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 במשרדי  ,(0202 ספטמבר 20תש"ף )   לול' איג  רביעיביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
 רמלה. 9בצע משה מ העירייה, רחוב  גזברות

 
                                                                          :נוכחים                                                                         משתתפים:
                  מחלקת בטחון  -מתן פינטו                                          גזברית העירייה  -  רוזה עללאל

                                                                   יועמ"ש ל משנה  -סופי ויטלם  עו"ד
 ס. מנהלת מח' משק ונכסים  - אבי דיל

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

 
 

 הנדון :
 
 

 שיפוץ מקלטים ציבוריים בעיר - 02/2/225הצעה מס'  .5

 התקנת מערכת חשמל ותאורה חדשים חיבור מקלטים לחברת חשמל, חיבור המקלטים לקו לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 לקבלני  20/21במסגרת מכרז פומבי מס' מח' בטחון פנתה ,אסלות וכיורים צביעת מקלטים מים ומערכת ביוב , התקנת 

 המסגרת בתחום השיפוץ.

 בהתאם                           מקלטים והוכן כתב כמויות  5-ביצעה סיור ב( שמעון מיארה )מחלקת הביטחון בשיתוף מנהל מחלקת מבני ציבור  הערה :    

 לעבודות שנדרש לבצע.           

      

 ( :קבלן מסגרת של העירייה בתחום הבינוי)חברת אגרגט בע"מ  להלן הצעת מחיר של        

 

 מחיר כולל מע"מ לאחר הנחה כתובת מספר מקלט ציבורי

 39,562.20 שלמה בן יוסף 391

 23,466.98 הצנחנים 145

 51,316.20 אמיל זולא 470

 9,900.25 סמולנסקין 385

 22,828.75 קרייתי 182

 
 

 

  25%כתב הכמויות כולל מע"מ ולאחר הנחת קבלן מסגרת 

 ומהווים  חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. כל מקלט בנפרד  ים עבור כמויות מפורטי מצ"ב כתב** 

 

 ₪  5204/02.21  ע"ס(  52051חברת אגרגט בע"מ )קבלן מסגרת במכרז פומבי מס'  ההתקשרות עם לאשר  ממליצהמחלקת הביטחון 

 כולל מע"מ עבור ביצוע העבודות במקלטים כמפורט לעיל. 

 

 ,  ₪ 00,252 - 2121222152עבודות קבלניות ביטחון ,  ₪ 222,222 - 0121תב"ר מבני ציבור  - תקציבי מקור

  ₪ 1,177 -2102222152 -שיפוץ מקלטים הג"א ,  ₪ 21,055 - 2102222922רכש חירום ג"א                           

 

 (5)נספח מס' 
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 פתוחות ברחבי העיר מערכות ניקוז ותעלותביצוע עבודות תחזוקה וניקוי  - 02/2/521הצעה מס'  .2

 מסגרת אגף הנדסה פנה להתמחרות בין קבלני , ביצוע עבודות תחזוקה וניקוי מערכות ניקוז ותעלות פתוחות ברחבי העירלשם 

 בתחום פיתוח תשתיות. 20/21מכרז 

 

 המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:להלן הצעות 

  ₪  052,222  -. מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ2

 ₪ 005,222  -. לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ0

 

 כולל מע"מ. ₪ ///2214 ע"ס  לקטיבי חברה לפיתוח בע"מההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף הנדסה ממליץ לאשר את

 

 /01///5021  -מקור תקציבי

 ( 2)נספח מס' 

 

 

 פעימה שנייה -)אחווה לשעבר(  שיפוץ בית הספר מגשימים - 02/2/521הצעה מס'  .2

 חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ באמצעות משכ"ל אישרה התקשרות עם  22.0.0202מיום  1/0202-25וועדת מכרזים משותפים מס' 

 ללא פיקוח. 1.1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ ///4//041עבור הסכם מסגרת לעבודות שיפוצים ע"ס 

 ₪ 2/.3024515ע"ס חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( אשר ההתקשרות עם ל אגף הנדסה מבקש במסגרת הסכם זה,

 .  פעימה שנייה -)אחווה לשעבר(  עבודות שיפוץ בית הספר מגשימים עבור4 ללא פיקוח 1.1% בשיעור  מע"מ ועמלת משכ"לכולל  

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

 

  2111 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 

 

 

 המשך עבודות פעימה ראשונה  -) אחווה לשעבר( שיפוץ בית הספר מגשימים - 02/2/520הצעה מס'  .2

 חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ באמצעות אישרה התקשרות עם  22.0.0202מיום  1/0202-25וועדת מכרזים משותפים מס' 

 ללא פיקוח. 1.1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ ///4//041משכ"ל עבור הסכם מסגרת לעבודות שיפוצים ע"ס 

 ₪ 21143/1.21ע"ס חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( מבקש לאשר ההתקשרות עם  אגף הנדסהבמסגרת הסכם זה , 

המשך עבודות פעימה  –עבור עבודות שיפוץ בית הספר מגשימים ) אחווה לשעבר( 4 ללא פיקוח 1.1% בשיעור  משכ"לכולל מע"מ ועמלת 

 ראשונה. 

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

 

 2031 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 
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  קרייתי 4עמיחי4 וישראל פרנקל ותברחוב LEDהחלפת תאורת רחוב לתאורת  - 02/2/215הצעה מס'  .1

בהתאם  , אגף הנדסה הכין כתב כמויותברחובות קרייתי ,עמיחי, וישראל פרנקל LEDהחלפת תאורת רחוב לתאורת לשם ביצוע 

 ותאורת , קבלן המסגרת של העירייה בתחום החשמל א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מחברת לעבודות הנדרשות וערך פנייה ל

 (.22/21מכרז פומבי מס' הרחוב ) 

 כולל מע"מ. ₪ /2124231.1עלות ביצוע העבודה הינה ע"ס 

 ** מצב כתב כמויות ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 

 

א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ4 קבלן המסגרת של העירייה בתחום החשמל חברת ההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר 

 . כול מע"מ  ₪ 2124231.1ע"ס ( 55051) מכרז פומבי מס'  ותאורת הרחוב

 

 מאשרת ההתקשרות עם חברת א.א.כ.י שירותי חשמל ואחזקה בע"מ ומבקשת לבחון אפשרות להוזלת העלויות.  -הערת הועדה ** 

 

  /01///5022 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 

 מרכזיות תאורה 1החלפה ושדרוג  -0523 /2/2הצעה מס'  .1

 , קבלן המסגרת א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מאגף הנדסה פנה לחברת  , מרכזיות תאורה 7 של החלפה ושדרוגלשם 

 (. 22/21עירייה בתחום החשמל ותאורת הרחוב ) מכרז פומבי מס' של ה

 

 כולל מע"מ4 ויתבצע במרכזיות הבאות: ₪ 5204521.1עלות ביצוע העבודה הינה ע"ס 

 מרכזיות  0 -אילנות הרחוב  .2

 2 -רחוב דוד רזיאל  .0

  2 -רחוב בן גוריון  .2

 2 -רחוב שמשון הגיבור   .0

 )העתקה והתקנה(. 2 - העתקת מרכזיה מבוטלת לרחוב בורוכוב פינת קפלן -אהוד מנור .5

 

 ** מצב כתב כמויות ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 

 

א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ4 קבלן המסגרת של העירייה בתחום החשמל חברת עם   אגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות

  .מע"מ  לכול ₪ 5204521.1ע"ס  ( 55051) מכרז פומבי מס'  ותאורת הרחוב

 

 מאשרת ההתקשרות עם חברת א.א.כ.י שירותי חשמל ואחזקה בע"מ ומבקשת לבחון אפשרות להוזלת העלויות.  -הערת הועדה ** 

 

  2121יתרה מתב"ר  /01///5022 -מקור תקציבי
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 (1)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 הנחת קו ניקוז מרחוב העבודה עד לרחוב היצירה - 52//02/2הצעה מס'  .0

 חברת יצאר בע"מ באמצעות אישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם  22.0.0202מיום  5/0202-25וועדת מכרזים משותפים מס' 

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.  ₪ ///4///14משכ"ל ע"ס 

כולל מע"מ  ₪ 5134222.12ע"ס ברת יצאר בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( במסגרת הסכם זה, אגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם ח

 .הנחת קו ניקוז מרחוב העבודה עד לרחוב היצירה, עבור כולל פיקוח 0% בשיעור  ועמלת משכ"ל

 

 2112 -מקור תקציבי

 ( 0)נספח מס' 

 

 עבודות פיתוח וביסוס עבור בית כנסת יביל בנאות שמיר -02/2/552הצעה מס'  .1

 בע"מ באמצעות  ראישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם חברת יצא 22.0.0202מיום  5/0202-25וועדת מכרזים משותפים מס' 

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל. ₪ 5,222,222משכ"ל ע"ס 

 כולל  ₪ 71,272.59ע"ס חברת יצאר בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( לאשר ההתקשרות עם במסגרת הסכם זה, אגף הנדסה מבקש 

 עבור בית כנסת יביל בנאות שמיר .  עבודות פיתוח וביסוסכולל פיקוח, עבור  1%בשיעור   מע"מ ועמלת משכ"ל

  2025 -מקור תקציבי

 

 (1)נספח מס' 
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 מלצות הועדה :ה

 

 שיפוץ מקלטים ציבוריים בעיר - /52202/2הצעה מס'  .5

 מסגרת, הועדה מאשרת המלצת מכרזולנוכח העובדה כי מדובר ב לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה

 ( 52051חברת אגרגט בע"מ )קבלן מסגרת במכרז פומבי מס'  ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר  אגף ההנדסה 

 בטבלה. כולל מע"מ עבור ביצוע העבודות במקלטים כמפורט  ₪  5204/02.21  ע"ס 

 

 פתוחות ברחבי העיר מערכות ניקוז ותעלותביצוע עבודות תחזוקה וניקוי  - /52102/2הצעה מס'  .2

 אשרת המלצתמסגרת, הועדה מ ה כי מדובר במכרזולנוכח העובד כלכלן אגף הנדסהלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר       

 קבלן מסגרת    לקטיבי חברה לפיתוח בע"משל  ההצעה הזולה ביותר ההתקשרות עם אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר          

 כולל מע"מ. ₪ ///2214 ע"ס ( 52051במכרז פומבי מס'          

 

 פעימה שנייה -)אחווה לשעבר(  שיפוץ בית הספר מגשימים - 02/2/521 הצעה מס' .2

מסגרת, הועדה מאשרת ובר בהסכם ולנוכח העובדה כי מד לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה

 ₪ 2/.3024515ע"ס חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ההתקשרות עם אגף הנדסה וממליץ לאשר  המלצת

 .  פעימה שנייה -)אחווה לשעבר(  עבודות שיפוץ בית הספר מגשימים עבור4 ללא פיקוח 1.1% בשיעור  מע"מ ועמלת משכ"לכולל  

 

 

 המשך עבודות פעימה ראשונה  -) אחווה לשעבר( שיפוץ בית הספר מגשימים - /52002/2הצעה מס'  .2

ולנוכח העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת, הועדה מאשרת  אגף הנדסהלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן 

  ₪ 21143/1.21 ס ע"חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ההתקשרות עם המלצת אגף הנדסה וממליץ לאשר 

 המשך עבודות  –עבור עבודות שיפוץ בית הספר מגשימים ) אחווה לשעבר( 4 ללא פיקוח 1.1% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל

 פעימה ראשונה. 

 

  קרייתי 4עמיחי4 וישראל פרנקל ותברחוב LEDהחלפת תאורת רחוב לתאורת  - /52102/2הצעה מס'  .1

, הועדה מאשרת המלצת מכרז פומביולנוכח העובדה כי מדובר  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה

4 קבלן המסגרת של העירייה בתחום החשמל א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מחברת ההתקשרות עם אגף הנדסה וממליץ לאשר 

 כול מע"מ . ₪ 2124231.1ע"ס  (55051ותאורת הרחוב ) מכרז פומבי מס' 
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 שירותי חשמל ואחזקה בע"מ ומבקשת לבחון אפשרות להוזלת העלויות.  מאשרת ההתקשרות עם חברת א.א.כ.י -הערת הועדה ** 

  

 מרכזיות תאורה 1החלפה ושדרוג  -0523 /2/2הצעה מס'  .1

ולנוכח העובדה כי מדובר מכרז פומבי, הועדה מאשרת המלצת אגף  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה

4 קבלן המסגרת של העירייה בתחום החשמל א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מחברת ההתקשרות עם הנדסה וממליץ לאשר 

 .כולל מע"מ  ₪ 5204521.1ע"ס   (  55051ותאורת הרחוב ) מכרז פומבי מס' 

 שת לבחון אפשרות להוזלת העלוית.מאשרת ההתקשרות עם חברת א.א.כ.י שירותי חשמל ואחזקה בע"מ ומבק -הערת הועדה ** 

 

 

 הנחת קו ניקוז מרחוב העבודה עד לרחוב היצירה - 52//02/2 הצעה מס' .0

, הועדה מאשרת בהסכם מסגרתולנוכח העובדה כי מדובר  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה

ועמלת כולל מע"מ  ₪ 5134222.12ע"ס רת יצאר בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( חבההתקשרות עם המלצת אגף הנדסה וממליץ לאשר 

 .הנחת קו ניקוז מרחוב העבודה עד לרחוב היצירה, עבור כולל פיקוח 0% בשיעור  משכ"ל

 

 עבודות פיתוח וביסוס עבור בית כנסת יביל בנאות שמיר -02/2/552הצעה מס'  .1

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

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 114/12.13  סע"חברת יצאר בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ההתקשרות עם הנדסה וממליץ לאשר 

 מיר .כולל פיקוח4 עבור עבודות פיתוח וביסוס עבור בית כנסת יביל בנאות ש 0%בשיעור  

 

 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
  מנכ"ל העירייה                                                 גזברית  העירייה                                        

 

 

 

                                     : החלטות ראש העיר 

 

 שיפוץ מקלטים ציבוריים בעיר - /52202/2הצעה מס'  .5

  ₪  5204/02.21 ע"ס  ( 52051חברת אגרגט בע"מ )קבלן מסגרת במכרז פומבי מס'  ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ עבור ביצוע העבודות במקלטים כמפורט בטבלה. 

 

 פתוחות ברחבי העיר מערכות ניקוז ותעלותביצוע עבודות תחזוקה וניקוי  - /52102/2הצעה מס'  .2

  ₪ ///2214 ע"ס ( 52051במכרז פומבי מס'  קבלן מסגרת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ עם ההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר      

 כולל מע"מ.      

 פעימה שנייה -)אחווה לשעבר(  מגשימיםשיפוץ בית הספר  - 02/2/521הצעה מס'  .2



   בס"ד 

 

        

 51-02/2/22 -מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                             
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                                  
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 ₪ 2/.3024515ע"ס חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 .  פעימה שנייה -)אחווה לשעבר(  עבודות שיפוץ בית הספר מגשימים עבור4 ללא פיקוח 1.1% בשיעור  מע"מ ועמלת משכ"לכולל  

 

 המשך עבודות פעימה ראשונה  -) אחווה לשעבר( שיפוץ בית הספר מגשימים - /52002/2הצעה מס'  .2

  ₪ 21143/1.21 ס ע"חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ ) זכיינית משכ"ל (  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 המשך עבודות  –עבור עבודות שיפוץ בית הספר מגשימים ) אחווה לשעבר( 4 ללא פיקוח 1.1% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל

 פעימה ראשונה. 

 

 

 

 

  קרייתי 4עמיחי4 וישראל פרנקל ותברחוב LEDהחלפת תאורת רחוב לתאורת  - /52102/2הצעה מס'  .1

העירייה בתחום 4 קבלן המסגרת של א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מחברת עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות

 כול מע"מ . ₪ 2124231.1( ע"ס 55051החשמל ותאורת הרחוב ) מכרז פומבי מס' 

 

 באשר לבחינת אפשרות להוזלת העלויות עם  חברת א.א.כ.י שירותי חשמל ואחזקה בע"מ .  הערת הועדה **  מאמץ 

 

 מרכזיות תאורה 1החלפה ושדרוג  -0523 /2/2הצעה מס'  .1

4 קבלן המסגרת של העירייה בתחום א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מחברת  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 .כולל מע"מ  ₪ 5204521.1ע"ס   (  55051החשמל ותאורת הרחוב ) מכרז פומבי מס' 

 שירותי חשמל ואחזקה בע"מ .  באשר לבחינת אפשרות להוזלת העלויות עם  חברת א.א.כ.י הערת הועדה **  מאמץ 

 

 הנחת קו ניקוז מרחוב העבודה עד לרחוב היצירה - 52//02/2הצעה מס'  .0

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪ 5134222.12ע"ס רת יצאר בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( חבההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 .עד לרחוב היצירההנחת קו ניקוז מרחוב העבודה , עבור כולל פיקוח 0% בשיעור 

 

 עבודות פיתוח וביסוס עבור בית כנסת יביל בנאות שמיר -02/2/552הצעה מס'  .1

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 114/12.13  סע"חברת יצאר בע"מ ) זכיינית משכ"ל (  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 כולל פיקוח4 עבור עבודות פיתוח וביסוס עבור בית כנסת יביל בנאות שמיר .  0%בשיעור  

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  

 ראש העיר                                                                                                                 
 רמלה 


