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 בחדר ישיבות , (0202 יוני 3) ף "תש סיוון' יא רביעיהתקיימה ביום  (מכרזים משותפים) ועדת רכש ובלאי מישיבת  
 . רמלה 1ויצמן , ל"ש זינגר ז"בבניין העירייה ע, ל"ש אפריאט ז"ע
 

                                                                                                                                               :משתתפים
                                                          גזברית העירייה  -  רוזה עללאל

                                                                                ש"יועמשנה למ   -סופי ויטלם  ד"עו
 משק ונכסים' מנהלת מח. ס  - אבי דיל 

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

 :הנדון 
 
 

 ש ביסטריצקי בקרית האמנים"בתיכון שש שנתי עהתקנת מערכות מיגון ואזעקות  -  02/2/12' הצעה מס .5
   ,  מיגון מוסדות חינוך וציבור -/2091' במכרז פומבי מס זכיינית העירייה,  מ"י וואן מוקד שחר בע'לחברת גאגף הנדסה פנה 

 .ש ביסטריצקי בקרית האמנים"התקנת מערכות מיגון ואזעקות בתיכון שש שנתי עעבור מחיר לשם קבלת הצעת 
 .מ לאחר הנחות החוזה"כולל מע₪  11.,110,02ס "התקנת המערכת הינה עעלות 

  מיגון  -/2091' במכרז פומבי מס זכיינית העירייה) מ"י וואן מוקד שחר בע'חברת גאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של    

 .מ"כולל מע  ₪ 55.72/7.11ס "ע(  מוסדות חינוך וציבור   

 
 2511 -מקור תקציבי   
 

 (5 'נספח מס)

 

 בקריית האומנים  בן ציון נתניהוש "עד "ס ממ"כיתות יבילות עבור בי 2רכישה והצבה של  - 02/2/15' הצעה מס .2

 כיתות 0על מנת לקבל הצעות מחיר לשם רכישה והצבה של ( זכיינים 0) /9309021ל במסגרת מכרז מי"אגף הנדסה פנה למשכ

 . ו בקריית האומניםבן ציון נתניה ש "ע ד"ס ממ"עבור בי ת יבילו 

 (:1..%ל "מ ועמלת משכ"כולל מע)להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה 

 .₪ 012,013 -מ"אחים סלטי הנדסה בע

 .מ לא הגישה הצעה"חברת רולן בע

 ל "מ והתקשרות באמצעות משכ"חברת אחים סלטי הנדסה בע אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר היחידה של

 . 1%..ל "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  2127215ס "ע

 ל "תקורת משכ7 מאחר ושירות זה אינו דורש פיקוח7 ופיקוח תיאום  כוללת עמלת ניהול 1%..ל בשיעור "תקורת משכ :הערה 

 . ל"לאחר זיכוי ממשכ 1.1%על  תעמוד

 ר מוסדות חינוך "תב 2/.2 -תקציבי מקור
 

 (2 'נספח מס)
 
 

 ל עבור"מ באמצעות משכ"בע( ח.ז)הגדלת חוזה עם חברת בוני בנין פיתוח והשקעות  - 02/2/11' הצעה מס .5
 בינוי בחלל קיים סמוך לספרייה החדשהת השלמ       

 מ"בע( ח.ז)אישרה התקשרות עם חברת בוני בנין פיתוח והשקעות  /0.021.,0מיום  3,90210-11' וועדת מכרזים משותפים מס

 (.ללא פיקוח) %,.1ל "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  23,222,,/1ס "ל ע"באמצעות משכ 

 .%,.1ל "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  /230,03ס "אישרה הגדלה ע /1.2.021מיום  ,1-/009021' וועדת מכרזים משותפים מס

 . %,.1ל "מ ועמלת משכ"לל מעכו₪  02,,0,3ס  "אישרה הגדלה ע /11.0.021מיום  ,1-/129021' וועדת מכרזים משותפים מס
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 . %,.1ל "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  2,,,3,2ס "אישרה הגדלה ע /11.021.,מיום  ,1-/39021,' וועדת מכרזים משותפים מס

 .%,.1ל "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  0,/,2,ס  "אישרה הגדלה ע 01.1.0202מיום  ,390202-1' וועדת מכרזים משותפים מס

 .%,.1ל "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  033,1,3ס "אישרה הגדלה ע 13.0.0202מיום  ,90202-1,' משותפים מסוועדת מכרזים 

 .%,.1ל "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  011,3,1.11ס "אישרה הגדלה ע 1.3.0202מיום  ,090202-1' וועדת מכרזים משותפים מס

 עבור השלמת בינוי בחלל קיים סמוך  %,.1ל "משכ מ ועמלת"כולל מע₪  ,0,22,כעת נדרש להגדיל את החוזה בסכום של  

 .לספרייה החדשה

 .2.15%כ ההגדלות בחוזה הינן בשיעור "סה

 (השלמת בינוי בחלל קיים סמוך לספרייה החדשהההגדלה הינה עבור ) אגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה

 .ללא פיקוח 1.1%ל "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  1//127ס "ע ל"מ באמצעות משכ"בע( ח.ז)השקעות חברת בוני בנין פיתוח ועם  

 

  2511 -מקור תקציבי

 (5 'נספח מס)
 
 

 ניידת חדשה עבור השיטור עירוני  שכירות   - 02/2/11' הצעה מס .1

 . שה ניידת שיטור עירוני חד נדרש לשכורעבור מחלקת השיטור העירוני 

 רכב ותחבורה פסיפיק, אופרייט ליס  : כדלקמן ל "משכות מחיר לזכייניבנוהל הצעות קצין הרכב פנה , לשם קבלת הצעות המחיר 

 .יקיה נירו הייברידסוג מלרכב ( הרץ ) מ "קשר רנט א קאר בע , (Lease4u)מ  "בע  

 רכב זה גבוה ביחס לרכבים האחרים וצורכי המחלקה בין 7 רכב זה מתאים לאפיון דרישות המחלקה 7 בנוסף : הערה 
 .הרכב נחשב לרכב ירוק ופחות מזהם אוויר 7  הרכב היברידי וחסכוני בדלק7 דרכי עפר בעם הרכב ניתן לנסוע  היתר

 
 : 5.2מנוע  ל עבור רכב מסוג קיה נירו הייברידי "להלן הצעות המחיר שהתקבלו מזכייני משכ

 . %,.1ל בשיעור "מ ועמלת משכ"לחודש כולל מע₪  //1,1 -אופרייט ליס . א
  %,.1ל בשיעור "מ ועמלת משכ"לחודש כולל מע₪  1,,31  - ,(Lease4u) מ  "רכב ותחבורה בעפסיפיק  .ב

 %,.1ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע לחודש₪ 17511  -( הרץ )מ "קשר רנט א קאר בע .ג
 

קיה נירו הייברידי עבור רכב מסוג ( הרץ)חברת קשר רנט א קאר קצין הרכב ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

  %1.1ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  52למשך )  לחודש ₪  17511ס "ע  5.2מנוע  

 
 

 /25//57252 -מקור תקציבי
 

 (1 'נספח מס)
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 :מלצות הועדה ה

 

 ש ביסטריצקי בקרית האמנים"התקנת מערכות מיגון ואזעקות בתיכון שש שנתי ע -  02/2/12' הצעה מס .5
  /2091' ומשמדובר בזכיינית העירייה במסגרת מכרז פומבי מס הסבר כלכלן אגף ההנדסה, לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 הצעת המחיר של הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  עם,  העירייה
 (מיגון מוסדות חינוך וציבור  -/2091' במכרז פומבי מס זכיינית העירייה)  מ"י וואן מוקד שחר בע'חברת ג 
 .מ"כולל מע  ₪ 55.72/7.11ס "ע 

 
 בקריית האומנים בן ציון נתניהו ש "ע ד"ס ממ"כיתות יבילות עבור בי 2רכישה והצבה של  - 02/2/15' הצעה מס .2

 הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הסבר כלכלן אגף ההנדסה , ובנספחיםלאחר עיון בבקשה 
 ₪  2127215ס "ל ע"מ והתקשרות באמצעות משכ"חברת אחים סלטי הנדסה בע הצעת המחיר היחידה שלההתקשרות  עם  

 . 1%..ל "מ ועמלת משכ"כולל מע
 ל תעמוד"תקורת משכ7 אינו דורש פיקוחמאחר ושירות זה 7 כוללת עמלת ניהול ופיקוח 1%..ל בשיעור "תקורת משכ :הערה 

 . ל"לאחר זיכוי ממשכ 1.1%על                

 
 ל עבור"מ באמצעות משכ"בע( ח.ז)הגדלת חוזה עם חברת בוני בנין פיתוח והשקעות  - 02/2/11' הצעה מס .5

 ינוי בחלל קיים סמוך לספרייה החדשהב השלמת            
 השלמת בינוי ההגדלה הינה עבור ) בדבר הצורך הנדרש בהגדלת החוזה  כלכלן אגף ההנדסההסבר , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה , (  2.15%  סך ההגדלות בחוזה הינן בשיעור   -  בחלל קיים סמוך לספרייה החדשה

ס "ע ( ל "זכיינית משכ)  מ "בע( ח.ז)ת  חברת בוני בנין פיתוח והשקעולאשר את הגדלת החוזה עם וממליצה בפני ראש העיר 

 .ללא פיקוח 1.1%ל "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  1//127

 
 ניידת חדשה עבור השיטור עירוני שכירות   -  02/2/11' מסהצעה  .1

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

  קיה נירו הייברידי עבור רכב מסוג  ל "זכיינית משכ - (הרץ)חברת קשר רנט א קאר אש העיר לאשר ההתקשרות עם  בפני ר

  %1.1ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  52למשך )  לחודש ₪  17511ס "ע  5.2מנוע 

 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
  ל העירייה "מנכ                                                גזברית  העירייה                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :החלטות ראש העיר
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 ש ביסטריצקי בקרית האמנים"ע התקנת מערכות מיגון ואזעקות בתיכון שש שנתי -  02/2/12' הצעה מס .5

 ' במכרז פומבי מס זכיינית העירייה)  מ"בע מוקד שחר י וואן'חברת גמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 
 .מ"כולל מע  ₪ 55.72/7.11ס "ע( מיגון מוסדות חינוך וציבור  -/2091

 
 בקריית האומנים בן ציון נתניהוש "ע ד"ס ממ"כיתות יבילות עבור בי 2רכישה והצבה של  - 02/2/15' הצעה מס .2

 ₪  2127215ס "ל ע"מ והתקשרות באמצעות משכ"חברת אחים סלטי הנדסה בע מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 
 . 1%..ל "מ ועמלת משכ"כולל מע

 ל"תקורת משכ7 מאחר ושירות זה אינו דורש פיקוח7 כוללת עמלת ניהול ופיקוח 1%..ל בשיעור "תקורת משכ :הערה 

 . ל"לאחר זיכוי ממשכ 1.1%על  תעמוד             

 
 ל עבור "מ באמצעות משכ"בע( ח.ז)הגדלת חוזה עם חברת בוני בנין פיתוח והשקעות  - 02/2/11' הצעה מס .5

 בינוי בחלל קיים סמוך לספרייה החדשה השלמת           
סך    -  השלמת בינוי בחלל קיים סמוך לספרייה החדשהההגדלה הינה עבור  )מאמץ החלטת הועדה ומאשר הגדלת החוזה 

 ₪  1//127ס "ע ( ל "זכיינית משכ)  מ "בע( ח.ז) ת  חברת בוני בנין פיתוח והשקעועם   (  2.15%  ההגדלות בחוזה הינן בשיעור

 .ללא פיקוח 1.1%ל "מ ועמלת משכ"כולל מע

 
 ניידת חדשה עבור השיטור עירוני שכירות   -  02/2/11' מסהצעה  .1

קיה נירו הייברידי עבור רכב מסוג  ל "זכיינית משכ - (הרץ)חברת קשר רנט א קאר   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

  %1.1ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  52למשך )  לחודש ₪  17511ס "ע  5.2מנוע  

 

 
 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 


