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  - (2021 אפריל 27 )תשפ"א  אייר 'טו שלישיביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
    ZOOMבאמצעות אפליקציית 

 
 

 משתתפים:                                                                      נוכחים: 
  נהל מח' אחזקהמ -אילן שרמי            זברית העירייה                              ג  -רוזה עללאל

  קוח עירוני מ"מ מח' פי  -פלי בן שבת                                   יועמ"שמשנה ל -סופי ויטלם עו"ד 
                           כלכלן אגף ההנדסה -עוז בן שלוש 
  מח' רכש                                                                                 תמנהל -מיכל רוטמן 

  ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה -עו"ד שלי ביטון 
 

 
כרז מסגרת ממח' אחזקה,  -ספות בניה ואחזקה פרק ב' במוסדות חינוך וציבורשיפוצים, תו - 2021/45הצעה מס'  .1

 07/2020חש/
 במסגרת שיפוצי קיץ נדרש לשפץ / לבנות מבנים במוסדות חינוך.

לקבלת הצעות מחיר לביצוע העבודות  07/2020במסגרת מכרזים משותפים מכרז מסגרת חש/ מח' אחזקה פנתה למשכ"ל
 כולל מע"מ עמלת משקל פיקוח )מצ"ב ההתמחרות שביצעו משכ"ל(.₪  4,000,000הנדרשות על סך 

 
 : זכיינים  12 -נעשתה פנייה ל

 . ניב דבע"מ, אייקון ח.י בנייה סחר שיווק,  1996לבניין והשקעות  2000גיל סבו בע"מ, בכר אלי ובנו חברה לבניין, חומרית  
 ריתבניה ופיתוח בע"מ, א.ר.א.ג. בינוי ופיתוח בע"מ, ש.א.י יזמות והשקעות בע"מ, בני גרידיש קבלנות בניין בע"מ, ש. שט

 . אלי בע"מ, אביב שבתאי יוסף בע"מבע"מ, בן שיטרית  הנדסה בע"מ, נאות חן הנדסה ויזום
 

 להלן ההצעה שהוגשה:

 סה"כ הנחה הנחה במכרז סה"כ הנחה בנוהל שם הקבלן

 36.42% 22.2% 18.28% בן שטרית אלי בע"מ

 
 

 . 36.42%אשר נתן הנחה בשיעור  בן שטרית אלי בע"מ מחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם

 הכוללת ניהול תיאום ופיקוח.  8.5%, עמלת משכ"ל בשיעור  המחירים כוללים מע"מ 

 

 "י גזברית העירייה.עהזמנות חתומות ומאושרות  "פ ע) שיפוצי  מוסדות חינוך וציבור ( ,  2848  -מקור תקציבי

 

 (1)נספח מס' 

 

  3/2020 -מסגרת מכרז משותף משכ"ל מס' רהב - יהוט לבית ספר ביסטריצקיררכישת  - 55/2021מס' הצעה  .2

 במסגרת הרחבת בית ספר ביסטריצקי נדרש לרכוש ריהוט.

 זכיין משכ"ל לפרק זה, שרדי מדובר בריהוט מ -3/2020-את הריהוט מח' רכש תרכוש במסגרת מכרז משותף משכ"ל רה' 

 בע"מ .  1991 רהיטי הכח   -הינו 

 . 5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  168,944.16ה סכום הרכיש

 מהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זהולריהוט  ומחירים  ** מצ"ב טופס פריטים
 
 

 2023552930 -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס'  
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 ספקת והתקנת ריהוט רחוב וסככות א - 17/2020ש/מ -תקשרות במכרז במסגרת משכ"ל ה - 56/2021הצעה מס'  .3

 - 17/2020מח' רכש פנתה למשכ"ל כדי לבצע התמחרות עפ"י מכרז מסגרת מש/יית רמלה נדרש לרכוש ריהוט רחוב , לעיר
 לאספקת והתקנת ריהוט רחוב וסככות.

 
 תטש מתכת בע"מ, גנית פארק בע"מ, הדס ריהוט רחוב ותשתיות בע"מ, אלו א: מציעים ) זכייני המכרז (  4להתמחרות ניגשו 

 .ניצן בע"מ 
 

 להלן טבלת השוואה:

 אחוז הנחה  שם הספק

 24.30% טש מתכת בע"מ 

 21.26% גנית פארק בע"מ

 18.66% הדס ריהוט רחוב ותשתיוץ בע"מ 

 0 אלו את ניצן בע"מ 
 

 ההתקשרות והפיקוח. ת\*מנהלת מח' רכש ממליצה שהחברה לפיתוח תנהל את עבורנו א
 

  24.30%מתכת בע"מ עם אחוז ההנחה הגבוה ביותר  מהספק טשמח' רכש ממליצה לאשר הרכישה 
 

 .7.5% ועמלת משכ"ל בשיעור  כולל מע"מ ₪  500,000סכום הרכישה לא יעלה על 
 
 

 מצ"ב כתב כמויות )פריטים + מחיר( מהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה 

 העירייה.פ"י הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה ומנכ"ל ע -מקור תקציבי 
 
 

 (3)נספח מס' 

 

 צוע משטחי גומי בשצ"פ אהרון בוגניםבי - 2021/57הצעה מס'  .4

 . 7/19הנדסה ביצע התמחרות בין זכייני מכרז פומבי  אגףלשם ביצוע משטחי גומי בשצ"פ אהרון בוגנים, 

 הנחה נוספת מעבר להנחות בחוזה. הזכיינים התבקשו לתת

 

 יר:המחשוואות הטבלת להלן 

 פוליטן ספורט בע"מ בע"מ 2010גומיגן  לבה בע"מ נ.ע    
יחידת   תיאור פריט

 מידה
מחיר  כמות

 חוזה
מחיר 
לאחר 
הנחה 
 נוספת

מחיר  סה"כ
 חוזה

מחיר 
לאחר 
הנחה 
 נוספת

מחיר  סה"כ
 חוזה

מחיר 
לאחר 
הנחה 
 נוספת

 סה"כ

משטח גומי 
לבלימה 

מגובה עד 
 ס"מ200

  
 
 

 מ"ר

ללא  174.2 410
 שינוי

ללא  175 69,700 170 174 71,422
 שינוי

71,750 

תוספת עבור 
שכבה 

עליונה 
70%EPDM  

 410 12 4,920 8 6 2,460 3 1,230 

 1,800 10 5,220 29 35 6,480 36 180  פירוק גומי
א סה"כ ל

 מע"מכולל 
     82,822   77,380   74,780 
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 מע"מ. א כוללל₪  74,780חברת פוליטן ספורט בע"מ ע"ס של ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר הנדסה ממליץ לאשר  גףא

  2921 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 

 

 
 8רחוב אשכול  223ריצוף באבנים משתלבות בשטח מקלט ציבורי  - 2021/85הצעה מס'  .5

 ניקוזאישרה ביצוע חיבור קו ביוב+ מונה מים ועבודות  07.04.2021מיום  12.2021-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 .₪  42,459.7ע"ס  באמצעות תאגיד המים ת.מ.ר  8+9ברחוב אשכול  223+ 274 םקלטים ציבוריבמ

 ריצוף באבנים משתלבותב 8ברחוב אשכול  223מפאת הצורך הנדרש בשטח , נמצא כי יש לסדר את משטח גג המקלט 

 שיפוע למי הגשמים ולמנוע הצפות וחלחול מים לתוך המקלט . (, זאת על מנת ליצור מ"ר  100)

 
 אגף הביטחון פנה לתאגיד המים מכיוון שהתאגיד מבצע את עבודות חיבור הביוב וכבר נמצא במקום עם הכלים הדרושים

 עבודה טר בלבד המקשה את הנגישות של כלימ-לביצוע ריצוף המשתלבות )המקום אינו נגיש, ישנם מעברים צרים ברוחב כ

 ובכך העירייה חוסכת עלויות רבות. למקלט(

 
 כולל מע"מ. ₪  13,394.45  -הצעת מחיר תאגיד המים  ת.מ.ר                  

 
 ₪   13,394.45אגף הביטחון מבקש לאשר את ההתקשרות עם תאגיד המים  ת.מ.ר ע"ס                        

 
                        

 
   1723000422  -מקור תקציבי                       

 (5)נספח מס' 
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 הועדה: מלצותה
 
 

 ח' אחזקה, מכרז מ -יפוצים, תוספות בניה ואחזקה פרק ב' במוסדות חינוך וציבורש - 2021/45הצעה מס'  .1
 07/2020מסגרת חש/

 מח'העובדה כי מדובר במכרז מסגרת , הועדה מאשרת המלצת , אחזקהמנהל מחלקת לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ) זכיין משכ"ל( אשר נתן הנחה  שטרית אלי בע"מבן  ההתקשרות עם   וממליצה בפני ראש העיר לאשר אחזקה

 . 36.42%בשיעור  

 הכוללת ניהול תיאום ופיקוח.  8.5%, עמלת משכ"ל בשיעור  המחירים כוללים מע"מ 

 

  3/2020 -מסגרת מכרז משותף משכ"ל מס' רהב -כישת ריהוט לבית ספר ביסטריצקי ר - 55/2021מס' הצעה  .2

  מח'העובדה כי מדובר במכרז מסגרת , הועדה מאשרת המלצת , מנהלת מחלקת רכשלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 בע"מ 1991 רהיטי הכח  הרכישה מהספק  וממליצה בפני ראש העיר לאשר רכש

 פרק ריהוט משרדי(.  -) זכיין משכ"ל   

 . 5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  168,944.16ה סכום הרכיש

 

 ספקת והתקנת ריהוט רחוב וסככותא - 17/2020ש/מ -תקשרות במכרז במסגרת משכ"ל ה - 56/2021הצעה מס'  .3

במכרז מסגרת , הועדה מאשרת העובדה כי מדובר מנהלת מחלקת רכש, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ) זכיין משכ"ל * אשר נתן את אחוז  טש מתכת בע"מ  עם  המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

  24.30%ההנחה הגבוה ביותר 

 .7.5%בשיעור של  עמלת משכ"ל כולל מע"מ ו₪  500,000 סכום הרכישה לא יעלה על

 

 צוע משטחי גומי בשצ"פ אהרון בוגניםבי - 2021/57הצעה מס'  .4

 משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה,

 חברת פוליטן ספורט בע"מ הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 מע"מ. א כוללל₪  74,780ע"ס  

 
 8רחוב אשכול  223יצוף באבנים משתלבות בשטח מקלט ציבורי ר - 2021/85הצעה מס'  .5

לתאגיד המים מכיוון שהתאגיד מבצע את עבודות לפיו נעשתה פנייה  נציג אגף בטחוןלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 לביצוע ריצוף המשתלבות )המקום אינו נגיש, ישנם מעברים צרים כבר נמצא במקום עם הכלים הדרושים חיבור הביוב ו

 הועדה מאשרת ובכך העירייה חוסכת עלויות רבות,  ר בלבד המקשה את הנגישות של כלי עבודה למקלט(מט-ברוחב כ

 .כולל מע"מ₪   13,394.45ע"ס  תאגיד המים  ת.מ.ר  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם המלצת אגף בטחון 

 

 

   ונן עזריה ר                                                   רוזה עללאל                                             
 העירייהנכ"ל מ                                     גזברית  העירייה                                            
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 ות ראש העיר:טהחל

 
 ח' אחזקה, מכרז מ -יפוצים, תוספות בניה ואחזקה פרק ב' במוסדות חינוך וציבורש - 2021/45הצעה מס'  .1

 07/2020מסגרת חש/
 . 36.42%) זכיין משכ"ל( אשר נתן הנחה בשיעור   שטרית אלי בע"מבן  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 הכוללת ניהול תיאום ופיקוח.  8.5%, עמלת משכ"ל בשיעור  המחירים כוללים מע"מ 

 

  3/2020 -מסגרת מכרז משותף משכ"ל מס' רהב -כישת ריהוט לבית ספר ביסטריצקי ר - 55/2021מס' הצעה  .2

 רק ריהוט משרדי(. פ -בע"מ ) זכיין משכ"ל  1991 רהיטי הכח  מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה מהספק  

 . 5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  168,944.16ה סכום הרכיש

 

 ספקת והתקנת ריהוט רחוב וסככותא - 17/2020ש/מ -תקשרות במכרז במסגרת משכ"ל ה - 56/2021הצעה מס'  .3

 מתכת בע"מ  ) זכיין משכ"ל ( אשר נתן את אחוז  ההנחה הגבוה  טשמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 . 24.30%  -ביותר 

 .7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  בשיעור של ₪  500,000 סכום הרכישה לא יעלה על

 

 צוע משטחי גומי בשצ"פ אהרון בוגניםבי - 2021/57הצעה מס'  .4

 מע"מ. א כוללל₪  74,780ע"ס מ ספורט בע" חברת פוליטן עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 
 

 8רחוב אשכול  223יצוף באבנים משתלבות בשטח מקלט ציבורי ר - 2021/85הצעה מס'  .5

 .כולל מע"מ₪   13,394.45תאגיד המים  ת.מ.ר ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 

 

 

 

יכאל וידל מ                                                                                                                    

 אש העירר                                                                                                                 
 רמלה 


