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 (, בחדר ישיבות 2222 יליו 22תש"ף )  ביום רביעי א' אב התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
 רמלה.  1ע"ש אפריאט ז"ל, בבניין העירייה ע"ש זינגר ז"ל, ויצמן 

 
                                                                                                                                 :נוכחים                                                                         משתתפים:
                  מנהל מח' אחזקה -אילן שרמי                                           גזברית העירייה  -  רוזה עללאל

                                            קצין רכב  -אבי דיל                                      יועמ"ששנה למ   -סופי ויטלם  עו"ד
 מחלקת חשמל  -אלי רבאייב                              מנהלת מח' משק ונכסים  -מיכל רוטמן 

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

 
 הנדון :

 
 ביטוח נושאי משרה חברה כלכלית לרמלה בע"מ- באמצעות משכ"ל ביטוחים  -  /02/2/0הצעה מס'  .5

 ערך פנייה  , מדור מכרזים וביטוחים חברה כלכלית לרמלה בע"מלעיריית רמלה נדרש לחדש ביטוח בתחום נושאי משרה 

 . במסגרת מכרז משותף עבור עיריית רמלה שתבצע התמחרות לחברת משכ"ל 

 להלן הצעת המחיר :

  -באמצעות חברת " הראל חברה לביטוח " ) זכיינית משכ"ל (  לחברה הכלכלית לרמלה בע"מחידוש ביטוח אחריות נושאי משרה 

האחריות ובהרחבות  ללא שינוי בגבולות ם כפי שמעודכן בפוליסה המסתיימת,הפרמיה לחידוש הביטוח, בהתאם למס' התושבי

  כולל מע"מ. 515111המסתיימת הינה:   בפוליסה  הקיימות

 " הראל חברה חברת עםשל עיריית רמלה נושאי משרה חברה כלכלית בע"מ  ביטוחחידוש  מנהלת מח' ביטוחים ממליצה  לאשר

 כולל מע"מ.  ₪ 515111ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (   "  לביטוח 

 2/25.././1-/1.2/2/.5/  -תוקף הביטוח 

 

 2./////1/1 -מקור תקציבי

 (5)נספח מס'  

 
 5102/50מכרז מסגרת חש0 -במוסדות חינוך וציבורשיפוצים5 תוספות בניה ואחזקה פרק ב'  - 02/2/50הצעה מס'  .2

 חברת אלי בן שטרית בע"מ באמצעות משכ"לאשירה ההתקשרות עם    22.21.2222מיום  1202222-11ועדת מכרזים משותפים  מס' 

 עבור ניהול תיאום ופיקוח.  1.1%מע"מ5 עמלת משכ"ל בשיעור כולל  ₪ ///5///25ע"ס  

( ,  מחלקת אחזקה מבקשת לאשר שיפוצים תוספות בניה ואחקה פרק ב' במוסדות חינוך וציבור 1102211מס' בהתאם לחוזה המסגרת )

עבור ניהול  1.1%כולל מע"מ5 עמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 215220.25.חברת אלי בן שטרית בע"מ באמצעות משכ"ל ע"ס  ההתקשרות 

 תיאום ופיקוח. 

 תקבלו:להלן פירוט העבודות והצעות המחיר שה

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 11,652.15 -שיפוץ כללי -שלהבת גן .א

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 22,122.61 -שיפוץ כללי -גן אלונים .ב

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 2,511.21 -קו ניקוז מי גשמיםתיקון  -גן כינור דוד .ג

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 55,211.66 -בניית מקלחון -בי"ס קשת .ד

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 16,512.21 -איטום מקלט -בי"ס אל אמל .ה

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 11,215.22 -שיפוץ שירותים -בי"ס אל אמל .ו

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 11,512.12 -החלפת קו ביוב -בי"ס נווה יונתן .ז

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 55,226.21  -החלפת קו ביוב -בי"ס מענית .ח

 כולל מע"מ. המחיר -₪ 52,211.22 -איטום אולם ספורט -בי"ס מענית .ט
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 המחיר כולל מע"מ. -₪ 61,121.12 -שיפוץ שירותים -בי"ס אופק .י

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 15,221.61 -שיפוץ שירותים -בי"ס רעות  .יא

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 52,226.12 -איטום כללי -מועדון השלום לנוער .יב

 המחיר כולל מע"מ. -₪ .1..5/1511 -שיפוץ שירותים -בי"ס ג'ואריש .יג

 המחיר כולל מע"מ. -₪ ./.105.25 -החלפת תקרה אקוסטית -ג'וארישבי"ס  .יד

 

 מצ"ב כתב כמויות המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. *

 כולל מע"מ5  ₪ 215220.25.חברת אלי בן שטרית בע"מ באמצעות משכ"ל ע"ס  מחלקת אחזקה מבקשת לאשר ההתקשרות עם  

 ופיקוח. עבור ניהול תיאום  1.1%עמלת משכ"ל בשיעור 

 

 2121תב"ר  -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 

 

 (PRIME  5.2 מנוע  /I5יונדאי )  מח' בטחוןרכב ליסינג עבור  - 02/2/20הצעה מס'  .1

, קצין הרכב פנה  בבקשה בטחוןאת מחלקת  ישמשו   PRIME 5.2 מנוע  /I5יונדאי  מסוג  רכבים 2לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 קשר רנט א קאר בע"מ  (, Lease4uרכב ותחבורה בע"מ  ) אופרייט ליס , פסיפיקכדלקמן: משכ"ל ות לזכיינילקבלת הצעות מחיר 

 . ) הרץ (

 

 PRIME  5.2 מנוע  /I5יונדאי להלן הצעות המחיר שהתקבלו מזכייני משכ"ל עבור רכב מסוג 

 . 6.1%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 5,612 -אופרייט ליס   .א

  6.1%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 2,221  -(, Lease4uפסיפיק רכב ותחבורה בע"מ  )   .ב

 6.1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  לחודש ₪ 25122  -קשר רנט א קאר בע"מ )הרץ (   .ג

 

  /I5יונדאי מסוג  כברעבור מ )הרץ ( קשר רנט א קאר בע"קצין הרכב ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  

 .%2.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור חודשים (  .1) למשך  לחודש כלי רכב (  2) עבור   ₪ 15/21ע"ס    PRIME  5.2 מנוע 

 . %2.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור לחודש  ₪ 25122 -** עלות רכב אחד 

 . ן הצעות זכייני משכ"ל ירכב זה מתאים לצרכי המחלקה ובנוסף זאת ההצעה הזולה ביותר לדגם זה מב *
 
 

 115//51515 -מקור תקציבי 
 (1)נספח מס' 

 

 עמודי תאורה בעקבות סקר שנערך ע"י גדיר הנדסה  החלפת  - /0102/2הצעה מס'  .2

 עמודים שבהם נמצאו ליקויים חמורים. 2להחליף במידי עמודי תאורה נמצא כי יש  22בעקבות סקר שנערך לגבי 

 , עמיחי פינת צה"ל. 1,יוספטל 16, הגלעד 22, הגלעד 26, הגלעד 2, הכרמל 6העמודים שיש להחליף במידי: הכרמל  2להלן כתובות 

  התאורה והחשמל5קבלן המסגרת של העירייה בתחום כולל מע"מ אשר יבוצע ע"י   121,111₪ -העמודים הינה 2עלות החלפת 

 א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ. 

 להלן פירוט הצעת המחיר : 
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 -(  16, הגלעד  22, הגלעד  26, הגלעד  2הכרמל ) לרבות כל האביזרים עמודים חדשים שמסופקים ע"י הקבלן 2עלות התקנת  .1

  כולל מע"מ. ₪ 551.5. הינה העלות 

 כל הסעיפים שמרכיבים את העמוד , בדיקת קורוזיה ביסוד , לרבות   העירייהים ישנים שמסופקים ע"י עמוד 1עלות התקנה  .2

חשמל , חיבורים מכאניים וכו' פירוק עמוד ישן והתקנת עמוד במקום , התקנת פנסים0 גופי תאורה לדים , התקנת זרוע , חיבורי  

  כולל מע"מ. ₪ /22522העלות הינה , עמיחי פינת צה"ל ( , 1, יוספטל 6)הכרמל 

 כולל מע"מ.  ₪ 5/15015 -סה"כ כל העבודות

 ** מצ"ב כתבי כמויות כנספח המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 

 

 -חברת א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ ) קבלן המסגרת של העירייה  בקש לאשר ההתקשרות עם מ) מח' חשמל( אגף הנדסה 

 מע"מ.  כולל ₪ /5/1501ע"ס (   5502/51מכרז פומבי מס ' 

 

 .212 -תקציבי  מקור
 (2)נספח מס' 

 

 החלטה  עדכון -נאות בגין בשכונת  ספורט הביצוע עבודת פרקט באולם  - /0202/2הצעה מס'  .1

 כולל  ₪ 21.5151ע"ס  בע"מ ///2חברת חומרית  אשרה התקשרות עם 11.21.2211מיום   1102222-11ועדת מכרזים משותפים מס' 

 נאות בגין.  בשכונת ספורטהעבור החלפת פרקט באולם ) כולל ניהול תיאום ופיקוח ( 5 1.1%ועמלת משכ"ל בשיעור של  מע"מ

, מבוקש , לאחר שיחה בין מנהל מח' אחזקה לבין משכ"ל כי הפיקוח יהא על העירייה ) מצ"ב מייל ממשכ"ל המאשר את האמור (ואולם 

מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור כולל  ₪ 1..1./2115תעמוד על  בע"מ ///2חברת חומרית ם לעדכן את ההחלטה באופן בו ההתקשרות ע

 ) ללא פיקוח (. 1.1%

 

 2155 -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס'  

 

  תיקוני נזילות בגג אולם הספורט בשכונת נאות בגין  - 02/2/10הצעה מס'  ..

עבור תיקוני איטום בגג  ( 12011מסגרת של העירייה ) מכרז פומבי מס' אגף ספורט ואירועים פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר לקבלני  

 נסיב חלבי בע"מ,מסגריית המרכז, אגרגט בע"מ. אולם הספורט בשכונת נאות בגין ) עקב נזילות רבות ( : 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר :

   
 נסיב חלבי בע"מ 

 
 מסגריית המרכז

 

 
 אגרגט בע"מ

 
מחיר יחידה  כמות  הפריט0העבודה0השירותתיאור 

 ₪ללא מע"מ 
סה"כ ללא 

 ₪מע"מ 
מחיר יחידה 

 ללא מע"מ 
סה"כ ללא 

 מע"מ 
מחיר יחידה 

 ללא מע"מ 
סה"כ ללא 

 מע"מ 

תיקוני איטום קומפלט עפ"י פורמט 
 בקשת הצעת המחיר

 
 קומפלט

      

 25,212  11,112  12226.12  ₪סה"כ ללא מע"מ 
 12,152  12,226.1  1,252        מע"מ 

 125111  15112.1.  ///15.   ₪סה"כ כולל מע"מ 

 

 כולל מע"מ.  ₪ ///15.  ע"ס הקבלן נסיב חלבי בע"מספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר   אגף

 .עבור תיקוני איטום בגג אולם הספורט בשכונת נאות בגין ( 12011)מכרז פומבי מס' 
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 /2/2155211התקציבי:   מקור

 (1)נספח מס' 

 מלצות הועדה :ה

 

 ביטוח נושאי משרה חברה כלכלית לרמלה בע"מ - באמצעות משכ"ל ביטוחים  - /02/2/0הצעה מס'  .5

 אחר עיון בבקשה ובנספחים, הועדה מאשרת המלצת מדור מכרזים וביטוחים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ל

 כולל מע"מ.  ₪ 515111ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (   "  " הראל חברה לביטוח חברת 

 (.21.22.2222-52.22.2221 תוקף הביטוח) 

 

 5102/50מכרז מסגרת חש0 -שיפוצים5 תוספות בניה ואחזקה פרק ב' במוסדות חינוך וציבור - /0502/2הצעה מס'  .2
 וממליצה מח' אחזקה המלצת ומשמדובר בהסכם מסגרת , הועדה מאשרת  מנהל מח' אחזקהלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

עמלת משכ"ל מע"מ וכולל  ₪ 215220.25.ע"ס   ) זכיינית משכ"ל ( אלי בן שטרית בע"מחברת  בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 עבור ניהול תיאום ופיקוח.  1.1%בשיעור 

 

 (PRIME  5.2 מנוע  /I5יונדאי )  רכב ליסינג עבור מח' בטחון - 02/2/20הצעה מס'  .1

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

  ₪ 15/21 ע"ס  PRIME  5.2 מנוע  /I5יונדאי מסוג  רכב עבור מ )הרץ ( קשר רנט א קאר בע"ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

 . %2.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  לחודשכלי רכב (  2) עבור 

 . %2.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור לחודש  ₪ 25122 -** עלות רכב אחד 

 

 עמודי תאורה בעקבות סקר שנערך ע"י גדיר הנדסה  החלפת  - /0102/2הצעה מס'  .2

(, הועדה מאשרת המלצת נציג 1102211ומשמדובר בהסכם מסגרת ) מכרז פומבי לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' חשמל 

 -חברת א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ ) קבלן המסגרת של העירייה מח' חשמל וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 מע"מ.  כולל ₪ /5/1501ע"ס (   5502/51מכרז פומבי מס ' 

 

 עדכון החלטה  -ביצוע עבודת פרקט באולם ספורט נאות בגין  - /0202/2הצעה מס'  .1

ולאור העובדה כי הפיקוח יהא על העירייה ) מצ"ב מייל ממשכ"ל המאשר את עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אחזקה לאחר 

מע"מ  כולל  ₪   1..1./2115  תעמוד על  "מבע ///2חברת חומרית האמור (, מבוקש לעדכן את ההחלטה באופן בו ההתקשרות עם 

 ) ללא פיקוח (.  1.1%ועמלת משכ"ל בשיעור 

 

 ג אולם הספורט בשכונת נאות בגיןתיקוני נזילות בג - 02/2/10הצעה מס'  ..

תיקוני איטום בגג אולם  (12011ומשמדובר בהסכם מסגרת ) מכרז פומבי  נציג אגף ספורט ואירועיםלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

הקבלן  , הועדה מאשרת המלצת נציג אגף ספורט ואירועים  ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהספורט בשכונת נאות בגין

 כולל מע"מ. ₪ ///15.  ע"ס נסיב חלבי בע"מ

 

 

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

 

 כלכלית לרמלה בע"מביטוח נושאי משרה חברה  - באמצעות משכ"ל ביטוחים  - /02/2/0הצעה מס'  .5

 כולל מע"מ.  ₪ 515111) זכיינית משכ"ל (  ע"ס   "  " הראל חברה לביטוח חברתמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם     

 (.21.22.2222-52.22.2221)תוקף הביטוח   

 

 5102/50חש0מכרז מסגרת  -שיפוצים5 תוספות בניה ואחזקה פרק ב' במוסדות חינוך וציבור - /0502/2הצעה מס'  .2

 מע"מ וכולל  ₪ 215220.25.ע"ס   ) זכיינית משכ"ל ( אלי בן שטרית בע"מחברת עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 עבור ניהול תיאום ופיקוח.  1.1%עמלת משכ"ל בשיעור 

 

 (PRIME  5.2 מנוע  /I5יונדאי )  רכב ליסינג עבור מח' בטחון - 02/2/20הצעה מס'  .1

  PRIME  5.2 מנוע  /I5יונדאי מסוג  רכב עבור מ )הרץ ( קשר רנט א קאר בע" הועדה ומאשר ההתקשרות עםץ החלטת מאמ

 . %2.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  לחודשכלי רכב (  2) עבור  ₪ 15/21ע"ס  

 . %2.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור לחודש  ₪ 25122 -** עלות רכב אחד 

 

 עמודי תאורה בעקבות סקר שנערך ע"י גדיר הנדסה  החלפת  - /0102/2הצעה מס'  .2

 מכרז פומבי  -חברת א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ ) קבלן המסגרת של העירייה עם ההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 מע"מ.  כולל ₪ /5/1501ע"ס (   5502/51מס ' 

 

 החלטה עדכון -פרקט באולם ספורט נאות בגין ביצוע עבודת  - /0202/2הצעה מס'  .1

מע"מ  ועמלת משכ"ל כולל  ₪   1..1./2115  תעמוד על  בע"מ ///2חברת חומרית החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם מאמץ 

 ) ללא פיקוח (.  1.1%בשיעור 

 

 תיקוני נזילות בגג אולם הספורט בשכונת נאות בגין - 02/2/10הצעה מס'  ..

 כולל מע"מ.  ₪ ///15.  ע"ס ( 12011מכרז פומבי מס' ) לבי בע"מ  ח הקבלן נסיבהחלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם מאמץ 

 

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 


