 72) ף "תש סיון' ד  רביעיהתקיימה יום ש  (מכרזים משותפים) ועדת רכש ובלאי מישיבת  
 .  רמלה 1ויצמן , ל"ש זינגר ז"בבית העירייה ע, ל"ש שמואל אפריאט ז"ע 

 
 :נוכחים                                                                                      :משתתפים
 קצין רכב     -ל העירייה                                                            אבי דיל "מנכ  -רונן עזריה 

 ואירועים  אגף ספורט -יעקב בוארון                                                         גזברית העירייה  -  רוזה עללאל
                               אחזקה ' מנהל מח  -אילן שרמי                                                  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
 
 

 :הנדון 
 
 

 החלפת רכב מפקח אזור עבור מחלקת תברואה -  02/2/64' הצעה מס .5
 ( 95-715-59 רכב  'מס)התברואה מפקח אזור מסוג קיה נירו ' חודשים לרכב מח 63של  ליסינג מסתיים חוזה שכירות בעוד כחודש

 .לחודש₪  6,956רות חודשית בסך יבעלות שכ
מ  "פסיפיק רכב ותחבורה בע, אופרייט ליס : ל "קצין הרכב פנה בנוהל הצעות מחיר לזכייניות משכ, לשם קבלת הצעות המחיר 

(Lease4u)  ,קטגוריה מיני ) לרכב מסוג קיה פיקנטו ( הרץ ) מ "קשר רנט א קאר בע. 

 :ל עבור רכב מסוג קיה פיקנטו"שהתקבלו מזכייני משכ להלן הצעות המחיר
 5.9%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"לחודש כולל מע₪  7,392 -אופרייט ליס  .א
  5.9%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"לחודש כולל מע₪  7,961  -, (Lease4u) מ  "פסיפיק רכב ותחבורה בע .ב
 5.9%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע לחודש₪  205/2-( הרץ )מ "קשר רנט א קאר בע .ג

 
 עבור רכב מסוג ( הרץ)חברת קשר רנט א קאר קצין הרכב ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של     
  4.1%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  66למשך ) לחודש ₪  205/2ס "ע קיה פיקנטו    

 
 /26//52526 -מקור תקציבי     

 
 (5 'נספח מס)

 
 

 החלפת גופי תאורה      - 02/2/42' הצעה מס .2
 אגף הספורט פנה למחלקת חשמל בבקשה  להכין  מפרט  וכתב כמויות  להחלפת גופי התאורה באולם, במסגרת קול קורא

 . לוקס תאורת לד 1,922נאות בגין בהתאם לדרישת התאחדות הכדורסל לפי  טהספור 
 .מ"הנדסה בע. אס.טי.אי חברת י "מפרט וכתב כמויות  הוכן ע

 . בהתאם לדרישת התאחדות הכדורסל , והתקנת גופי תאורה חדשים גופי תאורה ישניםעל פי כתב הכמויות סוכם על פירוק 
 .  מ"כולל מע₪    6510621.11עלות כוללת לביצוע העבודה הינו  
 

 . חשמל משיב כן' מנהל מח? האם המחירים סבירים   -לשאלת הועדה 
 

 (55051' מכרז  פומבי מסגרת מס) זכיין העירייה  מ "בע י.כ .א.אחברת ההתקשרות עם  ליץ לאשראגף ספורט ואירועים ממ
 . מ"כולל מע ₪ 6510621.11 ס "ע

 /2/2155221   -מקור תקציבי    
          

 (2 'נספח מס)
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מכרז מסגרת 0 אחזקה' מח -במוסדות חינוך וציבור' תוספות בניה ואחזקה פרק ב0 שיפוצים - 02/2/41' הצעה מס .6
 002/5/51חש

 .לבנות מבנים במוסדות חינוך /במסגרת שיפוצי קיץ נדרש לשפץ 
 העבודות הנדרשות לקבלת הצעות מחיר לביצוע 15/7215/ל במסגרת מכרזים משותפים מכרז מסגרת חש"אחזקה פנתה למשכ' מח

 (.ל"ב ההתמחרות שביצעו משכ"מצ) 
, מ"בע 7222חומרית , מ"בן שטרית אלי בע, מ"אביב שבתאי יוסף בע, מ"גיל סבו בע : כדלקמן זוכים מאזור המרכז  5-נעשתה פנייה ל

 , מ"עות ובניה בעשומרוני חברה להשק.י, מ"א יזמות והשקעות בע.ש, מ"שטרית הנדסה בע  .ש, מ"סילס הנדסה פרויקטים בע
 . מ"ניב בניה ופיתוח בע.ד 
 

 0מ"שטרית הנדסה בע. ש0 מ"אביב שבתאי יוסף בע0 מ"גיל סבו בע0 מ"בן שטרית אלי בע:  הספקים אשר נענו לפנייה 
 .מ"בע ///2חומרית                                               

 :שהתקבלו להלן הצעות המחיר

 כ הנחה"סה הנחה במכרז בנוהלכ הנחה "סה שם הקבלן

 61.75% 77.32% 11.72% מ"בן שטרית אלי בע

 62.25% 77.22% 11.77% מ"גיל סבו בע

 75.52% 79.52% 9.52% מ"אביב שבתאי יוסף בע

 79.99% 77.72% 5.62% מ"שטרית הנדסה בע. ש

 76.22% 72.12% 5.92% מ"בע 7222חומרית 

 
 . עבור ניהול תיאום ופיקוח 1.1%ל בשווי "מ וכולל עמלת משכ"כולל מע₪  ///0///20  -סכום מסגרת להתקשרות  

 
 אשר נתן את ההנחה מ"בן שטרית אלי בעמחלקת אחזקה ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 . 65.21% הגבוהה ביותר בסך 
 . עבור ניהול תיאום ופיקוח 1.1%ל בשיעור "עמלת משכ0 מ"המחירים כוללים מע** 

 
 .י גזברית העירייה"הזמנות חתומות ומאושרות על בהתאם0    2141 -מקור תקציבי

 
 (6 'נספח מס)

 
 בשכונת נאות שמיר 4/2חצרות גני ילדים במגרש  /5-התקנת הצללה ב - /02/2/4' הצעה מס .4

חברת פטוריז הצללה ומתקני משחקים אישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם  5.3.7215מיום  75/7215-19' וועדת מכרזים משותפים מס

 . ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪  1,922,222ס "ל ע"באמצעות משכמ "בע

 ( ל "זכיינית משכ )מ "פטוריז הצללה ומתקני משחקים בע חברתאגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם , במסגרת חוזה זה

 בשכונת  522חצרות גני ילדים במגרש  12 -עבור התקנת הצללה ב0  2.1%בשיעור  ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪  2260624.25 ס"ע 

 . נאות שמיר

  21/4 -תקציבי מקור

 (4 'נספח מס)
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 בשכונת נאות שמיר 4/2חצרות גן ילדים במגרש  /5-התקנת מתקני משחקים ב - /02/2/1' הצעה מס .1

באמצעות  מ"חברת איכות המשחק בעאישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם  61.17.7215מיום  36/7215-19' וועדת מכרזים משותפים מס

 .ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪  1,922,222ס "ל ע"משכ

 כולל₪  /21205/2.2ס "ע( ל "זכיינית משכ)  מ"חברת איכות המשחק בעאגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם , במסגרת חוזה זה

 . בשכונת נאות שמיר 522חצרות גן ילדים במגרש  12 -עבור התקנת מתקני משחקים ב 2.1%0ל בשיעור "מ ועמלת משכ"מע

  21/4 -תקציבי מקור

 (1 'נספח מס)
 

 מכרז פומבי מסגרת ריהוט וציוד לגני ילדים - 02/2/15' הצעה מס .6
 .רכש' החינוך פנה למחאגף  , וציוד לגני הילדים החדשיםלשם רכישת ריהוט 

 . אספקה פריקה והתקנת ריהוט וציוד לגני הילדים ומוסדות החינוך 23/13' מס( מסגרת )ייעשה שימוש במכרז פומבי , לשם ביצוע הרכש
  71.25.7272המכרז בתוקף עד 

 . מ"עידן אל גני בע -זכיין המכרז  
 . מ "כולל מע₪  51102/2.51סכום הרכישה 

 
 . ב טבלאות מפורטות של כלל הפריטים ומהוות חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה"מצ** 

 
 

  -מקור תקציבי 
 7275251562 -חינוך רגיל

 1516722295 -חינוך מיוחד
 

 (6 'נספח מס)
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 :מלצות הועדה ה

 

 מפקח אזור עבור מחלקת תברואההחלפת רכב  -  02/2/64' הצעה מס .5

 הועדה מאשרת, הסבר קצין הרכב ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים

 עבור רכב מסוג קיה פיקנטו( הרץ)חברת קשר רנט א קאר וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  המלצת קצין הרכב  

 . 4.1%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים 66למשך )  לחודש₪  205/2ס "ע 

 

 החלפת גופי תאורה     - 02/2/42' הצעה מס .2
 הועדה מאשרת המלצת , מדובר במכרז מסגרתומשנמצא כי  נציג אגף ספורט ואירועים  הסבר, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים      
 מ  זכיין העירייה"י בע.כ .א.אחברת  נציג אגף ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם       
 . מ"כול מע ₪ 6510621.11 ס "ע  (55051' מסגרת מס מכרז  פומבי )       

 
מכרז מסגרת 0 קהאחז' מח -במוסדות חינוך וציבור' תוספות בניה ואחזקה פרק ב0 שיפוצים - 02/2/41' הצעה מס .6

 002/5/51חש
  וממליצה בפני ראש העירמחלקת אחזקה הועדה מאשרת המלצת , הסבר מנהל מחלקת אחזקה, עיון בבקשה ובנספחיםלאחר       
 . 65.21%הגבוהה ביותר בסך  מ אשר נתן את ההנחה"בן שטרית אלי בעשל עם לאשר ההתקשרות        

 
 . עבור ניהול תיאום ופיקוח 1.1%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  ///0///20מדובר בהסכם מסגרת של ** 
 עבור ניהול תיאום ופיקוח 1.1%ל בשיעור "עמלת משכ0 מ"המחירים כוללים מע** 

 
 

 בשכונת נאות שמיר 4/2חצרות גני ילדים במגרש  /5-התקנת הצללה ב - /02/2/4' הצעה מס .4

הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה , ומשמדובר בהסכם מסגרת  הסבר מנהל כלכלן אגף ההנדסה, ן בבקשה ובנספחיםעיולאחר 

 ( ל "זכיינית משכ) מ "חברת פטוריז הצללה ומתקני משחקים בע וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  עם

 522חצרות גני ילדים במגרש  12 -התקנת הצללה ב עבור0  2.1%בשיעור  ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪  2260624.25 ס"ע      
 . נאות שמירבשכונת       

 בשכונת נאות שמיר 4/2חצרות גן ילדים במגרש  /5-התקנת מתקני משחקים ב - /02/2/1' הצעה מס .1

ההנדסה הועדה מאשרת המלצת אגף , הסבר מנהל כלכלן אגף ההנדסה ומשמדובר בהסכם מסגרת , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

מ "מע כולל₪  /21205/2.2ס "ע( ל "זכיינית משכ)  מ"חברת איכות המשחק בע  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  עם

 . בשכונת נאות שמיר 522חצרות גן ילדים במגרש  12 -עבור התקנת מתקני משחקים ב 2.1%0ל בשיעור "ועמלת משכ

 

 וציוד לגני ילדים מכרז פומבי מסגרת ריהוט - 02/2/15' הצעה מס .6
 בפני ראש העיר לאשר וממליצה רכש' מחהועדה מאשרת המלצת , רכש' מח תהסבר מנהל, לאחר עיון בבקשה ובנספחים

אספקה פריקה והתקנת ריהוט וציוד לגני הילדים  23/13' מס( מסגרת )זכיין במכרז פומבי  ) מ"מהספק עידן אל גני בעהרכישה 
  .מ"כולל מע₪  51102/2.51ס "ע, (ומוסדות החינוך

 

 

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

 

   החלפת רכב מפקח אזור עבור מחלקת תברואה -  02/2/64' הצעה מס .5

 עבור ₪  205/2ס "ע  עבור רכב מסוג קיה פיקנטו( הרץ)חברת קשר רנט א קאר  עם ההתקשרותמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

  4.1%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  66למשך ) לחודש 

 

 החלפת גופי תאורה     - 02/2/42' צעה מסה .2
 ( 55051' מכרז  פומבי  מסגרת מסב זכיין העירייה)מ  "י בע.כ .א.אחברת  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם       
 . מ"כול מע ₪ 6510621.11 ס "ע      

 
מכרז מסגרת 0 אחזקה' מח -וציבורבמוסדות חינוך ' תוספות בניה ואחזקה פרק ב0 שיפוצים - 02/2/41' הצעה מס .6

 002/5/51חש
 . 65.21%הגבוהה ביותר בסך  מ אשר נתן את ההנחה"בן שטרית אלי בע עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 
 . עבור ניהול תיאום ופיקוח 1.1%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  ///0///20מדובר בהסכם מסגרת של ** 
 . עבור ניהול תיאום ופיקוח 1.1%ל בשיעור "עמלת משכ0 מ"מעהמחירים כוללים ** 
 

 בשכונת נאות שמיר 4/2חצרות גני ילדים במגרש  /5-התקנת הצללה ב - /02/2/4' הצעה מס .4

 ( ל "זכיינית משכ) מ "חברת פטוריז הצללה ומתקני משחקים בעמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 522חצרות גני ילדים במגרש  12 -עבור התקנת הצללה ב0  2.1%בשיעור  ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪  2260624.25 ס"ע      
 . נאות שמירבשכונת       

 בשכונת נאות שמיר 4/2חצרות גן ילדים במגרש  /5-התקנת מתקני משחקים ב - /02/2/1' הצעה מס .1

מ "מע כולל₪  /21205/2.2ס "ע( ל "זכיינית משכ)  מ"חברת איכות המשחק בע  עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  

 . בשכונת נאות שמיר 522חצרות גן ילדים במגרש  12 -עבור התקנת מתקני משחקים ב 2.1%0ל בשיעור "ועמלת משכ

 

 מכרז פומבי מסגרת ריהוט וציוד לגני ילדים - 02/2/15' הצעה מס .6
אספקה פריקה והתקנת  23/13' מס( מסגרת )זכיין במכרז פומבי  ) מ"מהספק עידן אל גני בעהרכישה מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

  .מ"כולל מע₪  51102/2.51ס "ע, (ריהוט וציוד לגני הילדים ומוסדות החינוך
 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 


