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 בספרייה העירונית(, 9292 יליו 92תש"ף )  ' אב חביום רביעי התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
  רמלה.  1ע"ש בלפר" , רחוב ויצמן  

 
                                                                                                                                 :נוכחים                                                                         משתתפים:
                 קצין רכב   -אבי דיל                                           גזברית העירייה  -  רוזה עללאל

                                                                   יועמ"ששנה למ   -סופי ויטלם  עו"ד
                              מנהלת מח' משק ונכסים  -מיכל רוטמן 

 אגף ההנדסה כלכלנית  -סיון כהן
 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 

 
 הנדון :

 

 עבודות הגדלת חוזה עם חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ באמצעות משכ"ל עבור  - 02/2/69הצעה מס'  .5

 בטיחות לפי תכנית גרמושקה חדשה

התקשרות עם חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ באמצעות אישרה  91.3.9212מיום  8109213-11וועדת מכרזים משותפים מס' 

 )ללא פיקוח(. %,.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 28,222,,12משכ"ל ע"ס 

 .%,.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 089,982אישרה הגדלה ע"ס  1.0.9212מיום  ,9309212-1וועדת מכרזים משותפים מס' 

 . %,.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 9,8,132אישרה הגדלה ע"ס   11.3.9212מיום  ,1209212-1וועדת מכרזים משותפים מס' 

 . %,.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 10,,810אישרה הגדלה ע"ס  11.9212.,מיום  ,809212-1,וועדת מכרזים משותפים מס' 

 .%,.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 12,2,3אישרה הגדלה ע"ס   91.1.9292מיום  ,809292-1וועדת מכרזים משותפים מס' 

 .%,.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 988,118אישרה הגדלה ע"ס  18.9.9292מיום  ,09292-1,וועדת מכרזים משותפים מס' 

 .%,.1לת משכ"ל כולל מע"מ ועמ ₪ 911,8,1.11אישרה הגדלה ע"ס  1.8.9292מיום  ,309292-1וועדת מכרזים משותפים מס' 

 .%,.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪,9,22,אישרה הגדלה ע"ס  8.0.9292מיום  ,1109292-1וועדת מכרזים משותפים מס' 

נדרש לצורך מסירת המבנה לפתיחת שנת הלימודים הקרובה נדרש לבצע עבודות של נספח בטיחות חדש לפי תכנית בטיחות חדשה, 

 . %,.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 921,322להגדיל את החוזה בסכום של  

 .כולל ההגדלה המבוקשת 6%./5סה"כ ההגדלות בחוזה הינן בשיעור 

כולל מע"מ  ₪ /2/8,79חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ באמצעות משכ"ל ע"ס הגדלת החוזה עם  אגף הנדסה ממליץ לאשר

 ללא פיקוח. 5.1%ועמלת משכ"ל 

  2511 -מקור תקציבי

 

 (5)נספח מס' 
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 התקנת מתקני כושר בטיילת בן גוריון  - 02/2/89הצעה מס' .2

 חברת אורבניקס פתרונות ספורטיבייםאישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם  10.0.9292מיום  ,1209292-1וועדת מכרזים משותפים מס' 

 .כולל פיקוח 8.1% כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪ ///,//1באמצעות משכ"ל ע"ס  בע"מ

 ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  חברת אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מלאשר ההתקשרות עם  אגף הנדסה מבקש במסגרת חוזה זה , 

 כולל פיקוח עבור התקנת מתקני כושר בטיילת בן גוריון.  8.1% כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪ 18,255.89 

 

  2715 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 

 

 התקנת מתקני כושר בפארק האמנים - 02/2/79הצעה מס'  .5

חברת אורבניקס פתרונות ספורטיביים אישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם  10.0.9292מיום  ,1209292-1וועדת מכרזים משותפים מס' 

 .כולל פיקוח 8.1% כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪ ///,//1באמצעות משכ"ל ע"ס  בע"מ

  ) זכיינית משכ"ל (  חברת אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מבמסגרת חוזה זה, אגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם 

 בפארק האמנים. מתקני כושר  ה שלהתקנ, עבור כולל פיקוח 8.1% כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪ 75,675של  ע"ס 

 

   2715 -מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 

 

 התקנת מתקני כושר בשצ"פ תמי בן עמי - 02/2/99הצעה מס'  .5

חברת אורבניקס פתרונות ספורטיביים אישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם  10.0.9292מיום  ,1209292-1וועדת מכרזים משותפים מס' 

 .כולל פיקוח 8.1% כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪ ///,//1באמצעות משכ"ל ע"ס  בע"מ

  ) זכיינית משכ"ל (  חברת אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מלאשר ההתקשרות עם  אגף הנדסה מבקש במסגרת חוזה זה , 

 , עבור התקנת מתקני כושר בשצ"פ תמי בן עמי. כולל פיקוח 8.1% כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪ 66,162.95 ע"ס 

  2715 -מקור תקציבי 

 (5)נספח מס' 

 

 

 יוספטל-בר אילן-בכיכר ברחובות ישראל פרנקלהגדלת שכ"ט עבור ביצוע עבודות  -/5//02/2הצעה מס'  .1

 אישרה התקשרות עם קבלן מסגרת של העירייה 98.12.9212מיום  ,109212-1,וועדת מכרזים משותפים מס' 

בר -ברחובות ישראל פרנקלכולל מע"מ לביצוע כיכר  ₪ 1,010,111חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ ע"ס ( 19013) מכרז פומבי מס'  

 .טליוספ-אילן
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 כולל מע"מ. ₪ 1,.900,,1לאור עבודות נוספות שהתגלו במהלך ביצוע העבודות, נדרש לבצע הגדלה ע"ס 

 באילו עבודות מדובר ? כלכנית אגף הנדסה משיבה : פירוק אריחי חרסינה, טיח חוץ על שטחים מישוריים,  -לשאלת הועדה 

 , מכולה לפינוי עודפים ) פירוט בנספח המצ"ב(. צבעוני על קירות חוץ, צוות בנאים לעבודות תיקונים  שליכט

 האם העבודות האלו לא הופיעו בכתב הכמויות ? כלכלנית אגף הנדסה משיבה לא.  -לשאלת הועדה 

 ( 52057) מכרז פומבי מס'  העירייה קבלן מסגרת שלחברת לקטיבי חברה לפיתוח, הגדלת ההתקשרות עם  אגף הנדסה ממליץ לאשר

 כולל מע"מ. ₪ 51,266.15ע"ס  

  2868 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 
מידע לניהול מערכות לאספקה, התקנה והטמעה של  5702/57הרחבת שירותים במכרז מספר   - /02/2/55הצעה מס'  .6

 למחלקות העירייה מערכת לניהול קביעת תורים אינטרנטית העירייה בדבר 

  ,חברת מטרופולינטפנתה בבקשה למחלקת המחשוב בשיתוף עם מחלקת הכנסות  ,גביה  CRMהרחבת סל השירותים לפרק לשם  

 (.ה של מערכות מידע לניהול העירייה, התקנה והטמעלאספקה 1309213מספר  מכרז במסגרתספק ה)

להתניע מערכת לניהול קביעת תורים  אינטרנטי עולה הצורךזימון תורים עקב ההתנהלות החדשה בעקבות נגיף הקורונה והדרישה ל

 למחלקות העירייה , בדגש על מחלקת הכנסות. אינטרנטית 

 .עם המערכת המותקנת היום בעירייה קתתממש לניהול קביעת תורים אינטרנטית המבוקשת  המערכת 

 :שנות ההתקשרות( -8-)עלות כוללת ל ₪ 0,189,222סך עלות המכרז :  2.2/22/.51המכרז בתוקף עד ליום 

 פירוט העלויות: 

 בתוספת מע"מ ₪ 18,922  פעמית -עלות הקמה חד

 בתוספת מע"מ ₪ ,19  עלות תחזוקה חודשית

 

 סה"כ עלות כוללת לתקופת המכרז:

 עלות שנתית מרכיב שנת תקציב

  ₪ 18,922 פעמית -עלות הקמה חד 23.9292

  ₪ 9,222= 1*  ₪ ,19  עלות תחזוקה חודשית 22.9292-19.9292

  ₪ 3,122= 19* ₪ ,19  עלות תחזוקה חודשית 9291

  ₪ ,.1,231=  ,.1*  ₪ ,19  עלות תחזוקה חודשית 29.9299.,21.21.9299-1

  ₪ 21,778.1 סה"כ עלות כוללת 

 

 

  ₪ 21,778.1( ע"ס 5702/57מטרופולינט בע"מ ) ספק במסגרת מכרז מס' עם חברת מח' מחשוב מבקשת לאשר הגדלת ההתקשרות 

 כולל מע"מ. לא 

 

 /18///5625 - תקציבי מקור
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 (6)נספח מס'  

 

 

 החלפת רכב ליסינג עבור סגן רה"ע מר אברהם אילוז  -/02/2/25הצעה מס'  .8

, קצין הרכב פנה  סגן רה"ע המשמש את   3-111-31,יונדאי סונטה היברידי מס' חודשים (  עבור רכב מסוג  80מאחר וחוזה השכירות ) 

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

 . RAV  2*5 2.1   HYBRID- 4טויוטה סוג מרכב עבור בע"מ ) הרץ ( 

  RAV  2*5 2.1   HYBRID- 4להלן הצעות המחיר שהתקבלו מזכייני משכ"ל עבור רכב מסוג טויוטה 

 . %,.1לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 212,, -אופרייט ליס   .א

  %,.1לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  029₪,,  -(, Lease4uפסיפיק רכב ותחבורה בע"מ  )   .ב

 %,.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  לחודש ₪ 5,655  -בע"מ )הרץ (  קשר רנט א קאר .ג

 

 56) למשך  לחודש  ₪ 5,655ע"ס   מ )הרץ ( קשר רנט א קאר בע"קצין הרכב ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 .   RAV-4   2*5 2.1 HYBRIDטויוטה עבור רכב מסוג ,   5.1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור חודשים ( 

 

 155//56555 -מקור תקציבי 

 (8)נספח מס' 

 

 הגדלת התקשרות - /2/2לשנת   מחשב לכל ילד - /02/2/55הצעה מס'  .7

 המפעל הלאומי לפיתוח חברתיאישרה ההתקשרות עם  82.12.9212מיום  ,9.9212-1,ועדת מכרזים משותפים מס' 

 ערכות. 22כולל מע"מ , עבור  ₪ 0,822,) בחסות משרד ראש הממשלה ( ע"ס 

 .תןהקורונה, מצבם הכלכלי של משפחות רבות החריף והרשות מעוניינת לסייע ככל שני  כיום, בצל תקופת משבר

 את אישור הועדה להגדלת ההתקשרות כמפורט להלן :  לטובת העניין , אגף החינוך והנוער ) יחידת המחשוב ( מבקש

  ערכות נוספות ( :  2/5להלן טבלת פירוט מחירים להגדלה ) 

 תיאור

כמות 
 משפחות0

השתתפות רשות 
  ₪-)ב

השתתפות 
 משפחות 

 הערות ₪-סה"כ ב

 למשפחה( 122$) מחשבים
(912 ₪ 

 למשפחה(

 232,,, 91822 82132 22 כמות שאושרה
  82.12.9212בפרוטוקול מיום 

  ₪ 8,022,אושר 
 השתנה()שער הדולר 

   198,219 1912, 03119 921 921-הגדלה ל

 92/,587 /87,18 99,115 295 סה"כ
  8.19אומדן לפי שער דולר 

 91.1.9292נכון לתאריך 

 

 המפעל הלאומי לפיתוח חברתי ע"סאגף החינוך והנוער ) יחידת המחשוב ( מבקש מהועדה לאשר ההתקשרות עם 

 ערכות.  2/5, עבור ר הדולר ביום התשלום( )מותנה בשעכולל מע"מ   ₪ 92/,587
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 בהתאם להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.  - 575525/876 ,552//57511, 955//57552, 956//57552  -מקור תקציבי 

 

 (7)נספח מס' 

 
  רכישת ריהוט למבנה החדש במקיף הערבי רמלה - 02/2/5/5הצעה מס'  .9

 אישרה ההתקשרות עם זכייני משכ"ל כמפורט להלן :  21.21.9292מיום  ,19.9292-1ועדת מכרזים משותפים מס' 
  ד מירז תעשיות בע"מ א. -ריהוט מוסדי  .א

 . 1%הכוללת ניהול ופיקוח בשיעור  ת משכ"ל עמלו מע"מ כולל ₪ ///,//5סכום ההתקשרות לא יעלה על 
 .דוד יאיר וזוהר כהן בע"מרהיטי עמק איילון   -ריהוט משרדי  .ב

 .1%הכוללת ניהול ופיקוח בשיעור  ת משכ"ל עמלו מע"מ כולל ₪ ///,/51סכום ההתקשרות לא יעלה על 

 
עבור רכישת ציוד לתלמידי , מחלקת רכש פנתה למשכ"ל על מנת לקבל הצעות מחיר פרקים א' וב'  921201רה -במסגרת מכרז משכ"ל 

 יר רמלה הלומדים במקיף הערבי . הע
 

 להלן הצעות מחיר:

 טופס פריטים לריהוט      
 בי"ס אורט מקיף ערבי -רמלה 

        

פרק  מס' סידורי
 במכרז

כמ תיאור פריט מק"ט ישן
 ות

מחיר ליח' 
לא כולל 

 מע"מ

 הערות סה"כ
מצ"ב 

 שרטוטים

1 2 3500*5.4 
+6338*6.48 

+2235*(6) 

ג ס"מ, ,1ר020א120,שולחן מחשב 
מ"מ מחופה  93פלטה בעובי 

 12012פורמייקה, שלד ורגלי מתכת 
 מ"מ.

 ".Zתאים למחשב דגם " 0
 פתחים לחיווט.

 1מס' 7,224.53 3,612.27 2

2 2 3500*3.6 
+6338*4.32 

+2235*(4) 

ג ס"מ, ,1ר020א8020שולחן מחשב 
מ"מ מחופה  93פלטה בעובי 

 12012פורמייקה, שלד ורגלי מתכת 
 מ"מ.

 ".Zתאים למחשב דגם " 1
 פתחים לחיווט.

 א1מס' 4,816.35 2,408.18 2

3 2 3500*2.15 
+6338*2.58 

+2235 

ג + ,1ר020א1120שולחן מחשב פינתי 
 93ג ס"מ, פלטה בעובי ,1ר020א1,0

מ"מ מחופה פורמייקה, שלד ורגלי 
 מ"מ. 12012מתכת 

 ".Zתאים למחשב דגם " 1
 פתחים לחיווט.

 9מס' 2,097.68 1,048.84 2

4 2 3500*2.9 
+4549*(3) 
6338*3.48 

+2235 
+6004 

ג ,1ר020א9220שולחן מורה עם שלוחה 
ג ס"מ, ,1ר020א1,20ס"מ + שלוחה 

מ"מ מחופה  93פלטה בעובי 
 12012פורמייקה, שלד ורגלי מתכת 

 מ"מ.
 ".Zתאים למחשב דגם " 1

 פתחים לחיווט.
 מגירות ניידת 1כולל ארונית 

 8מס' 1,969.05 1,969.05 1

5 2 3500*1.2 
+6338*1.44 

ג ס"מ, ,1ר020א1920שולחן לתלמיד 
מ"מ מחופה  93פלטה בעובי 

 12012פורמייקה, שלד ורגלי מתכת 
 מ"מ.

א"ד  1מס' 5,147.11 428.93 12
 מירז 

ג ס"מ, פלטה ,1ר320א1120שולחן  6802 2 6
מ"מ מחופה פורמייקה, שלד  93בעובי 

 מ"מ. 12012 ורגלי מתכת

 ,מס' 3,910.86 434.54 9
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7 2 3714*1.44 
+3708*1.92 

+6118*(6) 
+8555*(4) 

 המורכב: 1020912ארון דלתות 
ג 22ע020ר1020ארון דלתות תחתון 

ס"מ + ארון דלתות עליון 
 ג ס"מ,192ע120ר1020

 מ"מ. 93מידוף בעובי 
 מנעול מפתח מאסטר.

 0מס' 8,102.05 2,700.68 3

8 2 3716*1.08 
+3708*1.44 

+6118*(4) 
+8555*(2) 

 המורכב: 1920912ארון משולב מגירות 
ג 22ע020ר1920ארון מגירות תחתון 

ס"מ + ארון דלתות עליון 
 ג ס"מ,192ע120ר1920

 מ"מ. 93מידוף בעובי 
 מנעול מפתח מאסטר.

 1מס' 1,916.91 1,916.91 1

9 2 6788 
+4549 

 ג ס"מ,,1ר320א1020שולחן משרדי 
מ"מ מחופה  93פלטה בעובי 

 12012פורמייקה, שלד ורגלי מתכת 
 מ"מ. כולל מסתור צניעות.

 3מס' 1,703.13 567.71 3

מגירות, ניידת על גלגלים,  1ארונית  6004 2 10
 ג ס"מ עם נעילה02ע120ר120

 2מס' 347.24 347.24 1
ג 02ע120ר120

 ס"מ

11 2 3707*2 
+6127 

+6118*(2) 

 ג ס"מ,1ע320ר320ארונית פינתית 
 מ"מ 11ג בעובי 

 מ"מ 93מידוף בעובי 

 12מס' 856.47 856.47 1

12 2 3708 
+6118*(2) 

8555*(2) 

 ג ס"מ,1ע120ר1120ארון נמוך 
 מ"מ 93מידוף בעובי 

 מנעול מפתח מאסטר

 11מס' 650.09 650.09 1

13 2 6115 
+6118*(4) 
+8555*(2) 

 ג ס"מ91ע120ר320ארון משרדי 
 מ"מ 93 מידוף בעובי

 מנעול מפתח מאסטר

 19מס' 1,800.24 900.12 2

14 2 6532 
+6338*3.12 

+6004 
+6010 

שולחן דלפק ארגונומי בצורת "ר" 
מ"מ  93ס"מ, פלטה בעובי  1320112

מחופה פורמייקה, שלד ורגלי מתכת 
 מ"מ. 12012

מגירות, ניידת על  1כולל ארוניות 
 ג ס"מ02ע1,0ר120גלגלים, 

דלת , ניידת על גלגלים וכולל ארונית 
 ג ס"מ02ע1,0ר120

 18מס' 1,465.82 1,465.82 1

15 2 6807*1.44 
+7943*3.2 
+7673*(4) 
+8555*(4) 

תא  -ג ס"מ 132ע120ר320תאים  1ארון 
 ג ס"מ.,3ר120

 מדפים. 9בכל תא 
לכל דלת תוצמד לוחית אקריל מכופף 

 ס"מ עבור תוית שם. 103במידות 
 מנעול מפתח מאסטר.

 11מס' 9,568.30 1,913.66 5

16 2 3716*0.54 
+3708*1.08 

+6118*(4) 
+8555*(2) 

ארון נמוך מגירות ודלתות 
 ג ס"מ,22ע120ר1320

 מ"מ. 93מידוף בעובי 
 מנעול מפתח מאסטר.

 ,1מס' 1,230.23 1,230.23 1

17 2 6512 
+6508 
+7948 
+6118 
+6338 

ג ,1ע120ר220מגירות ודלת  1שלוחה 
מחופה  Nמ" 93בעובי ס"מ, פלטה 

 פורמייקה.
 מ"מ. 93מידוף בעובי 

 10מס' 1,769.00 884.50 2
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מס' 
 סידורי

 
 

פרק 
 במכרז

מחיר ליח'  כמות תיאור פריט מק"ט ישן
לא כולל 

 מע"מ

 מצ"ב שרטוטיםהערות סה"כ

18 2 9022*(2) 
+3002 

+4549*(6) 
+2235 
+6004 
+6010 

צורת "ר" במידות  HPLשולחן למורה0הדגמה 
מ"מ  18פלטה טרספה בעובי ס"מ,  8120102

 מ"מ. 12012, שלד רגלי מתכת מוגנת כימיכלים
מסתור צניעות+מסתור צד )בצד חיצוני( יחוברו 

בין קושרות הרגליים במישור הפנימי לאפשר 
מעבר תקשורת באמצעות לשוניות מתכת 

 מרותכות מאחור.
 ".Zתא למחשב דגם "

 פתחים לחיווט.
מגירות, ניידת על גלגלים,  1כולל ארוניות 

 ג ס"מ02ע1,0ר120
וכולל ארונית דלת , ניידת על גלגלים 

 ג ס"מ02ע1,0ר120

 11מס' 4,895.93 4,895.93 1

ג ,1ר130א1820במידות  HPLשולחן מעבדה  9023 2 19
מ"מ מוגנת  18פלטה טרספה בעובי ס"מ, 

 מ"מ. 12012, שלד רגלי מתכת כימיכלים

 13מס' 3,238.07 294.37 11

20 2 3738*3.6 
+9139*(4) 
+6118*(3) 
+8555*(4) 

ג 22ע020ר8020דלתות ומגירות  -ארון כיורים 
מ"מ  18עובי  HPLס"מ עם משטח עליון פלטה 

 מוגנת כימיכלים.
 גוף ודלתות ומגירות וסנדביץ מחופה פורמייקה.

 מ"מ. 93מידוף בעובי 
 מנעול מפתח מאסטר.

 12מס' 6,114.44 6,114.44 1

21 2 3714*1.44 
+3708*1.92 

+6118*(6) 
+8555*(4) 

 המורכב: 1020912ארון משרדי משולב ויטרינה 
ג ס"מ + ארון 22ע020ר1020ארון תחתון דלתות 

ג ס"מ גב 192ע120ר1020 זכוכיתעליון דלתות 
צבעוני )לא לבן(, מעצור לדלתות זכוכית יהיו 

 כפתורי סיליקון0גומי למניעת טריקה.
 מ"מ. 93מידוף בעובי 

 מנעול מפתח מאסטר.

 92מס' 2,700.68 2,700.68 1

22 2 3716*1.08 
+3708*1.44 

+6118*(4) 
+8555*(2) 

 המורכב: 1920912ארון דלתות 
ג ס"מ + ארון 22ע020ר1920ארון תחתון דלתות 

 ג ס"מ,192ע120ר1920עליון דלתות 
 מ"מ. 93מידוף בעובי 

 מנעול מפתח מאסטר.

 91מס' 1,916.91 1,916.91 1

23 2 3738*4.8 
+3025*(12) 
+8555*(8) 

 אי מרכזי המורכב:
ג ס"מ, פלטה 22ר1220א9120שולחן הכנה מרכזי 

HPL  91מ"מ מוגנת כימיכלים, כולל  18עובי 
 מכל צד(. 19מגירות )

 גוף ומגירות וסנדביץ מחופה פורמייקה.

 99מס' 9,433.82 9,433.82 1
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מח' 
רכש 

ממליצ
 ה 

לאשר 
הרכיש

ה 
מהספ
 קים : 

 
  ד מירז תעשיות בע"מ א. -ריהוט מוסדי  .א

 לא כולל מע"מ. 11,,,  -רכישה סכום ה              

 
 .רהיטי עמק איילון דוד יאיר וזוהר כהן בע"מ  -ריהוט משרדי  .ב

 לא כולל מע"מ.  ₪ 8,.190,309סכום הרכישה               
 

24 2 3511*2 
+6338*2.8 

+7948 
+9139 

+3707*2.7 
+2229*3.01 

+6127*2.7 

 עמדה משרדית המורכבת:
ג ס"מ, פלטה ,1ר120א9220שולחן מחשב משרדי 

מ"מ מחופה פורמייקה, רגלי דופן עץ,  93בעובי 
ס"מ, ועם תא  12קושרת אחורית גובה  כולל

למחשב גוף עץ ועם ארונית דלת ומגירה 
 מחוברת.
 93ג ס"מ, לוחות בעובי ,18ע820ר9220+כוננית 
 מ"מ, מחוברת לשולחן. 11מ"מ, גב 

 98מס' 2,985.99 2,985.99 1

 91מס' 5,544.00 69.30 80 ס"מ.  10כיסא יצוק מחומר פלסטי, גובה ישיבה   2241 1 25
דגם ניצן )חב' מירז( או 

 ש"ע
 לתלמיד

כיסא אורח, שלד מתכת, גב ומושב פלסטי, נערם  2065 2 26
 )דגם פונטו(

 ,9מס' 22,778.50 911.14 25
 דגם פונטו או ש"ע

 חדר פרטני ושרתים

כיסא אורח שלד מתכת, גב פלסטי ומושב  2064 2 27
 מרופד, נערם )דגם פונטו(

 90מס' 12,756.10 911.15 14
דגם פונטו מושב מרופד 

 או ש"ע
 חדר צוות0אורח

כסא לחדר מחשבים גב ומושב מרופדים,  7226 2 28
 מסתובב, עם בוכנה, בסיס גלגלים

 91מס' 1,822.32 911.16 2
למורה 

 מחשבים0לבורנט

כיסא שרטט, מסתובב עם הדום רגליים ומושב  7220 2 29
 מרופד, ועם משענת  גב    

 93מס' 911.17 911.17 1
 למורה מדעים

 או ש"ע גלכיסא עבודה משרדי מדגם  7893 2 30
הכולל ריפוד בד משופר. מושב עם כיוון גובה. 

משענת גב גבוהה עם כיוון זווית. משענות יד 
 מתכווננות.

 92מס' 2,733.54 911.18 3
 למשרד

תמחרנו  הערות כלליות    
את 

 -הנדרש 
ראה 

טבלה 
מפורטת 
 מצורפת 

סה"כ לא 
 כולל מע"מ

132,406.53  

 מצ"ב תוכניות + שרטוטים + מפרט כללי.   
 81/5295-/1/אדריכלית אילנה זוסמן 

 25//15-978/אלי גולדמן 

סה"כ פרק  
 ללא מעמ 5

 א.ד. מירז 5,544.00

דלתות עם נעילה )אלא אם צוין אחרת בגוף    
 הפריט(.

סה"כ פרק  
 ללא מע"מ 2

 רהיטי עמק איילון 126,862.53

על הזכיין לבקר במבנה ולוודא צבעים, מידות    
 ומיקום הריהוט

סה"כ כולל  
 מע"מ

154,915.65  
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 ( ₪ 11,132 ) 31892221,1 -מקור תקציבי שוטף( ,   ₪ ,112,18הצטיידות מקיף ערבי )  9028תב"ר   -מקור תקציבי

 (7)נספח מס'  
 

 

 

 

 

 מלצות הועדה :ה

 

 עבודות הגדלת חוזה עם חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ באמצעות משכ"ל עבור  - 02/2/69מס' הצעה  .5

 בטיחות לפי תכנית גרמושקה חדשה

 של נספח בטיחות ביצוע עבודות  הנדרשת הינה לשם  להמשנמצא כי ההגד, כלכלן אגף הנדסה לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 וממליצה בפני ראש העיר אגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת , 6%./5בשיעור  בטיחות חדשה וכי סך ההגדלות בחוזהחדש לפי תכנית 

כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ /2/8,79חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ באמצעות משכ"ל ע"ס הגדלת החוזה עם  לאשר

 ללא פיקוח. בשיעור  5.1%

 

 התקנת מתקני כושר בטיילת בן גוריון  - 02/2/89הצעה מס' .2

מאשרת המלצת אגף הנדסה הועדה בהסכם מסגרת , מדובר לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה  ומשנמצא כי 

 ₪ 18,255.89 ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  חברת אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מההתקשרות עם בפני ראש העיר לאשר  וממליצה 

 כולל פיקוח עבור התקנת מתקני כושר בטיילת בן גוריון.  8.1% בשיעור  משכ"ל כולל מע"מ ועמלת

 

 התקנת מתקני כושר בפארק האמנים - 02/2/79הצעה מס'  .5

 מאשרת המלצת אגף הנדסה  , הועדהמדובר בהסכם מסגרתלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה  ומשנמצא כי 

כולל  ₪ 75,675"ס ע) זכיינית משכ"ל (  חברת אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מם ההתקשרות ע בפני ראש העיר לאשרממליצה ו

 בפארק האמנים. מתקני כושר  ה שלהתקנכולל פיקוח, עבור  8.1% בשיעור  מע"מ ועמלת משכ"ל

 

 התקנת מתקני כושר בשצ"פ תמי בן עמי - 02/2/99הצעה מס'  .5

משארת המלצת אגף הנדסה , הועדה מדובר בהסכם מסגרתלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה  ומשנמצא כי 

 ₪ 66,162.95זכיינית משכ"ל ( ע"ס  ) חברת אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מההתקשרות עם ממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 פיקוח, עבור התקנת מתקני כושר בשצ"פ תמי בן עמי.  כולל 8.1%בשיעור   כולל מע"מ ועמלת משכ"ל

 

 יוספטל-בר אילן-הגדלת שכ"ט עבור ביצוע עבודות בכיכר ברחובות ישראל פרנקל -/5//02/2הצעה מס'  .1

פות שהתגלו במהלך ביצוע עבודות נוסההגדלה נדרשת עקב  ומשנמצא כי  הסבר כלכלן אגף הנדסהלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, 

 עם העבודות ) פירוט בנספח המצ"ב ( , הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הגדלת ההתקשרות 

 כולל מע"מ. ₪ 51,266.15(  ע"ס 52057חברת לקטיבי חברה לפיתוח, קבלן מסגרת של העירייה ) מכרז פומבי מס' 

 

מידע לניהול מערכות לאספקה, התקנה והטמעה של  5702/57הרחבת שירותים במכרז מספר   - /5/502/2הצעה מס'  .6

 למחלקות העירייה מערכת לניהול קביעת תורים אינטרנטית העירייה בדבר 
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הגדלת ממליצה בפני ראש העיר לאשר מאשרת המלצת מח' מחשוב והועדה  ,לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' מחשוב

 לא כולל מע"מ.  ₪ 21,778.1( ע"ס 5702/57עם חברת מטרופולינט בע"מ ) ספק במסגרת מכרז מס' ההתקשרות 

 

 החלפת רכב ליסינג עבור סגן רה"ע מר אברהם אילוז  -/02/2/25הצעה מס'  .8

מאמצת המלצת  משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה , לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר קצין הרכב 

 ₪ 5,655מ )הרץ (  ע"ס  קשר רנט א קאר בע"ההצעה הזולה ביותר של ממליצה בפני אש העיר לאשר ההתקשרות עם  קצין הרכב ו

 . RAV  2*5 2.1   HYBRID- 4טויוטה עבור רכב מסוג ,   %5.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור חודשים (  56) למשך  לחודש 

 

 

 הגדלת התקשרות - /2/2לשנת   מחשב לכל ילד - /02/2/55הצעה מס'  .7

 מאשרת המלצת אגף החינוך וממליצה בפני הועדה , החינוך והנוער ) יחידת המחשוב ( נציגת לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

)מותנה בשער הדולר ביום כולל מע"מ   ₪ 92/,587מפעל הלאומי לפיתוח חברתי ע"סעם ה ההתקשרותהגדלת העיר לאשר  ראש

 ערכות.  2/5עבור  ,התשלום(

 

  רכישת ריהוט למבנה החדש במקיף הערבי רמלה - 02/2/5/5הצעה מס'  .9

 לאשר הרכישהראש העיר ממליצה בפני מאשרת המלצת מח' רכש ו, הועדה מנהלת מח' רכשלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

  ₪ 1,155  -רכישה הסכום  ,ד מירז תעשיות בע"מ א. -ריהוט מוסדי  מהספקים : פרקים א' וב'(  921201רה -)במסגרת מכרז משכ"ל 

 לא כולל מע"מ.  ₪ 526,762.15סכום הרכישה  - רהיטי עמק איילון דוד יאיר וזוהר כהן בע"מ -ריהוט משרדי לא כולל מע"מ, 

 

 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
  מנכ"ל העירייה                                                 גזברית  העירייה                                        

 
 
 

 

 : החלטות ראש העיר 

 

 עבודות הגדלת חוזה עם חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ באמצעות משכ"ל עבור  - 02/2/69הצעה מס'  .5

 בטיחות לפי תכנית גרמושקה חדשה

כולל  ₪ /2/8,79חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ באמצעות משכ"ל ע"ס הגדלת החוזה עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 ללא פיקוח. בשיעור  5.1%מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

 התקנת מתקני כושר בטיילת בן גוריון  - 02/2/89הצעה מס' .2

 ₪ 18,255.89 ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  חברת אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל פיקוח עבור התקנת מתקני כושר בטיילת בן גוריון.  8.1% משכ"ל בשיעור  כולל מע"מ ועמלת

 

 התקנת מתקני כושר בפארק האמנים - 02/2/79הצעה מס'  .5



   בס"ד 
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  ₪ 75,675ע"ס ) זכיינית משכ"ל (  חברת אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 בפארק האמנים. מתקני כושר  ה שלהתקנכולל פיקוח, עבור  8.1% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל

 

 התקנת מתקני כושר בשצ"פ תמי בן עמי - 02/2/99הצעה מס'  .5

  ₪ 66,162.95)זכיינית משכ"ל ( ע"ס   חברת אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 כולל פיקוח, עבור התקנת מתקני כושר בשצ"פ תמי בן עמי.  8.1%בשיעור   כולל מע"מ ועמלת משכ"ל

 

 

 

 

 יוספטל-בר אילן-הגדלת שכ"ט עבור ביצוע עבודות בכיכר ברחובות ישראל פרנקל -/5//02/2הצעה מס'  .1

חברה לפיתוח, קבלן מסגרת של העירייה ) מכרז פומבי מס'  חברת לקטיביעם הגדלת ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ. ₪ 51,266.15(  ע"ס 52057

 

מידע לניהול מערכות לאספקה, התקנה והטמעה של  5702/57הרחבת שירותים במכרז מספר   - /5/502/2הצעה מס'  .6

 למחלקות העירייה מערכת לניהול קביעת תורים אינטרנטית העירייה בדבר 

 ( ע"ס5702/57עם חברת מטרופולינט בע"מ ) ספק במסגרת מכרז מס' הגדלת ההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 לא כולל מע"מ.  ₪ 21,778.1 

 

 החלפת רכב ליסינג עבור סגן רה"ע מר אברהם אילוז  -/5/202/2הצעה מס'  .8

כולל מע"מ חודשים (  56) למשך  לחודש  ₪ 5,655מ )הרץ (  ע"ס  קשר רנט א קאר בע" החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם המאמץ 

 .   RAV-4   2*5 2.1 HYBRIDטויוטה עבור רכב מסוג ,   5.1%ועמלת משכ"ל בשיעור 

 

 הגדלת התקשרות - /2/2לשנת   מחשב לכל ילד - 02/2/5/5הצעה מס'  .7

)מותנה בשער הדולר כולל מע"מ   ₪ 92/,587המפעל הלאומי לפיתוח חברתי ע"סעם  ומאשר הגדלת ההתקשרות מאמץ חלטת הועדה      

 ערכות.  2/5,עבור ביום התשלום( 

 

  רכישת ריהוט למבנה החדש במקיף הערבי רמלה - 02/2/5/5הצעה מס'  .9

ד מירז תעשיות א. -מוסדי ריהוט פרקים א' וב'( מהספקים :   921201רה -)במסגרת מכרז משכ"ל  מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה

סכום הרכישה  - רהיטי עמק איילון דוד יאיר וזוהר כהן בע"מ -ריהוט משרדי  לא כולל מע"מ,  ₪ 1,155  -רכישה הסכום , בע"מ 

 לא כולל מע"מ.  ₪ 526,762.15
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 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 


