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 - (2021 ינואר 12)תשפ"א   טבת' טכ שלישיביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
 ZOOMאפליקציית באמצעות 

 
 משתתפים:                                                                 

                              זברית העירייה                              ג  -רוזה עללאל
                            משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

                           כלכלן אגף ההנדסה -עוז בן שלוש 
נהלת מח' רכש                                                                                 מ -מיכל רוטמן  

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   
 

 
 הנדון:

 

 ודוקסיתחיזוק מפגע בטיחותי בבית הלוויות האורעבודות ל - 4/20210הצעה מס'  .1

 חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מאישרה התקשרות עם  2.12.2020מיום  48/2020-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 כולל פיקוח עבור הקמה אחזקה 7% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  5,000,000בהסכם מסגרת ע"ס (  ) זכיינית משכ"ל 

 ושיקום תשתיות.  

 חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ע"סבמסגרת הסכם זה, אגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם 

עבודות לחיזוק מפגע בטיחותי בבית הלוויות עבור ,  כולל פיקוח 7% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  200,673.59 

 האורתודוקסי. 

 

 .2520,  2782 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 

 כולל תאורה ליד בי"ס קשתגישה  הסדרת שביל - 5/20210הצעה מס'  .2

, אגף הנדסה פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח תשתיות מתוקף מכרז הסדרת שביל גישה כולל תאורה ליד בי"ס קשתלשם ביצוע 

 . 12/18פומבי 

 ש"ח כולל מע"מ. 296,058.83 -אגף הנדסה  אומדן

 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 כולל מע"מ. ₪  315,798 - עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מיורי אל  .א

 ולל מע"מ. כ₪  296,058.83 -חברה לפיתוח בע"מ לקטיבי .ב

 כולל מע"מ. ₪  293,097 -בע"מ מאיר כהן קבלנות כללית .ג

 

 ** מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות. 

 

  הנדסה משיב כן.כלכלן אגף  ? בדק את כתב הכמויות  האם אגף ההנדסה -לשאלת הועדה

 

  כולל מע"מ. ₪ 293,097 ע"ס מאיר כהן קבלנות כללית בע"מחברת אגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם 

 

  2907 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 
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 עבודות הנחת קו ניקוז והשלמת ריצוף ברחוב פסטר  - 6/20210הצעה מס'  .3

מתוקף תשתיות  , אגף הנדסה פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוחברחוב פסטרעבודות הנחת קו ניקוז והשלמת ריצוף לשם ביצוע 

 בע"מ. מאיר כהן קבלנות כללית, עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מיורי אל : לקטיבי חברה  לפיתוח בע"מ,  12/18מכרז פומבי 

 

 ש"ח כולל מע"מ. 382,052.08 -אגף הנדסה  אומדן

 

 : להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 . כולל מע"מ₪  352,810.8 -י חברה לפיתוח בע"מלקטיב

 

 האם עבודה זו אינה בוצעה בעבר במסגרת קירוי השוק ) שלב א' ( ? מהנדסת העיר משיבה כי העבודה המבוקשת -לשאלת הועדה

 אינה בוצעה בעבר וישנו צורך הכרחי ודחוף לבצע העבודה בשל הצפות במקום.  

 

 כולל מע"מ.  ₪ 352,810.8 ע"ס חברה לפיתוח בע"מלקטיבי   עםאגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות 

 

  2905 -מקור תקציבי

 (3)נספח מס' 

 

 שדרוג מגרש משחקים בשצ"פ שבזי - 2021/07הצעה מס'  .4

) זכיינית משכ"ל ( חברת שעשועים וספורט בע"מ אישרה התקשרות עם  16.6.2020מיום  19/2020-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 כולל פיקוח עבור רכישה והתקנה של מתקני משחקים.  7.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  1,100,000מסגרת ע"ס בהסכם 

 

₪  65,674.53חברת שעשועים וספורט בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס במסגרת הסכם זה, אגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם 

 .  שדרוג מגרש משחקים בשצ"פ שבזיעבור כולל פיקוח,   7.5% כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור 

 

  2854 -מקור תקציבי

 ( 4)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



     בס"ד 

   

        

 202120.-15 - מס'ועדת רכש ובלאי רוטוקול פ                                                                                                                          
 מכרזים משותפים -עדת התקשרויות ו                                                                                                                                

 

3 
 

 הועדה: מלצותה
 
 

 ודוקסיתחיזוק מפגע בטיחותי בבית הלוויות האורעבודות ל - 04/2021הצעה מס'  .1

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

 חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ע"סלאשר ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיר 

עבודות לחיזוק מפגע בטיחותי בבית הלוויות עבור ,  כולל פיקוח 7% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  200,673.59 

 האורתודוקסי. 

 

 כולל תאורה ליד בי"ס קשתגישה  הסדרת שביל - 5/20210הצעה מס'  .2

 ( וכן 12/18מדובר בהסכם מסגרת ) פומבי מס' משנמצא כי לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלן אגף ההנדסה, 

 ההתקשרות עםההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 כולל מע"מ.  ₪ 293,097 ע"ס מאיר כהן קבלנות כללית בע"מחברת 

 

 עבודות הנחת קו ניקוז והשלמת ריצוף ברחוב פסטר  - 6/20210הצעה מס'  .3

 (, 12/18משנמצא כי מדובר בהסכם מסגרת ) פומבי לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלן אגף ההנדסה, 

 לקטיבי חברה לפיתוח בע"מחברת  ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 כולל מע"מ.  ₪ 352,810.8 ע"ס 

 

 משחקים בשצ"פ שבזישדרוג מגרש  - 07/2021הצעה מס'  .4

 הועדה מאשרת המלצת מדובר בהסכם מסגרת, משנמצא כי  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלן אגף ההנדסה, 

₪  65,674.53חברת שעשועים וספורט בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס עם  ההתקשרותאגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 .  שדרוג מגרש משחקים בשצ"פ שבזיעבור כולל פיקוח,   7.5% כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור 

 

 

 
 ונן עזריה ר     רוזה עללאל                                                                                      

 ל העירייהמנכ"                               גזברית  העירייה                                               
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 החלטות ראש העיר:

 

 ודוקסיתהלוויות האור חיזוק מפגע בטיחותי בביתעבודות ל - 04/2021הצעה מס'  .1

 כולל₪  200,673.59 משכ"ל ( ע"סחברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ ) זכיינית עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 האורתודוקסי. עבודות לחיזוק מפגע בטיחותי בבית הלוויות עבור ,  כולל פיקוח 7% בשיעור  מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

 כולל תאורה ליד בי"ס קשתגישה  הסדרת שביל - 5/20210הצעה מס'  .2

 כולל מע"מ.  ₪ 293,097 ע"ס בע"ממאיר כהן קבלנות כללית חברת מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 עבודות הנחת קו ניקוז והשלמת ריצוף ברחוב פסטר  - 6/20210הצעה מס'  .3

 כולל מע"מ.  ₪ 352,810.8 ע"ס לקטיבי חברה לפיתוח בע"מחברת  עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 

 שדרוג מגרש משחקים בשצ"פ שבזי - 07/2021הצעה מס'  .4

כולל מע"מ ₪  65,674.53חברת שעשועים וספורט בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 

 .  שדרוג מגרש משחקים בשצ"פ שבזיעבור כולל פיקוח,   7.5% ועמלת משכ"ל בשיעור 

 

 

 

 

 

יכאל וידל מ                                                                                                                     

 אש העירר                                                                                                                 
 רמלה 

 


