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 - (0202 אוקטובר 51)תשפ"א   חשוון  ' ד חמישי ביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
  ZOOMפליקציית מצעות אבא

  
 

                                                                             משתתפים:
 ס. גזברית העירייה  –שגיא רוזנבלט 

                                                                     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 :

 

 רכישת פחי צבע לצביעת כבישים ומדרכות - 02/2/342הצעה מס'  .5

 מבקש  אגף הנדסה , חומרים וציוד לאחזקת מבני עירייה -טובין בתחוםהובלה פריקה ואספקת    -6158 מס'  במסגרת מכרז פומבי

 מטה :מע"מ לפי הפירוט לא כולל   ₪ /537,73חברת כל בו עמיעד בע"מ בעלות של  -מזכיינית המכרז לרכוש פחי צבע 

 

 כמות פרטים

מחיר 
יחידה 
לפני 
 סה"כ מע"מ

  65,970       219.9 300 ליטר  56צבע לבן לכביש טמבור 
  71,760       239.2 300 ליטר  56צבע כחול לכביש טמבור 

  137,730     סה"כ  

  

סה"כ 
כולל 

  161,144     מע"מ
 

  2722 -מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 

 

 הגדלת שכ"ט לקבלן יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ עבור הקמת שצ"פ פליישר - /24402/2הצעה מס'  .2

 חברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מאישרה התקשרות עם  02.8.0202מיום  0210202-51 מס'  מכרזים משותפיםועדת 

 . ת שצ"פ פליישרמכולל מע"מ עבור הק ₪ /,5,322,2ע"ס 

 וכן חישוב כמויות מדויק יותר של מנהל הפרויקט, נדרש לבצע לאור עבודות נוספות שהתווספו שלא היו בתכנון הראשוני של השצ"פ

 (. .52.31%הגדלה בשיעור ) כולל מע"מ ₪ 599,781הגדלה ע"ס 

 

הגדלה בשיעור  ) כולל מע"מ 71,,577יתוח בע"מ ע"ס לחברת יורי אל עבודות בניה עפר ופ ת שכ"טהגדל לאשרממליץ אגף הנדסה 

53.41%.) 

 

   2251 -מקור תקציבי

 
 (2)נספח מס' 

 



    בס"ד 

   

        

 51-02/2/54 -מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                             
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                                  

 

2 
 

 

 

 

 השלמת חניון לגני ילדים ברחוב יוסי בנאי פינת סשה ארגוב בקרית האמנים - 02/2/412הצעה מס'  .3

 ) בתחום פיתוח תשתיות ( , אגף הנדסה פנה לקבלני לעבודות בניה פיתוח אחזקה ושיפוצים  50156במסגרת מכרז פומבי מס' 

 כדלקמן : נאי פינת סשה ארגוב בקרית האמניםהשלמת חניון לגני ילדים ברחוב יוסי בהמסגרת בבקשה לקבל הצעות מחיר עבור ביצוע 

 .חברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ, לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ, מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ( 

 .₪ 60,822 -מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ .5

 .₪ 63,520 -חברה לפיתוח בע"מ לקטיבי .0

 

 . מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות** 

 

 כולל מע"מ.  ₪ /22,73מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס  חברתההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף הנדסה ממליץ לאשר

 

  2412 -מקור תקציבי

 (3 )נספח מס' 

 

 ביצוע עבודות קרצוף וריבוד ברחוב ברכה פולד - /24702/2הצעה מס'  .4

 ) בתחום פיתוח תשתיות ( , אגף הנדסה פנה לקבלני לעבודות בניה פיתוח אחזקה ושיפוצים  50156במסגרת מכרז פומבי מס' 

, בע"מ מאיר כהן קבלנות כלליתכדלקמן : ביצוע עבודות קרצוף וריבוד ברחוב ברכה פולדהמסגרת בבקשה לקבל הצעות מחיר עבור 

 .חברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ, לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ( 

 .₪ 522,121 -מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ .5

 .₪ 523,651 -לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ .0

 

 . מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות** 

 

  כולל מע"מ. 5/3,1/1₪ברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס חההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף הנדסה ממליץ לאשר

 

  2354 -מקור תקציבי

 

 
 (4)נספח מס' 
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  הצטיידות טכנולוגית למידה מרחוק משרד החינוךקול קורא התקשרות במסגרת  - 02/2/242הצעה מס'  .1

 במסגרת קול קורא הצטיידות טכנולוגית למידה מרחוק משרד החינוך, חברת משכ"ל ערכה התמחרות עם הזכיינים הבאים: 

 מטריקס, זיפקום, טלקוד ווואן.

 

 מצורף דו"ח הצעות המחיר של הזכיינים ודו"ח ריכוז הצעות שהועבר ע"י משכ"ל.** 

 

 מטריקס אי.טי. אנטגרציהאגף החינוך והנוער ) יחידת המחשוב ( ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

אספקת והתקנת ציוד תקשוב ושירותי תמיכה ותחזוקה במסגרת קול קורא זה בהתאם למכרז משכ"ל  עבורותשתיות בע"מ  

 שבנדון.

 

 להלן פירוט רשימות בתי הספר לפרויקט זה : 

 

 :אינם משולבים בתוכנית התקשובשבור בתי ספר ע .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סכום הקצבה שם מוסד סמל מוסד #
 160,000 מענית 412122 1

 160,000 ממ"ד בר אילן 412171 2

 210,000 ממ"ד הרי"ן 414060 3

 210,000 אופק 414847 4

 210,000 ת האומניםיקרי 417196 5

 210,000 אבן סינא 418145 6

 210,000 אלעומרייה 418384 7

 160,000 מוסד יובלים 420190 8

 160,000 ממ"ד סיני 420505 9

 260,000 חט"ב נוה יונתן 441352 10

 210,000 חט"ב עידנים 441733 11

 210,000 קשת 456921 12

 120,000 סבילאל 482141 13

 120,000 יסודי ממ"ד 482380 14

 120,000 מגשימים 482398 15

הקצבה משרד החינוךסה"כ    2,730,000 

בלת"מ %1תוספת    521,122 

 0,688,122 סה"כ 
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 :עבור שדרוג ועדכון ציוד תקשוב בבתי ספר המשולבים בתוכנית התקשוב .0

 סכום הקצבה מוסדשם  מוסדסמל  #

 80,000 בן צבי 412858 1

 80,000 שרת 413062 2

 80,000 אריאל 413534 3

 80,000 בן גוריון 413880 4

 80,000 רעות 415935 5

 120,000 אלג'ואריש 418038 6

 80,000 אלאמל 418350 7

 600,000 סה"כ הקצבה משרד החינוך 

בלת"מ %1תוספת    22,222 

 822,222 סה"כ 
 

 

 .  ₪ //1,,3,47 -סכום מסגרת התקציב המקסימאלית לפרויקט 

מצ"ב  -החזר משרד החינוך  %//5אין השתתפות רשות )= ₪ ///,/3,33על סכום   -( 4בשל המדד החברתי הכלכלי של הרשות )

 . אישורי הקצבות(

 

ותשתיות בע"מ ) זכיינית משכ"ל (  עבור אספקת   חברת מטריקס אי.טי. אנטגרציה אגף החינוך והנוער מבקש לאשר ההתקשרות עם

 והתקנת ציוד תקשוב ושירותי תמיכה ותחזוקה . 

 .  ₪ //1,,3,47 -סכום מסגרת התקציב המקסימאלית לפרויקט 

 

 

 מקור תקציבי

 עבור הכנסת הקצבות משרד החינוך -  33,/525322 -

 מפעל הפיס   -( ₪ //577,1בלת"מ ) 1% -

 

 
 (1)נספח מס' 
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 הועדה :  מלצות ה

 

 רכישת פחי צבע לצביעת כבישים ומדרכות - 02/2/324הצעה מס'  .5

בזכיין מכרז פומבי, הועדה מאשרת המלצת אגף  , הסבר כלכלן אגף הנדסה ולאור העובדה כי מדוברלאחר עיון בבקשה ובנספחים 

  ₪ /537,73 ( ע"ס 2057/) זכיינית מכרז פומבי מס' כל בו עמיעד בע"מ  חברתמ הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה

 . מע"מלא כולל  

 

 הגדלת שכ"ט לקבלן יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ עבור הקמת שצ"פ פליישר - /24402/2הצעה מס'  .2

 הראשוני של השצ"פ בתכנון  סבר כלכלן אגף הנדסה לפיו היה צורך בעבודות נוספות שאינן נכללולאחר עיון בבקשה ובנספחים , ה

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר חישוב כמויות מדויק יותר של מנהל הפרויקט, נדרש  וכן

 (.53.41%הגדלה בשיעור  ) כולל מע"מ 71,,577לחברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ ע"ס  ת שכ"טהגדל

 

 לגני ילדים ברחוב יוסי בנאי פינת סשה ארגוב בקרית האמניםהשלמת חניון  - /24102/2הצעה מס'  .3

, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה 50156ומשמדובר במכרז פומבי מס' לאחר עיון בבקשה ובנספחים , הסבר כלכלן אגף הנדסה 

) זכיין מכרז פומבי מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ חברתוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 כולל מע"מ.  ₪ /22,73ע"ס  (  2057/מס' 

 

 ביצוע עבודות קרצוף וריבוד ברחוב ברכה פולד - /24702/2הצעה מס'  .4

, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה 50156לאחר עיון בבקשה ובנספחים , הסבר כלכלן אגף הנדסה ומשמדובר במכרז פומבי מס' 

 ) זכיין מכרז פומבי מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ חברתוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

  כולל מע"מ. 5/3,1/1₪ע"ס  (  2057/מס' 

 

  הצטיידות טכנולוגית למידה מרחוק משרד החינוךהתקשרות במסגרת קול קורא  - /24202/2הצעה מס'  .1

לאחר עיון בבקשה ובנספחים , הסבר מנהלת יחידת המחשוב באגף החינוך והנוער , הועדה מאשרת המלצת  יחידת המחשוב וממליצה 

אנטגרציה  ותשתיות בע"מ ) זכיינית משכ"ל (  עבור אספקת והתקנת חברת מטריקס אי.טי. בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 .ציוד תקשוב ושירותי תמיכה ותחזוקה 

 .  ₪ //1,,3,47 -סכום מסגרת התקציב המקסימאלית לפרויקט 

 

 
 
 

 רונן עזריה                                                          שגיא רוזנבלט                                
  מנכ"ל העירייה                                                 גזברית  העירייה ס.                                        
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            : החלטות ראש העיר 

 

 רכישת פחי צבע לצביעת כבישים ומדרכות - 02/2/243הצעה מס'  .5

  ₪ /537,73 ( ע"ס 2057/) זכיינית מכרז פומבי מס' כל בו עמיעד בע"מ  חברתמ מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה

 . מע"מלא כולל  

 

 הגדלת שכ"ט לקבלן יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ עבור הקמת שצ"פ פליישר - /24402/2הצעה מס'  .2

 כולל מע"מ 71,,577ע"מ ע"ס לחברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח ב ת שכ"טהגדלמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 (.53.41%הגדלה בשיעור  ) 

 

 השלמת חניון לגני ילדים ברחוב יוסי בנאי פינת סשה ארגוב בקרית האמנים - /24102/2הצעה מס'  .3

 ₪ /22,73ע"ס  (  2057/) זכיין מכרז פומבי מס' מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ חברתמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 כולל מע"מ. 

 

 ביצוע עבודות קרצוף וריבוד ברחוב ברכה פולד - /24702/2הצעה מס'  .4

 5/3,1/1₪ע"ס  ( 2057/) זכיין מכרז פומבי מס' מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ חברתמאמץ  החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

  כולל מע"מ.

 

  הצטיידות טכנולוגית למידה מרחוק משרד החינוךהתקשרות במסגרת קול קורא  - /24202/2הצעה מס'  .7

 חברת מטריקס אי.טי. אנטגרציה  ותשתיות בע"מ ) זכיינית משכ"ל (  עבור מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 אספקת והתקנת ציוד תקשוב ושירותי תמיכה ותחזוקה .  

 .  ₪ //1,,3,47 -סכום מסגרת התקציב המקסימאלית לפרויקט 

 

 

   

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  

 ראש העיר                                                                                                                 
 רמלה 


