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  - (0202 ספטמבר 51תש"ף )   לול' אכו  שלישיביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
 . ZOOMבאמצעות אפליקציית 

 
                                                                           נוכחים :                                                                            משתתפים:
                 מנהלת אגף חינוך ונוער  -אלונה קליימן                                              גזברית העירייה  -  רוזה עללאל

                                        ס. מנהלת אגף החינוך  -יעל אדחוח סולומון                                       יועמ"ש ל משנה  -סופי ויטלם  עו"ד
 כלכלנית אגף החינוך והנוער  -מנהלת מח' משק ונכסים                                 ליזי בסון  -מיכל רוטמן 

 בשיעור  מנהל מח' אחזקה  -אילן שרמי                                  אגף ההנדסה כלכלן -רו"ח עוז בן שלוש 
 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 

 
 
 

 הנדון :
 

 עבודות פיתוח למגרשי מיני פיץ' - /54302/2הצעה מס'  .5

 באמצעות  חברת יצאר בע"מאישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם  52.0.0202מיום  120202-51עדת מכרזים משותפים מס' ו

 .  7%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪ 102220222משכ"ל ע"ס 

 0אמדורסקי (0 נאות בגין ) רח' יאיר שטרן (רח' ב כנרת ( 0 קריית האומנים ) רח'  נווה מאיר ) רח' מור (0 נאות רבין )  -מגרשי מיניפיץ'  

 גן  חק"ל ) רח' אדרת (. 

כולל מע"מ  ₪ 81/8899.59 ע"ס  ) זכיינית משכ"ל ( חברת יצאר בע"מעם מבקש לאשר התקשרות  אגף הנדסה במסגרת הסכם זה0 

 .  עבודות פיתוח למגרשי מיני פיץ' 8  עבור7% בשיעור  ועמלת משכ"ל

  /292 -מקור תקציבי

 

 (5)נספח מס' 

 

 בשכונת קריית האומנים  ביסטריצקירכישת ריהוט  עבור בית הספר שש שנתי ע"ש זאב  - /54102/2הצעה מס'  .2

  מח' רכש פנתה לרהיטי עמק איילון )זכיינית משכ"ל(ריהוט וציוד פרק ב' ריהוט משרדי0  025122במסגרת מכרז משותף משכ"ל רה'2

 בשכונת קריית האומנים.  לבית ספר שש שנתי ע"ש זאב ביסטריצקי עבור רכישת ריהוט 

 

 ** מצ"ב טבלת פריטים מפורטת ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 

 . 1%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 19./878//2 -להלן הצעת מחיר של רהיטי עמק איילון ) זכיינית משכ"ל ( 

 

 . 1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 19./878//2 ( ע"ס זכיינית משכ"ל) רהיטי עמק איילון ההתקשרות עם לאשר  מח' רכש ממליצה 

 

 /2/2411284 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 
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 עבודות תשתית למתחמים מוסיקליים - /54102/2הצעה מס'  .4

 באמצעות  חברת יצאר בע"מאישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם  52.0.0202מיום  120202-51ועדת מכרזים משותפים מס' 

 . 7%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪ ///8///18משכ"ל ע"ס 

  ₪ 328/92ע"ס    ) זכיינית משכ"ל ( חברת יצאר בע"מ מבקשת לאשר ההתקשרות עם מח' תרבות ואירועיםבמסגרת הסכם זה0 

 . האילנותמתחמים מוסיקליים בגן האמנים ובגן תשתית לעבודות   עבור ביצועח8 כולל פיקו 7% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל

 העלות המוצגת אינה סופית וייתכנו שינויים בהתאם לעבודות בפועל בשטח0 מצ"ב התייחסות קבלן.** הערה : 

 

 ת :יועלופירוט ה להלן טבלת 

 020271 גן האמנים
 500111 גן האילנות

 448/74 סה"כ
 00152 7.7%הנחה 

 /4/811 סה"כ אחרי הנחה
 20217 בצ"מ
 448151 סה"כ
 10752 57%מע"מ 

 488428 סה"כ כולל מע"מ
 00712 7%תקורה משכ"ל 

 328/92 כולל  סה"כ  
 

 . 82913 /237  -תקציבי  מקור
 (4)נספח מס' 

 

 ריהוט רחוב -  5802/59רכישת אשפתונים במסגרת מכרז משותף משכ"ל  - /54702/2הצעה מס'  .3

 לחברת גנית פארק מח' רכש פנתה 0 לגנים הציבוריים ולשצ"פים  עבור רכישת אשפתונים 5120251במסגרת מכרז משותף משכ"ל 

 (. זכיינית משכ"ל ) 

  02%סה"כ  -הנחה נוספת לכל הפרק ביצעה מול הספק התמחרות נוספת והתקבלה  משכ"ל הערה : לבקשת העירייה 0 

 (.  להנחה 2.55%תוספת של )

 .  7.1% ולא כולל עמלת משכ"ל בשיעור לל מע"מלא כו ₪ 171  - ס"מ 22מחיר לאשפתון כולל התקנה קוטר ** 

 לא כולל מע"מ ועמלת משכ"ל (  ₪ 122 –התקבלה הנחה ממחיר הקודם   -) הערה 

 

 טבלת הצעות מחיר  ) לאחר הוזלת עלויות ( :  להלן

 262,500.00 ₪ אשפתונים 300 ל  הרכישה עלות כ"סה

 19,687.50 ₪ 7.5% תקורה כ"סה

 330,159.38 ₪ ג'ומ"ומע תקורה כ"סה

 

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 44/8518.49ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  חברת גנית פארקההתקשרות עם  לאשר  מח' רכש ממליצה

 . 7.1%בשיעור  

  /2/2243271 -מקור תקציבי
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 (3נספח מס' )

 עבודה להגבהת חומה ברחוב היסמין - /54902/2הצעה מס'  .1

 מסגרייתל"מחלקת אחזקה פנתה  דות בניה0 פיתוח0 אחזקה ושיפוצים0 לביצוע עבו 50251 במסגרת מכרז פומבי מס2 

 בין שתי השכונות  גדר להגבהה על גבי החומה הנמצאת ) זכיין במכרז ( לשם קבלת הצעת מחיר עבור  המרכז"

 ג'ואריש וגני דן. 

 . כולל מע"מ  ₪ 198391.23  -להלן הצעת מחיר 

לא נדרש היתר בניה וכן לא נדרש אישור קונסטרוקטור  סגן מהנדסת העיר שערך מנהל מח' אחזקה מול  מבדיקההערה : 

 לעבודה זו. 

 כולל מע"מ.   198391.23ע"ס  (  52059) מכרז פומבי מס'  ז מסגריית המרכהתקשרות עם המחלקת אחזקה ממליצה לאשר 

 

  תב"ר מבני ציבור. -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 

 

 (/8.2/2/-9.2/25/)תכנית קרב לשנת הלימודים תשפ"א  - /54802/2הצעה מס'  .1

 למעורבות בחינוך היא יוזמה משותפת של משה"ח וקרן קרב ופועלת לשינוי חינוכי חברתי המקדם צמצום פערים   תכנית קר"ב

 ך. ומעודד שיווין הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות פעולות העשרה והעצמה במערכת החינו

 

 כמפורט להלן :  הרשות מעוניינת להפעיל את התוכנית במערכת החינוך בשנה"ל תשפ"א 

 ילדי גנים במימון מלא של הרשות( 25מסגרות חינוכיות. )מתוכם  11 -ב ילדי גנ"י  50111

 בתי"ס במימון מלא של הרשות( 1מסגרות חינוכיות. )מתוכם  02 -תלמידי בתי"ס ב 10111

 

 . השתתפות רשות ) מצ"ב תחשיב(  ₪ 001170717  מתוכם 0  ₪ 201250117   :סך עלות התכנית

 

 ומפעילה משה"ח מטעם 025.0251  מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ זכתה במכרז מס' -החברה למתנ"סים  נמצא כי  בדיקהב ** 

 תשפ"א ( "ל)מצ"ב אישור הפעלה ממשה"ח לשנה  את התוכנית בשנה"ל תשפ"א     

 

 הפעלת הפרויקט ייחודית מעניקה מענה לכלל המגזרים ותורמת להארכת יום הלימודים בבתי"ס היסודיים בעיר.כאמור   

 

 התייחסות המחלקה המשפטית : 

 ( לתקנות העיריות )מכרזים(.57)2ניתן לאשר התקשרות זו בפטור מעריכת מכרז במסגרת הוראת השעה שנקבעה בתקנה 

 השעה:לשם הנוחיות0 מצ"ב נוסח הוראת 

התקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה או תנאים מיטיבים עם העירייה0 במהלך תקופת ההתקשרות    )א(

הראשונה או בסמוך לאחריה0 לתקופה המינימלית הנדרשת ובשווי שאינו עולה על שווי ההתקשרות הראשונה0 ובלבד שהוועדה שוכנעה 

ה של העירייה לערוך מכרז0 הנובעות מהתמודדותה של העירייה עם התפשטות נגיף הקורונה החדש כי הדבר נדרש בשל מגבלות על יכולת

 או הנובעות מחיקוק שתכליתו התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה החדש;

ם תקופת התקשרות ההמשך לפי פסקת משנה )א( לא תעלה על שישה חודשים0 ואולם רשאית הוועדה לקבוע0 מטעמים מיוחדי   )ב(

את ההתקשרות לתקופה של שישה שיירשמו0 תקופה ארוכה יותר שלא תעלה על שנים עשר חודשים אם שוכנעה כי לא ניתן להאריך 

 חודשים בלבד בשל אופי ההתקשרות וכי הדבר נדרש לצורך שמירה על רציפות הפעילות לאורך שנת הלימודים;
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 כפוף לעמידה בהוראות תקנה זו.8 בלאשר התקשרות זו  מניעה משפטית לאור  האמור8 אין 
 
 

 ע"ס למתנסים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(החברה עם ההתקשרות  לאשר  אגף החינוך והנוער ממליץ

 השתתפות רשות ₪ 281978181  מתוכם  ₪ 488458197 

 

 712//59542 -מקור תקציבי 

 

 (1)נספח מס' 

 

 

 מלצות הועדה :ה

 

 עבודות פיתוח למגרשי מיני פיץ' - /54302/2הצעה מס'  .5

הועדה מאשרת המלצת אגף של משכ"ל0  לאחר עיון בבקשה ובנספחים0 הסבר כלכלן אגף ההנדסה0 משנמצא כי מדובר במכרז מסגרת

 כולל מע"מ  ₪ 81/8899.59 ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס   יצאר בע"מחברת ההתקשרות עם  ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר

  .עבודות פיתוח למגרשי מיני פיץ'  עבור  7% בשיעור  שכ"לועמלת מ

 0אמדורסקי (0 נאות בגין ) רח' יאיר שטרן (רח' ב כנרת ( 0 קריית האומנים ) רח'  נווה מאיר ) רח' מור (0 נאות רבין )  -מגרשי מיניפיץ'  

 גן  חק"ל ) רח' אדרת (. 

 

 בשכונת קריית האומנים רכישת ריהוט  עבור בית הספר שש שנתי ע"ש זאב ביסטריצקי - /54102/2הצעה מס'  .2

 הועדה מאשרת המלצת מח' . משכ"ל  של  משותףלאחר עיון בבקשה ובנספחים0 הסבר מנהלת מח' רכש 0 משנמצא כי מדובר במכרז 

כולל מע"מ ועמלת  ₪ 19./878//2ע"ס   )זכיינית משכ"ל(  רהיטי עמק איילון   עםרכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 . 1%משכ"ל בשיעור 

 

 עבודות תשתית למתחמים מוסיקליים - /54102/2הצעה מס'  .4

 הועדה מאשרת של משכ"ל0 0 משנמצא כי מדובר במכרז מסגרת מנהל מח' תרבות ואירועיםלאחר עיון בבקשה ובנספחים0 הסבר 

  ) זכיינית משכ"ל (  יצאר בע"מחברת ההתקשרות  עם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר מח' תרבות ואירועיםהמלצת  

 מתחמים מוסיקליים בגן האמנים עבודות תשתית ל עבור ח 8 כולל פיקו 7% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪ 328/92ע"ס 

 . ובגן האילנות

 

 ריהוט רחוב -  5802/59במסגרת מכרז משותף משכ"ל רכישת אשפתונים  - /54702/2הצעה מס'  .3

 מח' רכשהועדה מאשרת המלצת 0משמדובר במכרז משותף של משכ"ל0 לאחר עיון בבקשה ובנספחים0 קבלת הסבר מנהלת מח' רכש 

 כולל מע"מ ועמלת 44/8518.49ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  חברת גנית פארקההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 . 7.1%משכ"ל בשיעור  
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 עבודה להגבהת חומה ברחוב היסמין - /54902/2הצעה מס'  .1

(0 הועדה מאשרת המלצת     50251) מס' לאחר עיון בבקשה ובנספחים0 הסבר מנהל מח' אחזקה ומשמדובר במכרז פומבי 

 ( 52059) מכרז פומבי מס'  מסגריית המרכז   מחלקת אחזקה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 כולל מע"מ.   198391.23ע"ס   

 

 (/8.2/2/-9.2/25/)תכנית קרב לשנת הלימודים תשפ"א  - /54802/2הצעה מס'  .1

( לתקנות העיריות 57)2ה הוראת השעה שנקבעה בתקנלאחר עיון בבקשה ובנספחים0 הסבר מנהלת אגף החינוך ולאור הוראת השעה 

 החברהההתקשרות עם  לאשר 0 הועדה מאשרת המלצת אגף החינוך וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות )מכרזים(

 . השתתפות רשות ₪ 281978181  מתוכם  ₪ 488458197ע"ס  למתנסים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( 

 

 

 

 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
  מנכ"ל העירייה                                                 גזברית  העירייה                                        

 

 

 

 

 

                                     : החלטות ראש העיר 

 

 עבודות פיתוח למגרשי מיני פיץ' - /54302/2הצעה מס'  .5

 כולל מע"מ  ₪ 81/8899.59 ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס   יצאר בע"מחברת ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

  .עבודות פיתוח למגרשי מיני פיץ'  עבור  7% בשיעור  ועמלת משכ"ל

 0אמדורסקי (0 נאות בגין ) רח' יאיר שטרן (רח' ב כנרת ( 0 קריית האומנים ) רח'  נווה מאיר ) רח' מור (0 נאות רבין )  -מגרשי מיניפיץ'  

 גן  חק"ל ) רח' אדרת (. 

 

 רכישת ריהוט  עבור בית הספר שש שנתי ע"ש זאב ביסטריצקי בשכונת קריית האומנים - /54102/2הצעה מס'  .2

 כולל מע"מ ועמלת ₪ 19./878//2ע"ס   )זכיינית משכ"ל(  רהיטי עמק איילון   עםההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 . 1%משכ"ל בשיעור  

 

 עבודות תשתית למתחמים מוסיקליים - /54102/2הצעה מס'  .4

  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪ 328/92ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  יצאר בע"מחברת מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 . מתחמים מוסיקליים בגן האמנים ובגן האילנותעבודות תשתית ל עבור ח 8 כולל פיקו 7% בשיעור 

 



    בס"ד 

   

        

 51-02/2/43 -מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                             
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                                  
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 ריהוט רחוב -  5802/59רכישת אשפתונים במסגרת מכרז משותף משכ"ל  - /54702/2הצעה מס'  .3

 כולל מע"מ ועמלת 44/8518.49ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  חברת גנית פארקההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 . 7.1%משכ"ל בשיעור  

 

 עבודה להגבהת חומה ברחוב היסמין - /54902/2הצעה מס'  .1

 כולל מע"מ.   198391.23ע"ס   ( 52059) מכרז פומבי מס'  מסגריית המרכז   ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 (/8.2/2/-9.2/25/)תכנית קרב לשנת הלימודים תשפ"א  - /54802/2הצעה מס'  .1

 ע"ס למתנסים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( החברהההתקשרות עם  הועדה ומאשר מאמץ החלטת

 . השתתפות רשות ₪ 281978181  מתוכם  ₪ 488458197 

 

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  

 ראש העיר                                                                                                                 
 רמלה 


