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באמצעות  - (2021 פברואר 09 )תשפ"א  ' שבט כז שלישיביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
  ZOOMאפליקציית 

 
 

 משתתפים:                                                                 
                              גזברית העירייה                                -רוזה עללאל

                            יועמ"של  משנה - סופי ויטלםעו"ד 
                           כלכלן אגף ההנדסה -עוז בן שלוש 
מח' רכש                                                                                  תמנהל -מיכל רוטמן   

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   
 

 
 הנדון:

 
 

 (  סככות -4פרק  19/2018מכרז מש' )  משה פלד הצללה בשצ"פ - 2021/14הצעה מס'  .1

חברת פטוריז הצללה ומתקני עם אישרה התקשרות בחוזה מסגרת  16.6.2020מיום  19/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 כולל פיקוח. 7.5%בשיעור  משכ"ל כולל מע"מ ועמלת₪  1,500,000ע"ס  )זכיינית משכ"ל( בהסכם מסגרת משחקים בע"מ

 (  )זכיינית משכ"ל חברת פטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ לאשר ההתקשרות עםאגף הנדסה מבקש במסגרת הסכם זה , 

 התקנת סככת הצללה בשצ"פ משה פלד עבור , כולל פיקוח 7.5%בשיעור  משכ"ל ועמלתכולל מע"מ ₪  79,750.72ע"ס 

 . 2019/2020בעקבות נזקי סופה של חורף 

 

 האם כתב הכמויות נבדק? כלכלן אגף הנדסה משיב כן.  -לשאלת הועדה 

 

  2854 -מקור תקציבי

 ( 1) נספח מס' 
 

 הגדלת התקשרות -שינוי גיאומטרי של חניות ברחוב עמיחי - 15/2021הצעה מס'  .2

 עם חברת מאיר כהן קבלנות מסגרת בחוזה  אישרה התקשרות  10.11.2020מיום  44/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 כולל מע"מ. ₪  947,571כללית בע"מ עבור קרצוף ריבוד כולל שדרוג והנגשת מדרכות ברחוב עמיחי ע"ס 

 מעלות )אלכסוני ולא מקביל לכביש(.  45-אולם הוחלט בעת ביצוע העבודות לשנות את המבנה הגיאומטרי של החניות ל

 כולל מע"מ. ₪  79,092.35הינה  עלות השינוי 

 

 האם מחיר ההגדלה וכתב הכמויות סביר ? כלכלן אגף הנדסה משיב כן.  -לשאלת הועדה 

 

 כולל מע"מ. ₪  79,092.35חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס הגדלת ההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר לאור האמור, 

 . 8.3%*שיעור ההגדלה הינו 

 

 2664 , 2314 -מקור תקציבי

 ( 2) נספח מס' 
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 קרצוף וריבוד כולל שדרוג מדרכות ברחוב הגדוד העברי - 16/2021הצעה מס'  .3

 לשם ביצוע קרצוף וריבוד כולל שדרוג מדרכות ברחוב הגדוד העברי, אגף הנדסה פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח תשתיות 

 . 12/18מתוקף מכרז פומבי 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו

 . כולל מע"מ ₪ 553,918 -ניה עפר ופיתוח בע"מ . יורי אל עבודות ב1

 . כולל מע"מ ₪ 573,846 -יבי חברה לפיתוח בע"מ. לקט2

 . כולל מע"מ  ₪ 556,700.93 -קבלנות כללית בע"מ. מאיר כהן 3

 מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות**

 

 ? כלכלן אגף הנדסה משיב כן. המחירים סביריםהאם  -לשאלת הועדה 

כלכלן אגף הנדסה ? נבדק במידה ואגף הנדסה לא הכין את כתב הכמויות האם הוא ?  כמויותה מי הכין את כתב -לשאלת הועדה 

  . כתב הכמויות הוכן ע"י אגף הנדסה משיב 

 

₪  553,918חברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ ע"ס ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 

 כולל מע"מ. 

 

  2664 -מקור תקציבי

 ( 3) נספח מס' 
 
 
 

 קרצוף וריבוד ברחוב הרמב"ם )מהרב קוק ועד ישראל פרנקל( - 17/2021הצעה מס'  .4

לשם ביצוע קרצוף וריבוד ברחוב הרמב"ם )מהרב קוק ועד ישראל פרנקל(, אגף הנדסה פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח תשתיות 

 . 12/18מתוקף מכרז פומבי 

 : להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה

 כולל מע"מ.₪  221,622 –ניה עפר ופיתוח בע"מ . יורי אל עבודות ב1

 מעטפותמצ"ב פרוטוקול פתיחת **

 

 ? כלכלן אגף הנדסה משיב כן. המחירים סביריםהאם  -לשאלת הועדה 

כלכלן אגף הנדסה במידה ואגף הנדסה לא הכין את כתב הכמויות האם הוא נבדק?  ?  כמויותה מי הכין את כתב -לשאלת הועדה 

 . כתב הכמויות הוכן ע"י אגף הנדסה משיב 

 

 כולל מע"מ. ₪  221,622חברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ ע"ס   ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 

 

  2664 -מקור תקציבי

 ( 4) נספח מס' 
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  הגדלת ההתקשרות - במתחם הפטרייההמשך עבודות תשתיות  - 2021/81הצעה מס'  .5

 עבור עבודות (זכיינית משכ"ל)אישרה התקשרות עם חברת יצאר בע"מ  19.5.2020מיום  15/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

  כולל פיקוח.  7%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 671,052.00פיתוח במתחם הפטרייה ע"ס 

, , עבודות טיח, צבעעולה הצורך בעבודות נוספות ע"י תאגיד המים,  תיות ישנות שלא טופלו במשך השניתשלאור העובדה כי במקום 

 בתכנון הראשוני. שאינן היו ושערים 

 כולל₪  338,894.91( ע"ס זכיינית משכ"ל)חברת יצאר בע"מ לאור האמור, אגף ההנדסה ממליץ לאשר הגדלת ההתקשרות עם 

 . כולל פיקוח  7%בשיעור  מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

י מדובר בתשתיות מאוד ישנות שרק ? כלכלן אגף הנדסה משיב כלמה העבודות לא נכללו בכתב הכמויות המקורי -לשאלת הועדה 
  לא תוכנן לטפל בתשתיות רק בפיתוח המתחם.התגלה גודל הנזק וטיב התשתיות ,  לאחר חפירה במקום

 כן.? כלכלן אגף הנדסה משיב  נבדקו על ידי אגף ההנדסה כמויותה האם כתבי -לשאלת הועדה 

 

 כולל מע"מ ₪  338,894.91של   חברת יצאר בע"מ )זכיינית משכ"ל( ע"ס הגדלת ההתקשרות עם  אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 כולל פיקוח.  7%בשיעור  ועמלת משכ"ל

  2664 -מקור תקציבי

 ( 5) נספח מס' 

  

 הקמה ותחזוקת אתר עירוני  -2021/19הצעה מס'  .6

אספקה , התקנה של מערכות  -18/2018של העירייה וחברת מטרופולינט ) מכרז פומבי מס'  15.12.2019במסגרת הסכם שנחתם ביום 

 עבור אתר אינטרנט עירוני ותחזוקתו.  מידע לניהול העירייה (, מבוקש לאשר הרחבת ההתקשרות 

 תק", דבר אשר-את מערכות הליבה וכן פלטפורמה " תייק יובהר כי הפנייה נעשתה לחברת מטרופולינט מאחר וחברה זו מתחזקת

 יקל ויסייע לממשק בין המערכות.  

 חשוב לציין שספק המשנה של חברת מטרופולינט לעניין האתר העירוני היא חברת א.ש בינה המתחזקת את המערכות במרכז ההפעלה. 

 

 :   512766429 ח.פ חברת מטרופולינט בע"מ  -להלן הצעת המחיר 

 לא כולל מע"מ. ₪  38,000 -הקמת האתר ) תשלום חד פעמי ( 

 לא כולל מע"מ (. ₪  19,800חודשים )  36לא כולל מע"מ לחודש למשך ₪  550 -תחזוקת האתר 

 מהיקף ההתקשרות הכולל.  1%שיעור הרחבת ההתקשרות עומד על 

 ומהווים חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. ** פירוט מלא של השירותים שיינתנו במסגרת התקשרות זו מופיעים בנספח 

 

 ₪  19,800 -לא כולל מע"מ לשנה ו₪  38,000חברת מטרופולינט בע"מ ע"ס מח' הדוברות ממליצה לאשר הרחבת ההתקשרות עם 

 חודשים (.  36לא כולל מע"מ לחודש למשך ₪  550לא כולל מע"מ ) 

ולא לחברת א.ש. ביינה ? נציג מחלקת הדוברות משיב כי חברת מטרופולינט  מטרופולינטנעשתה פנייה לחברת למה  -לשאלת הועדה 

 וכן יסייע בממשק בין המערכות . (, דבר אשר ייעל את ההליך 18/2018היא זכיינית של העירייה במכרז פומבי מס' 

 

 שוטף +ק"ק 1614000781 -מקור תקציבי 

 
 (  6' ) נספח מס
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 קצה)טאבלטים( להשאלה לתלמידיםרכישת אמצעי  - 2021/20הצעה מס' .7

 טאבלטים  154במסגרת קול קורא מפעל הפיס לרכישת אמצעי קצה )טאבלטים( להשאלה לתלמידים ללימוד מרחוק, אושרו 

 . 3756/2020במענק פיס מס' 

 :המוסדות הבאים 5עבור להלן פירוט 

 

כמות  סמל מוסד שם מוסד
 שאושרה

עלות מקס' 
 ליח'

עלות כוללת )רשות 
 פיס(+ 

אחוז 
השתתפות 

 רשות

סכום 
השתתפות 

 רשות

סכום 
 פיסהשתתפות 

 24480 4320 0.15 28800 800 36 418038 ג'ואריש

 21760 3840 0.15 25600 800 32 418145 אבן סינא

 20400 3600 0.15 24000 800 30 414060 הרי"ן

 19040 3360 0.15 22400 800 28 413880 בן גוריון

 19040 3360 0.15 22400 800 28 412858 בן צבי

 104720 18480  123200  154 סה"כ

 

 השתתפות( 15%=  4* למ"ס רשות )
 

 זיפקום, טלקוד, נס מטח :כדלקמן  כייני מכרז משותף פיסז 3 -ל מח' מחשוב פנתה , צעות מחירלשם קבלת ה
 
 

 :מחיר  להלן טבלת השוואות
 

 
 כולל מע"מ. ₪  128,282ע"ס  ) זכיין מפעל הפיס ( מטח נס -מהספק שהצעתו הזולה ביותר  הרכישה לאשר  מח' מחשוב ממליצה

 
 כמו כן הספק עונה על כל דרישות העירייה .

 
 וכן אישור לנהל מו"מ להוזלת העלויות. זוכה  נס מטח כעל  ל הספקנציגת מח' מחשוב מבקשת את אישור הועדה  להכריז ע

 
 

 8133000751, 2911  -מקור תקציבי 
 

 (7) נספח מס' 

 הצעת נס מטח הצעת טלקוד   

 סה"כ עלות עלות ליח' סה"כ עלות עלות ליח' כמות פירוט מק"ט

MHE108 

 טאבלט אנדרואיד

154 950 146300 288 44352 

 TAB-M10 –לנובו 

 "10מסך 

 לפחות 32GBדיסק 

 2GB DDR2זיכרון 

 WIFI  +BTחיבור 

כולל תמיכה בהפעלת יישומי אופיס )וקריאה 
 ואקסל( WORDועדכון מסמכי 

 וסאנטי ויר

 תיק נשיאה יצרן
יכולת חיבור לעכבר/מקלדת, רמקול ומיקרופון 

 חיצוניים 

קונים כולל איסוף והחזרה בתקופת שירות תי
 האחריות

MHE391 59752 388 0 כלול 154 כיסוי מקורי לטאבלט 
MHE399 24178 157 0 כלול 154 מגן מסך 

כולל  950 סה"כ עלות
כולל  833 146300 מע"מ

 128282 מע"מ 
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ועיצובי לחוויה  טכניהכנת חומר נדרש במענה לקול קורא של משרד מורשת וגיבוש קונספט  - 2021/21הצעה מס'  .8

 תיירותית/ היסטורית בבריכת הקשתות

הכנת חומר נדרש במענה לקול קורא של משרד מורשת וגיבוש קונספט עבור  "  סטודיו לעיצוב 1פרוגרמה " קרן רמלה פנתה לחברת 
 . תיירותית/ היסטורית בבריכת הקשתותטכני ועיצובי לחוויה 

נמצא את תכנון ועיצוב מוזיאון רמלה, ה נבחרה ע"י החברה הממשלתית לתיירות להובילסטודיו לעיצוב "  1חברת  " פרוגרמה 
 בשיפוצים בימים אלו. 

יתרון בהכנת חומר לקול במסגרת עבודה זו, החברה למדה את ההיסטוריה של העיר, אתרי המורשת דבר שיכול לסייע לה ולתת לה 
 ן לקצר את הזמנים.הקורא של משרד התיירות וכ

 מלה שמאשר את ההתקשרות עם החברה. מצ"ב פרוטוקול של קרן ר** 

 לא כולל מע"מ ולא כולל תקורת קרן רמלה. 42,000 -עלות ביצוע העבודה

 לא כולל מע"מ  42,000ס ע" באמצעות קרן רמלה"   סטודיו לעיצוב 1 פרוגרמה"חברת  מליץ לאשר ההתקשרות עם אגף הנדסה מ

 ולא כולל תקורת קרן רמלה. 

  2684 -מקור תקציבי

 ( 8)נספח מס' 
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 הועדה: מלצותה
 
 

 משה פלד הצללה בשצ"פ  - 14/2021הצעה מס'  .1

 הועדה מאשרת המלצת אגף י מדובר במכרז מסגרת , העובדה כמכלכלן אגף ההנדסה, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

  ) זכיינית משכ"ל (  חברת פטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ ההתקשרות עםהנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

התקנת סככת הצללה בשצ"פ משה פלד בעקבות נזקי , עבור כולל פיקוח 7.5%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  79,750.72  ע"ס 

  2019/2020סופה של חורף 

 

 הגדלת התקשרות -שינוי גיאומטרי של חניות ברחוב עמיחי - 15/2021הצעה מס'  .2

 שינוי הגיאומטרי של החניות ברחוב עמיחילפיו הוחלט על  מכלכלן אגף ההנדסהלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 חברת מאיר כהןהגדלת ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  , מעלות 45-ל 

 כולל מע"מ. ₪  79,092.35ע"ס (  12/18) זכיין מכרז פומבי מס'  קבלנות כללית בע"מ  

 . 8.3%*שיעור ההגדלה הינו 

 
 העבריקרצוף וריבוד כולל שדרוג מדרכות ברחוב הגדוד  - 16/2021הצעה מס'  .3

העובדה כי מדובר במכרז פומבי מסגרת ,משנמצא כי ההמלצה הינה מכלכלן אגף ההנדסה, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 חברת יורי ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר לבחירת ההצעה הזולה ביותר,  

 כולל מע"מ. ₪  553,918ע"ס  (  12/18פומבי מס'   זכיין מכרז) אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ  

 
 קרצוף וריבוד ברחוב הרמב"ם )מהרב קוק ועד ישראל פרנקל( - 17/2021הצעה מס'  .4

העובדה כי מדובר במכרז פומבי מסגרת  הועדה מאשרת המלצת אגף מכלכלן אגף ההנדסה, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

פומבי מס'   ) זכיין מכרז חברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ  ההתקשרות עםהנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 כולל מע"מ. ₪  221,622ע"ס ( 12/18

 

 הגדלת התקשרות- הפטרייההמשך עבודות תשתיות במתחם  - 18/2021הצעה מס'  .5

ולפיכך עלה , תשתיות ישנות שלא טופלו במשך השניבמקום ישנן לפיו  מכלכלן אגף ההנדסהלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

ועדה מאשרת המלצת אגף , הבתכנון הראשוני שאינן היו , עבודות טיח, צבע, ושערים בעבודות נוספות ע"י תאגיד המים,  הצורך 

 כולל ₪  338,894.91 ע"ס  (זכיינית משכ"ל)חברת יצאר בע"מ ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הגדלת ההתקשרות עם 

 כולל פיקוח.   7%בשיעור  מע"מ ועמלת משכ"ל

 

 הקמה ותחזוקת אתר עירוני  -2021/19הצעה מס'  .6

 הפנייה נעשתה לחברת מטרופולינט מאחר וחברה זו מתחזקת את לפיו לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציג הדוברות 

 הועדה מאשרת המלצת מח' דוברות , יקל ויסייע לממשק בין המערכות תק", דבר אשר-מערכות הליבה וכן פלטפורמה " תייק

₪  19,800 -לא כולל מע"מ לשנה ו₪  38,000חברת מטרופולינט בע"מ ע"ס הרחבת ההתקשרות עם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 חודשים (.  36לא כולל מע"מ לחודש למשך ₪  550לא כולל מע"מ ) 

 . 1%שיעור ההגדלה הינו 
 
 
 



     בס"ד 
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 רכישת אמצעי קצה)טאבלטים( להשאלה לתלמידים - 2021/20הצעה מס' .7

 הועדה נציגת מחלקת מחשוב  והעובדה כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ₪  128,282ע"ס  ) זכיין מפעל הפיס ( נס מטח מאשרת המלצת מח' מחשוב וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה מהספק 

 כולל מע"מ. 

 ז על הספק  נס מטח כעל זוכה  וכן  מאשרת לנהל מו"מ להוזלת העלויות. הועדה מאשרת בקשת מח' מחשוב להכרי

 

ועיצובי לחוויה  טכניהכנת חומר נדרש במענה לקול קורא של משרד מורשת וגיבוש קונספט  - 2021/22הצעה מס'  .8

 תיירותית/ היסטורית בבריכת הקשתות

 נבחרה ע"י החברה הממשלתית לתיירות להוביל סטודיו לעיצוב "  1חברת  " פרוגרמה לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, העובדה כי 

במסגרת עבודה זו, החברה למדה את ההיסטוריה של העיר, אתרי נמצא בשיפוצים בימים אלו ואת תכנון ועיצוב מוזיאון רמלה, ה

שיכול לסייע לה ולתת לה יתרון בהכנת חומר לקול הקורא של משרד התיירות וכן לקצר את הזמנים, הועדה מאשרת המורשת דבר 

  באמצעות קרן רמלה"   סטודיו לעיצוב 1 פרוגרמה"חברת  לאשר ההתקשרות עם  אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירהמלצת 

 לא כולל מע"מ ולא כולל תקורת קרן רמלה.  42,000ע"ס 

 
 

 רונן עזריה                                       רוזה עללאל                                              
 מנכ"ל העירייה                          גזברית  העירייה                                               

 

 

 

 

 החלטות ראש העיר:

 

 משה פלד הצללה בשצ"פ  - 14/2021הצעה מס'  .1

 ע"ס ) זכיינית משכ"ל (  חברת פטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 התקנת סככת הצללה בשצ"פ משה פלד בעקבות, עבור כולל פיקוח 7.5%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  79,750.72   

  2019/2020נזקי סופה של חורף  

 

 הגדלת התקשרות -שינוי גיאומטרי של חניות ברחוב עמיחי - 15/2021הצעה מס'  .2

 (12/18) זכיין מכרז פומבי מס'  חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ הגדלת ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 כולל מע"מ. ₪  79,092.35ע"ס   

 . 8.3%*שיעור ההגדלה הינו 

 
 

 וריבוד כולל שדרוג מדרכות ברחוב הגדוד העברי קרצוף - 16/2021הצעה מס'  .3

 (12/18פומבי מס'   ) זכיין מכרזאל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ  חברת יורי ההתקשרות עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר  

 כולל מע"מ. ₪  553,918ע"ס    

 

 



     בס"ד 
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 רנקל(קרצוף וריבוד ברחוב הרמב"ם )מהרב קוק ועד ישראל פ - 17/2021הצעה מס'  .4

 (12/18פומבי מס'   ) זכיין מכרז חברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ  עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 כולל מע"מ. ₪  221,622ע"ס  

 

 הגדלת התקשרות- הפטרייההמשך עבודות תשתיות במתחם  - 18/2021הצעה מס'  .5

מע"מ ועמלת  כולל ₪  338,894.91 ע"ס  (זכיינית משכ"ל)חברת יצאר בע"מ הגדלת ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 כולל פיקוח.   7%בשיעור  משכ"ל

 
 הקמה ותחזוקת אתר עירוני  -2021/19הצעה מס'  .6

לא ₪  19,800 -לא כולל מע"מ לשנה ו₪  38,000חברת מטרופולינט בע"מ ע"ס הרחבת ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 חודשים (.  36לא כולל מע"מ לחודש למשך ₪  550כולל מע"מ ) 

 . 1%שיעור ההגדלה הינו 

 

 רכישת אמצעי קצה)טאבלטים( להשאלה לתלמידים - 2021/20הצעה מס' .7

 כולל מע"מ. ₪  128,282ע"ס  ) זכיין מפעל הפיס ( נס מטח הרכישה מהספק  מאמץ החלטת הועדה ומאשר     

 להכריז על הספק  נס מטח כעל זוכה  וכן  מאשרת לנהל מו"מ להוזלת העלויות. מאשר     

 

ועיצובי לחוויה  טכניהכנת חומר נדרש במענה לקול קורא של משרד מורשת וגיבוש קונספט  - 2021/21הצעה מס'  .8

 תיירותית/ היסטורית בבריכת הקשתות

 לא כולל  42,000ע"ס  באמצעות קרן רמלה"   סטודיו לעיצוב 1 פרוגרמה"חברת  ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 מע"מ ולא כולל תקורת קרן רמלה. 

 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                     

 ראש העיר                                                                                                                 
 רמלה 


