
    בס"ד 

   

        

 51-02/2/22-מס'ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                           
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                                  

 

1 
 

 - (7272 אוקטובר 72)תשפ"א   חשוון  'ט ישליש ביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
  ZOOMבאמצעות אפליקציית 

  
                                                                             ם:נוכחי                                                                            משתתפים:
 הסעות, אגף החינוך והנוער רכזת  - שושי כהן                                            גזברית העירייה  -  רוזה עללאל

                            מתאמת הסעות, אגף לשירותים חברתיים -דאורפורסימונה                                       יועמ"ש ל משנה  -סופי ויטלם  עו"ד
                                 מנהלת מח' משק ונכסים   -מיכל רוטמן 
                                 כלכלן אגף ההנדסה -שלוש רו"ח עוז בן 

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 

 הנדון :
 

הגדלת חוזה עם חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ זכיינית משכ"ל עבור בניית שלב ד'  - 02/2/822הצעה מס'  .5

 בשכונת קריית האומנים בבי"ס קשת

 חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח(אישרה התקשרות עם  8.11.7215מיום  8107215-11וועדת מכרזים משותפים מס'        

 בי"ס קשת בקריתללא פיקוח עבור בניית שלב ד' של  2.1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 8/8180,5,בע"מ זכיינית משכ"ל ע"ס         

 האמנים.

 ולאחר הכנת כ"כ לביצוע התברר כי הקצב לא מספיק 1.8%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 501,127החוזה נחתם עם הקצב לפיתוח של         

 עבור עבודות פיתוח בבי"ס. 2.1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 5/88811הגדלה לחוזה עם החברה ע"ס ונדרש לבצע 

 (852.81% ההגדלה מההקצב המקורי הינה בשיעור 5.1%הינה בשיעור  מהחוזה ההגדלה )       

 

כולל  ₪ 5/88811ע"ס (  זכיינית משכ"ל)הגדלת החוזה עם חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ אגף הנדסה ממליץ לאשר את         

 .  בבי"ס קשת עבור בניית שלב ד' (8 5.1%ינה בשיעור ההגדלה ה)  2.1% בשיעור  "למע"מ ועמלת משכ

 

  2118 -מקור תקציבי        

 (5)נספח מס' 

 

( קבלנות בע"מ זכיינית משכ"ל עבור בניית שלב ב' בבי"ס 0//2הגדלת חוזה עם חברת י.ר.א.מ ) - /22002/2הצעה מס'  .2

 חנ"מ בגן חק"ל

( קבלנות בע"מ זכיינית משכ"ל עבור 0//2) חברת י.ר.א.מאישרה התקשרות עם  02.12.7215מיום  8707215-18ועדת מכרזים משותפים 

 ללא פיקוח. 2.1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 282128801בניית שלב ב' בבי"ס חנ"מ בגן חק"ל ע"ס 

 ₪ 822,222הגדלה של  ת שועבודות חיבור תשתיות מהגן לבית ספר חינוך מיוחד , נדר) עקב פלישות בשטח ( ביצוע עבודות חריגות  בשל 

 . ללא פיקוח   1.8%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל

 הערה : בפרויקט זה נפלו עיכובים רבים , הקבלן עזב באמצע את עבודתו ועד להתערבות בתי המשפט היה ספק בביצוע שלב ב' . 

 . 1%,.55ההגדלה הינה בשיעור 

 

 כולל מע"מ  ₪ ///8//1ע"ס ( זכיינית משכ"ל) ( קבלנות בע"מ 0//2י.ר.א.מ )הגדלת החוזה עם חברת  אגף הנדסה ממליץ לאשר

 . בגן חק"ל  עבור בניית שלב ב' בבי"ס חנ"מ8 ( 1%,.55) ההגדלה הינה בשיעור  ללא פיקוח 2.1% בשיעור  ועמלת משכ"ל

 

  2158 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 
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 קו בת ים + קו פ"ת  – 52222-50מס' נוהל  002/50אורבוס מכרז  הגדלת התקשרות עם חברת - 02/2/1/2הצעה מס'  .1
 
 : רותי הסעה במסגרת הסעות תלמידים אישרה שי  780507215מיום   18-0707215עדת שלושה מס'   ו
 במסגרת מכרז זה הוכרז על המסיע אורבוס הסעות בע"מ כזוכה בקוד  -   A125125-15-1117    507215מכרז  מס'   .1

 מסגרות לימוד בפ"ת.    0מרחבי רמלה לעד    15-11177מסלול 
 מקומות.  /5לאור השינויים העולים מהשטח יש צורך בהגדלת  הרכב ממונית לטרנזיט 

  
 במסגרת מכרז זה הוכרז על המסיע אורבוס הסעות בע"מ  כזוכה בקוד -  A125125-15-1117    507215מכרז  מס'  מכרז  מס'   .7
 מסגרות לימוד בבת ים.    0מרחבי רמלה לעד  19-14422-0-5 מסלול    .0

 מקומות. /5לאור השינויים העולים מהשטח  יש צורך בהגדלה ממונית לטרנזיט 
  

 בעלות שנתית של הגדלת ההתקשרות עם חברת אור בוס הסעות בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( לאור האמור לעיל, מבוקש לאשר 
 (. 51%ההגדלה  ) שיעור 2.1%עמלת משכ"ל בשיעור לא כולל מע"מ כולל  ₪ /28/801 

 
 

  /5,//585,8  - תקציבי  מקור

 (1)נספח מס' 
 
 

  502/50מכרז משכ"ל מכ  -גני ילדיםהתקנת מערכת גילוי אש ועשן ב - 02/2/521הצעה מס'  .2

 וגילוי אש בע"מ ) זכיינית משכ"ל (חברת א.ר. תעשיות מיגון אישרה ההתקשרות עם  71.11.7215מיום  05.7215-18ועדת שלושה מס' 

 אשר נתנה את אחוז ההנחה הגבוה ביותר. 

 ל ( ע"ס חברת א.ר. תעשיות מיגון וגילוי אש בע"מ ) זכיינית משכ"מבקשת לאשר ההתקשרות עם , מח' ביטחון הסכם זה במסגרת 

 י ילדים כמפורט להלן : ועשן בשבעה גנהתקנה של מערכת גילוי אש עבור 8 %,ל בשיעור ועמלת משכ"כולל מע"מ  ₪ 8.,28812 

 

 

 שם גן 

 

 כתובת 

 5וילנא  אלסרור

 0הגלעד  הדרים

  1יהושע בן נון  דוכיפת 

  8אמיל זולא  חצב 

 עמיחי שלהבת 

  8אמיל זולא  הרב קוק 

 18דוד רזיאל  איתן 

 

 מוסדות חינוך   -שיפוצי קיץ  12,///8512 - תקציבי מקור

 

 

 (2)נספח מס' 
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 502/50מכרז משכ"ל מכ  - התקנת מערכת גילוי אש ועשן ומערכת כריזה ברכז חלו"ם  - /21202/2הצעה מס'  .1

 חברת א.ר. תעשיות מיגון וגילוי אש בע"מ ) זכיינית משכ"ל (אישרה ההתקשרות עם  71.11.7215מיום  05.7215-18ועדת שלושה מס' 

 אשר נתנה את אחוז ההנחה הגבוה ביותר. 

 חברת א.ר. תעשיות מיגון וגילוי אש בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס במסגרת הסכם זה , מח' ביטחון מבקשת לאשר ההתקשרות עם 

במרכז חלו"ם )מחוננים( ברחוב 8 עבור התקנה של מערכת גילוי אש ומערכת כריזה %,ל בשיעור  ועמלת משכ" כולל מע"מ ₪ /,.1,8/21

 . חיים אשר 

 

 חינוך /2/28282,1שיפוצי קיץ   - תקציבי מקור

 

 (1)נספח מס' 

 

 אלוטף אסף הרופא )מרכז שמיר( -קו הסעות רווחה מעון שיקומי  - /21102/2הצעה מס'  .8

באמצעות חברת משכ"ל ערכו נוהל הצעת   אגף לשירותים חברתיים,  A125125-72-12227מספר נוהל:  107272ת מכרז משכ"ל הס0במסגר

נו מחיר להסעה למעון יום שיקומי אלוטף באסף הרופא, זאת למתן שרותי הסעה ע"פ חוק לפעוטות עם עיכוב התפתחותי משמעותי שהופ

 הערכה מחוזית להשמה במעון שיקומי אלוטף אסף הרופא. ע"י ועדת 

 
 : להלן הצעות המחיר שהתקבלו

 
עלות לכיוון כולל מע"מ  שם המסיע 

 ועמלות משכ"ל 
עלות ליום כולל מע"מ 

 ועמלות משכ"ל
עלות חודשית כולל 

מע"מ ועמלות משכ"ל 
 בהערכה

עלות שנתית כולל מע"מ 
בהערכה החל ועמלות 

 21.11.72 -מ
     ₪ 188.28 המוביל העולמי

     ₪ 158.18 טלטל הסעים
     ₪ 125.81 נ.ר.ר הסעים בע"מ 

     ₪ 125.20 טורספז סופר 
     ₪ 150.12 טיולי שער הנגב

     ₪ 157.12 בל הסעות 
     ₪ 185.58 רון גל הסעות 
  ₪ 51,028  ₪ 5102.8  ₪ 017.8  ₪ 188.78 השביל הצהוב

 
 

 חברת השביל הצהוב ) זכיינית משכ"ל ( אגף לשירותים חברתיים ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

  .2.1%ל בשיעור ( כולל מע"מ ועמלת משכ" ₪ 518.21 –לשנה ) עלות לכיוון  ₪ 8281,1ע"ס 

 

 821//,5828 -מקור תקציבי

 

 (8)נספח מס' 
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 הועדה :  מלצות ה

 

 הגדלת חוזה עם חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ זכיינית משכ"ל עבור בניית - 02/2/822הצעה מס'  .5

 בשכונת קריית האומנים שלב ד' בבי"ס קשת 

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪ 501,127החוזה נחתם עם הקצב לפיתוח של כלכלן אגף ההנדסה לפיו לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר , ולאחר הכנת כ"כ לביצוע התברר כי הקצב לא מספיק 1.8% בשיעור 

 בשיעור  "לכולל מע"מ ועמלת משכ ₪ 5/88811ע"ס ( זכיינית משכ"ל  ) הגדלת החוזה עם חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ

 . בבי"ס קשתעבור בניית שלב ד' (8 5.1%ינה בשיעור ההגדלה ה)  2.1%

 

 ( קבלנות בע"מ זכיינית משכ"ל עבור בניית שלב ב'0//2הגדלת חוזה עם חברת י.ר.א.מ ) - /22002/2הצעה מס'  .2

 בבי"ס חנ"מ בגן חק"ל 

 ביצוע עבודות חריגות ) עקב פלישות בשטח ( ועבודות חיבור בשל  לפיו לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסה

הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר להגדיל את החוזה ,  שתשתיות מהגן לבית ספר חינוך מיוחד  נדר

  2.1% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪ ///8//1ע"ס ( זכיינית משכ"ל) ( קבלנות בע"מ0//2הגדלת החוזה עם חברת י.ר.א.מ )

 . בגן חק"ל  עבור בניית שלב ב' בבי"ס חנ"מ8 ( 1,.%55) ההגדלה הינה בשיעור  ללא פיקוח

 

 קו בת ים + קו פ"ת  – 52222-50מס' נוהל  002/50אורבוס מכרז  גדלת התקשרות עם חברתה - /21/02/2הצעה מס'   .1

, מקומות 12הרכב ממונית לטרנזיט   ש צורך בהגדלתילאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר רכזת הסעות באגף החינוך והנוער לפיו   

גדלת ההתקשרות עם חברת אור בוס הסעות בע"מ ) זכיינית ה הסעות וממליצה בפני ראש העיר לאשרהועדה מאשרת המלצת מח' 

 (. 51%) שיעור ההגדלה  2.1%לא כולל מע"מ כולל עמלת משכ"ל בשיעור  ₪ /28/801  משכ"ל (  בעלות שנתית של

 
  502/50 מכרז משכ"ל מכ -התקנת מערכת גילוי אש ועשן בגני ילדים - /21502/2הצעה מס'  .2

נציג מח' בטחון ומשמדובר בהסכם מסגרת , הועדה מאשרת המלצת מח' בטחון וממליצה בפני ראש לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

ועמלת משכ"ל כולל מע"מ  ₪ 8.,28812ל ( ע"ס  חברת א.ר. תעשיות מיגון וגילוי אש בע"מ ) זכיינית משכ"ההתקשרות עם העיר לאשר 

 י ילדים  ) אלסרור, הדרים, דוכיפת, חצב , שלהבת, הרב קוק, איתן (. התקנה של מערכת גילוי אש ועשן בשבעה גנ עבור,  %,בשיעור  

 

 502/50מכרז משכ"ל מכ  - התקנת מערכת גילוי אש ועשן ומערכת כריזה ברכז חלו"ם  - /21202/2הצעה מס'  .1

נציג מח' בטחון ומשמדובר בהסכם מסגרת , הועדה מאשרת המלצת מח' בטחון וממליצה בפני ראש לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

ל ועמלת משכ" כולל מע"מ ₪ /,.1,8/21 ע"ס  ל (חברת א.ר. תעשיות מיגון וגילוי אש בע"מ ) זכיינית משכ"ההתקשרות עם העיר לאשר 

 במרכז חלו"ם )מחוננים( ברחוב חיים אשר . 8 עבור התקנה של מערכת גילוי אש ומערכת כריזה %,בשיעור  

 

 אלוטף אסף הרופא )מרכז שמיר( -קו הסעות רווחה מעון שיקומי  - /21102/2הצעה מס'  .8

נציגת האגף לשירותים חברתיים לפיו ישנו צורך ברכב נוסף לקו זה, הועדה מאשרת המלצת האגף  לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 לשנה  ₪ 8281,1חברת השביל הצהוב ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס לשירותים חברתיים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

  .2.1%( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 518.21 –) עלות לכיוון 
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 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
  מנכ"ל העירייה                                                 גזברית  העירייה                                        

 

 

 

  : החלטות ראש העיר 

           

 הגדלת חוזה עם חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ זכיינית משכ"ל עבור בניית - 02/2/822הצעה מס'  .5

 בשכונת קריית האומנים שלב ד' בבי"ס קשת 

כולל  ₪ 5/88811ע"ס ( זכיינית משכ"ל  ) הגדלת החוזה עם חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 . עבור בניית שלב ד' בבי"ס קשת(8 5.1%ינה בשיעור ההגדלה ה)  2.1% בשיעור  "למע"מ ועמלת משכ

 

 ( קבלנות בע"מ זכיינית משכ"ל עבור בניית שלב ב'0//2הגדלת חוזה עם חברת י.ר.א.מ ) - /22002/2הצעה מס'  .2

 בבי"ס חנ"מ בגן חק"ל 

כולל מע"מ  ₪ ///8//1ע"ס ( זכיינית משכ"ל) ( קבלנות בע"מ0//2עם חברת י.ר.א.מ ) החוזה הגדלתמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 . בגן חק"ל  עבור בניית שלב ב' בבי"ס חנ"מ8 ללא פיקוח %2.1 בשיעור  ועמלת משכ"ל

 

 קו בת ים + קו פ"ת  – 52222-50מס' נוהל  002/50מכרז  אורבוס גדלת התקשרות עם חברתה - /21/02/2הצעה מס'   .1

לא  ₪ /28/801  גדלת ההתקשרות עם חברת אור בוס הסעות בע"מ ) זכיינית משכ"ל (  בעלות שנתית שלה מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 (. 51%) שיעור ההגדלה  2.1%כולל מע"מ כולל עמלת משכ"ל בשיעור 

 
  502/50מכרז משכ"ל מכ  -התקנת מערכת גילוי אש ועשן בגני ילדים - /21502/2הצעה מס'  .2

כולל  ₪ 8.,28812ל ( ע"ס  חברת א.ר. תעשיות מיגון וגילוי אש בע"מ ) זכיינית משכ" מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

אלסרור, הדרים, דוכיפת, חצב , שלהבת, י ילדים  ) התקנה של מערכת גילוי אש ועשן בשבעה גנ8 עבור  %,ועמלת משכ"ל בשיעור  מע"מ 

 הרב קוק, איתן (. 

 

 502/50מכרז משכ"ל מכ  - התקנת מערכת גילוי אש ועשן ומערכת כריזה ברכז חלו"ם  - /21202/2הצעה מס'  .1

כולל  ₪ /,.1,8/21 ע"ס  ל (חברת א.ר. תעשיות מיגון וגילוי אש בע"מ ) זכיינית משכ" מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 במרכז חלו"ם )מחוננים( ברחוב חיים אשר . 8 עבור התקנה של מערכת גילוי אש ומערכת כריזה %,ל בשיעור  ועמלת משכ" מע"מ

 

 אלוטף אסף הרופא )מרכז שמיר( -קו הסעות רווחה מעון שיקומי  - /21102/2הצעה מס'  .8

(  ₪ 518.21 –לשנה ) עלות לכיוון  ₪ 8281,1חברת השביל הצהוב ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

  .2.1%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור 

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  

 ראש העיר                                                                                                                 



    בס"ד 

   

        

 51-02/2/22-מס'ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                           
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                                  
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