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 במשרדי  ,(0202 אוגוסט 81תש"ף )  ' אב כח  שלישיביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
 רמלה. 9הגזברות רחוב מבצע משה 

 
 

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

                               קצין רכב   -אבי דיל                                    יועמ"ש ל משנה  -סופי ויטלם  עו"ד
                              מנהלת מח' משק ונכסים  -מיכל רוטמן 

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

 
 

 הנדון :
 

 הובלה ופיזור בלות חול בארגזי החול בגני ילדים -  /02/2/85הצעה מס'  .5

  -9080 מכרז פומבי  ) עם א.ד אחים אדרי בע"מ ההתקשרות האישר 80.21.0289מיום  9100289-81 מס' מכרזים משותפים ועדת 

 (. הובלה פריקה ואספקת טובין בתחום חומרים גרנוליים לעיריית רמלה ומוסדותיה

 גנ"י. 812-להשלים בלות חול בארגזי החול בנדרש  0202שיפוצי קיץ במסגרת 

 (. כולל מע"מ ₪ 579,844ות חול  )בל 724 -נדרש כלא כולל מע"מ,  ₪ //0ה ופיזור הנה עלות כל בלה חול כולל הובל

 הערה : חברת א.ד. אחים אדרי בע"מ היא החברה היחידה אשר זכתה במכרז לביצוע עבודה זו, אספקה ופיזור בלות חול. 

 

 בלות חול(.  724)עבור כולל מע"מ  ₪ 579,844( ע"ס 9059מכרז פומבי עם א.ד אחים אדרי בע"מ ) ר ההתקשרות לאש מח' אחזקה מבקש 

 .2.2/25/.7/עד ליום ישנו הסכם בתוקף  **  

 

 2878תב"ר שיפוצי קיץ  - מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 

 

 אגף החינוך והנוערסינג עבור מח' תחזוקה רכב לי - /5/902/2הצעה מס'  .2

 , קצין הרכב  הסתיים מח' התחזוקההמשמש את   10-919-18טנדר טויוטה אילקס מס' חודשים (  עבור רכב מסוג  90חוזה השכירות ) 

  (, Lease4uרכב ותחבורה בע"מ  ) אופרייט ליס , פסיפיקכדלקמן :  משכ"ל ות זכיינימפנה  בבקשה לקבלת הצעות מחיר 

 דיזל ידני כולל ארגז וו גרירה. 4*0טנדר איסוזו דימקס  סוגמרכב עבור קשר רנט א קאר בע"מ ) הרץ ( 

 דיזל ידני כולל ארגז וו גרירה: 7*2טנדר איסוזו דימקס  סוגמרכב משכ"ל עבור  ותלהלן הצעות המחיר שהתקבלו מזכייני

 .4.1%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 0,094 -אופרייט ליס  .א

 4.1%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 0,019  - (Lease4uפסיפיק רכב ותחבורה בע"מ  )  .ב

 4.1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  לחודש ₪ 9,298  -קשר רנט א קאר בע"מ )הרץ (  .ג

 

 ₪ 9,298ע"ס   )זכיינית משכ"ל(מ )הרץ ( קשר רנט א קאר בע"קצין הרכב ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 דיזל ידני כולל  4*0טנדר איסוזו דימקס  עבור רכב מסוג,  חודשים 09למשך  %7.1כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  לחודש 

 ארגז וו גרירה.

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

405///5855 -מקור תקציבי   
 (2)נספח מס' 
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 עבודת שיפוצים בבי"ס נווה יונתן - /55/02/2הצעה מס'  .0

 חברת "אלי בן שטרית"  מסגרת עםאישרה התקשרות בחוזה , 01.21.0202מיום  8000202 -81מכרזים משותפים מס' וועדת 

 ₪ 0,222,222 ע"ס( שיפוצים תוספות בניה ואחזקה פרק ב' במוסדות חינוך וציבור  8100289מכרז מסגרת חש0  -)זכיינית משכ"ל  

 כולל מע"מ, עמלת משכ"ל ליווי ופיקוח.  

 ע"ס ( ) זכיינית משכ"ל  חברת "בן שטרית אלי בע"מ"זה, מח' אחזקה מבקשת לאשר ההתקשרות עם  הסכםבמסגרת 

 בבי"ס נווה יונתן. /2/2שיפוצי קיץ  עבור,   8.1% בשיעורליווי ופיקוח  כולל  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪ 5/1,591.24 

 

 2878תב"ר שיפוצי קיץ   -מקור תקציבי
 (0)נספח מס' 

 

 בשכונת נאות שמירמ"ר לטובת בית כנסת  //5רכישה והצבה של מבנה יביל  - /55502/2הצעה מס'  .7

למשכ"ל אגף הנדסה פנה לטובת בית כנסת בשכונת נאות שמיר, מ"ר  822לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישה והצבה מבנה יביל 

 ולן בע"מ, אחים סלטי הנדסה בע"מ. חברת ר:  זכיינים(  0) 9000289במסגרת מכרז מי0

 (:%8.1 שיעורבלהלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה)כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

  ₪ 042,911-אחים סלטי הנדסה בע"מ 

  : בגין פיתוח)המכרז מובנה לעמלה כולל פיקוח( 9%יינתן זיכוי במעמד החוזה בשיעור של הערה 

 

 האחים סלטי הנדסה בע"מ והתקשרות באמצעות משכ"ל אגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם הצעת מחיר היחידה של 

 .8.1%ועמלת משכ"ל בשיעור של כולל מע"מ  ₪ 041,/27ע"ס 

 

 2405 -מקור תקציבי 

 (7)נספח מס' 

 

 עבודת שיפוצים גן איתן -/55202/2הצעה מס'  .1

 חברת אלי בן שטרית, אישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם 01.21.0202מיום  8000202 -81מכרזים משותפים מס' וועדת 

 ₪ 0,222,222 ( ע"סשיפוצים תוספות בניה ואחזקה פרק ב' במוסדות חינוך וציבור  8100289מכרז מסגרת חש0  -)זכיינית משכ"ל 

 כולל מע"מ, עמלת משכ"ל ליווי ופיקוח.  

  ₪ 79,449.99ע"ס )זכיינית משכ"ל( מ חברת "בן שטרית אלי בע"זה, מח' אחזקה מבקשת לאשר ההתקשרות עם  הסכםבמסגרת 

 עבור עבודת שיפוצים לבניית שירותים והחלפת הקרמיקה במסדרון. , 8.1% שיעורבכולל ליווי ופיקוח(  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 2878תב"ר שיפוצי קיץ  -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 
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 ביצוע הנגשת צמתים ומדרכות - 02/2/055הצעה מס'  .9

  )זכיינית משכ"ל( חברת יצאר בע"מאישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם  89.0.0202מיום  100202-81וועדת מכרזים משותפים מס' 

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

כולל מע"מ  ₪ 28./020,14ע"ס  ) זכיינית משכ"ל(חברת יצאר בע"מ זה, אגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם הסכםבמסגרת 

 .עבודות להנגשת צמתים ומדרכותעבור  פיקוחכולל   4% בשיעור ועמלת משכ"ל

 ** רשימת הצמתים מצ"ב בנספח ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 

 

  2997 -מקור תקציבי

 (9)נספח מס' 

 

 עומרייה ברמלהשירותי מוקד והחלפת מערכת אזעקה ביה"ס אל  -/55702/2הצעה מס'  .4

 לחברת ג'י וואן מוקד שחר בע"ממיגון בי"ס אלעומרייה בגן חק"ל, אגף החינוך פנה באמצעות מח' חשמל קבלת הצעת מחיר עבור לשם 

 (.  1089 מס'  קבלן מסגרת של העירייה במכרז פומבי)

 מע"מ. א כוללל ₪ 79,774.40עלות העבודה הינה ע"ס 

( ע"ס 8059קבלן מסגרת של העירייה במכרז פומבי  )חברת ג'י וואן מוקד שחר בע"מאגף החינוך ממליץ לאשר את הצעת המחיר של 

 כולל מע"מ.  ₪ 79,774.40

 
 2878 -תקציבי  מקור

 (4)נספח מס' 
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 מלצות הועדה :ה

 

 החול בגני ילדיםהובלה ופיזור בלות חול בארגזי  -  /02/2/85הצעה מס'  .5

הובלה פריקה ואספקת טובין בתחום   9080) מכרז פומבימשנמצא כי מדובר ,  מנהל מח' אחזקההסבר  אחר עיון בבקשה ובנספחים,ל

  עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות אגף ההנדסההועדה מאשרת המלצת , (חומרים גרנוליים לעיריית רמלה ומוסדותיה

 בלות(.  724עלות בלה חול כולל הובלה ופיזור, נדרש  ₪ //0כולל מע"מ )  ₪ 579,844ע"ס א.ד. אחים אדרי בע"מ הספק 

 הערה : חברת א.ד. אחים אדרי בע"מ היא החברה היחידה אשר זכתה במכרז לביצוע עבודה זו, אספקה ופיזור בלות חול. 

 .2.2/25/.7/עד ליום  ישנו הסכם בתוקף ** 

 

  והנוער רכב ליסינג עבור מח' אחזקה אגף החינוך - /5/902/2הצעה מס'  .2

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

 כולל מע"מ חודשים (  09) למשך  לחודש  ₪ 9,298מ )הרץ (  ע"ס  קשר רנט א קאר בע" עם בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 דיזל ידני כולל ארגז וו גרירה. 7*2טנדר איסוזו דימקס  סוגעבור רכב מסוג מ,  %7.1ועמלת משכ"ל בשיעור 

 

 עבודת שיפוצים בבי"ס נווה יונתן - /55/02/2הצעה מס'  .0

 מסגרת של משכ"ל , הועדה מאשרת  מכרז, משנמצא כי מדובר בלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אחזקה

ע"ס ) זכיינית משכ"ל (  חברת "בן שטרית אלי בע"מ"  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם מח' אחזקההמלצת 

 .בבי"ס נווה יונתן /2/2יפוצי קיץ עבור ש כולל  ליווי ופיקוח בשיעור, 8.1%ע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור כולל מ ₪ 5/1,591.24

 

 מ"ר לטובת בית כנסת בשכונת נאות שמיר //5רכישה והצבה של מבנה יביל  - /55502/2 הצעה מס' .7

 הועדה מאשרת הסבר כלכלן אגף ההנדסה , משנמצא כי מדובר בהסכם מסגרת של משכ"ל ,  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 ע"ס ) זכיינית משכ"ל( האחים סלטי הנדסה בע"מ  לאשר ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר אגף ההנדסה המלצת 

 .8.1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  ₪ 041,/27 

 

 עבודת שיפוצים גן איתן -/55202/2הצעה מס'  .1

משכ"ל ,  הועדה מאשרת המלצת אגף  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אחזקה, משנמצא כי מדובר במכרז מסגרת של 

 ₪ 79,449.99ע"ס  ) זכיינית משכ"ל ( חברת "בן שטרית אלי בע"מ" ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 עבודת שיפוצים לבניית שירותים והחלפת הקרמיקה במסדרון. , עבור 8.1%יווי ופיקוח בשיעור לע"מ ועמלת משכ"ל  כולל כולל מ 

 

 ביצוע הנגשת צמתים ומדרכות - 02/2/055ה מס' הצע .9

 הועדה מאשרת המלצתמשנמצא כי מדובר במכרז מסגרת של משכ"ל , כלכלן אגף ההנדסה, עיון בבקשה ובנספחים, הסבר  לאחר

מע"מ כולל  ₪ 28./020,14ע"ס ) זכיינית משכ"ל (  חברת יצאר בע"מ עםלאשר ההתקשרות אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר  

 .צמתים ומדרכותת עבודות להנגשעבור  כולל פיקוח 4% בשיעור  ועמלת משכ"ל

 ** רשימת הצמתים מצ"ב בנספח ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 
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 שירותי מוקד והחלפת מערכת אזעקה ביה"ס אל עומריה ברמלה -/55702/2הצעה מס'  .4

 , הועדה מאשרת המלצת ( 1089פומבי מסגרת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסה, משנמצא כי מדובר במכרז 

 קבלן מסגרת של העירייה במכרז ) חברת ג'י וואן מוקד שחר בע"מ עםלאשר ההתקשרות וממליצה בפני ראש העיר מח' חשמל 

 כולל מע"מ.  ₪ 79,774.40( ע"ס 8059פומבי 

 

 

 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
  מנכ"ל העירייה                                                 גזברית  העירייה                                        

 

 

 : החלטות ראש העיר 

 

 הובלה ופיזור בלות חול בארגזי החול בגני ילדים -  /02/2/85הצעה מס'  .5

 עלות בלה חול כולל ₪ //0כולל מע"מ )  ₪ 579,844ע"ס  א.ד. אחים אדרי בע"מ   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 בלות(.  724הובלה ופיזור, נדרש 

 הערה : חברת א.ד. אחים אדרי בע"מ היא החברה היחידה אשר זכתה במכרז לביצוע עבודה זו, אספקה ופיזור בלות חול. 

 .2.2/25/.7/עד ליום בתוקף  הסכםישנו  ** 

 

 והנוער  רכב ליסינג עבור מח' אחזקה אגף החינוך - /5/902/2הצעה מס'  .2

 כוללחודשים (  09) למשך  לחודש  ₪ 9,298מ )הרץ (  ע"ס  קאר בע"קשר רנט א מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 דיזל ידני כולל ארגז וו גרירה. 7*2טנדר איסוזו דימקס  סוגעבור רכב מסוג מ,  7.1%ועמלת משכ"ל בשיעור מע"מ  

 

 עבודת שיפוצים בבי"ס נווה יונתן - /55/02/2הצעה מס'  .0

 ע"מכולל מ ₪ 5/1,591.24ע"ס ) זכיינית משכ"ל (  חברת "בן שטרית אלי בע"מ"  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 .בבי"ס נווה יונתן /2/2יפוצי קיץ עבור ש כולל  ליווי ופיקוח בשיעור, 8.1%ועמלת משכ"ל בשיעור  

 מ"ר לטובת בית כנסת בשכונת נאות שמיר //5רכישה והצבה של מבנה יביל  - /55502/2הצעה מס'  .7

 כולל מע"מ ₪ 041,/27 ע"ס ) זכיינית משכ"ל( האחים סלטי הנדסה בע"מ  ההתקשרות עם טת הועדה ומאשרמאמץ החל

 .8.1%ועמלת משכ"ל בשיעור של  

 

 עבודת שיפוצים גן איתן -/55202/2הצעה מס'  .1

 ₪ 79,449.99ע"ס  ) זכיינית משכ"ל ( חברת "בן שטרית אלי בע"מ" מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 עבודת שיפוצים לבניית שירותים והחלפת הקרמיקה במסדרון. , עבור 8.1%יווי ופיקוח בשיעור לע"מ ועמלת משכ"ל  כולל כולל מ 



   בס"ד 
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 ביצוע הנגשת צמתים ומדרכות - 02/2/055הצעה מס'  .9

 מע"מ ועמלתכולל  ₪ 28./020,14ע"ס ) זכיינית משכ"ל (  חברת יצאר בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 .צמתים ומדרכותת עבודות להנגשעבור  כולל פיקוח 4% בשיעור  משכ"ל 

  ווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה . ** רשימת הצמתים מצ"ב בנספח ומה

 

 שירותי מוקד והחלפת מערכת אזעקה ביה"ס אל עומריה ברמלה -/55702/2הצעה מס'  .4

 קבלן מסגרת של העירייה במכרז ) חברת ג'י וואן מוקד שחר בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ.  ₪ 79,774.40( ע"ס 8059פומבי 

 

 
 

 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 


