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 דצמבר 2)תשפ"א   כסלו 'טז רביעי ביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
 ZOOMאפליקציית באמצעות - (2020

 
  

                    נוכחים :                                                                            משתתפים:
 קצין רכב -בי דיל  א גזברית העירייה                                                -רוזה עללאל

 מנהל מח' אחזקה  -אילן שרמי                                       יועמ"ש משנה ל  - סופי ויטלם עו"ד
  מנהל מח' תרבות  -אבי ברנס                               מנהלת מח' משק ונכסים   -מיכל רוטמן 

                                 כלכלן אגף ההנדסה -רו"ח עוז בן שלוש 
 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 

 
 

 הנדון :
 

כותיים בולמי לאביצוע עבודות משטחים מ - 17/2020מכרז מסגרת  מש/ - 270/2020הצעה מס'  .1

 הולם באתרי מתקני 

 משחק ובמוס"ח

בחצרות מוסדות חינוך בדגש על גני הילדים ובאתרי מתקני משחק נדרש לבצע עבודת משטחים מלכותיים בולמי 

 הולם

 )משטחי דשא סינטטי(. 

לאספקה, התקנה, שיפוץ  17/2020במסגרת מכרז מש/לשם קבלת הצעות מחיר, מחלקת אחזקה פנתה למשכ"ל 

 -MM 111098    נוהל מספר )מתקני ספורט, ריהוט רחוב, וסככותואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, 

 (. משטחים לבלימת הולם -7מסגרת פרק רמלה, 

 הכוללת ניהול ופקוח.  7.5%ועמלת משכ"ל בשיעור  כולל מע"מ ₪  1,000,000  - להתקשרות סכום המסגרת

 

 להלן טבלת השוואות מחיר ) זכיינות משכ"ל ( : 

 

 אחוז הנחה שם הקבלן

 39.10% מושיקו גינון בע"מ

 39.00% כרמל פלור דיזיין בע"מ

 28.00% דשא עוז בע"מ

 23.10% פוליטן ספורט בע"מ 

 17.77% איכות המשחק )ס.ק( בע"מ

 17.77% פויינט פתרונות חיפוי בע"מגרין 

 13.00% גנית פארק בע"מ
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) זכיינית משכ"ל ( אשר נתנה את אחוז  חברת מושיקו גינון בע"מהתקשרות עם הה לאשר ממליצ  מחלקת אחזקה

 (. 39.10%ההנחה הגבוה ביותר ) 

 

 2028252750  -מקור תקציבי

 

 

 
 (1נספח מס' )

 
 
 
 

 עבור קו קאסם   A 408108-20- 17297הצעת מחיר  נוהל  - 271/2020הצעה מס'  .2

המסיע י.אליהו עבור קו כפר   אישרה ההתקשרות עם 25.08.2019מיום  32.2019-15  ועדת השלושה מס'

   קאסם.

כפר קאסם ) מצ"ב מייל   הודיע המסיע י. אליהו על רצונו להפסקת ההתקשרות עבור קו 14.10.2020בתאריך 

   המעיד על האמור (.

קבלת הצעות   , רכזת הסעות פנתה למשכ"ל לשםקו כפר קאסם -  לאור האמור ולשם הצורך בהמשך שירות זה

 מחיר. 

נ.ר.ר הסעים בע"מ, פז סופר טורס,   : המוביל העולמי,ההסעה ) זכייניות משכ"ל ( שהגישו הצעתן :   להלן חברות

 אליהו יוסף ובניו, טיולי שער הנגב, השביל הצהוב.

 

 טבלת הצעות מחיר:להלן 

מקומות  4עלות לכיוון רכב  שם המסיע
 כולל עמלה לא כולל מע"מ 

מקומות כולל  10עלות לכיוון רכב 
 עמלה לא כולל מע"מ

 198.55 188.10 המוביל העולמי

 260.21 197.51 נ.ר.ר. הסעים בע"מ

 277.97 206.91 פז סופר טורס

 209.00 209.00 אליהו יוסף ובניו

 265.43 203.78 הנגב טיולי שער

 259.47 161.77 השביל הצהוב

 . 4.5%** המחירים לא כוללים מע"מ וכוללים עמלה בשיעור 

 

משכ"ל ן ) זכיי  למיהמסיע המוביל העוההצעה הזולה ביותר של   לאשר ההתקשרות עם  הסעות ממליצהרכזת ה

 ע"ס  (

 כולל מע"מ.₪  153,320 
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 לכיוון.  לא כולל מע"מ₪  198.55  מקומות 10, עבור רכב לכיוון  לא כולל מע"מ₪  188.10מקומות  4עבור רכב ** 

  . 31.08.2021ההתקשרות תהא עד ליום **  

 

 1817800710 -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 

 

דיזל   1.5קנגו אגף החינוך והנוער )מח' אחזקה( מסוג רנו   ליסינג עבור  רכב - 272/2020הצעה מס'   .3

  ידני

( הסתיים אחזקה) מח'   החינוך והנועראת אגף  המשמש  רנו קנגומסוג   רכב חודשים (  עבור  36חוזה השכירות ) 

 , 

הרכב פנה  בבקשה לקבלת הצעות מחיר מזכייניות משכ"ל כדלקמן: פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ  קצין 

(Lease4u ,) 

 .דיזל ידני  1.5רנו קנגו קשר רנט א קאר בע"מ ) הרץ ( עבור רכב מסוג 

 דיזל ידני:  1.5רנו קנגו להלן הצעות המחיר שהתקבלו מזכייניות משכ"ל עבור רכב מסוג 

   .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 4,053 –) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ

 .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  3,939  -פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ 
 

) זכיינית משכ"ל (  פסיפיק רכב ותחבורה בע"מקצין הרכב מבקש לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 ע"ס 

  1.5רנו קנגו מסוג  רכבעבור   ,חודשים 36למשך   ,4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪  3,939  

 .   דיזל ידני

 
 1731000730 -מקור תקציבי 

 (3נספח מס' )

 

 

 -(RI110178נוהל מספר לאספקת ריהוט וציוד ) 3/2020מכרז מסגרת רה/ -  273/2020הצעה מס'  .4

 ריהוט מוסדי 

 וריהוט משרדי

על מנת מנהלת מח' רכש פנתה למשכ"למוסדות ציבור בעיריית רמלה, לשם רכישת ריהוט עבור מוסדות חינוך ו

 שתבצע עבור 
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,  RI110178נוהל מספר  2020/3עירית רמלה התמחרות במסגרת מכרז מסגרת לאספקת ריהוט וציוד רה/

 . 1972 -בלחוק הרשויות המקומיות מכרזים משותפים התשל"  9בהתאם לנוהל מתן אישור לפי סעיף 

 כולל ניהול ופיקוח .  5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  1,000,000המסגרת התקציבית  

 

 :  1פרק  -יהוט מוסדי  ר .א

 ת מחיר:ולהלן טבלת השווא        

      

     

 . א.ד מירז תעשיות בע"מ ) זכיינית משכ"ל (  מח' רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של     

 כולל ניהול ופיקוח.  5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  1,000,000  -המסגרת עבור פרק זה סכום     

   

 . הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה ע"פ - י תקציבמקור    

 

 :  2פרק  -ריהוט משרדי   .ב

 ת מחיר:ולהלן טבלת השווא     

 שם הספק

  95% -טבלה א'           
 סה"כ בש"ח כולל מע"מ 

 5% -טבלה ב'         
 סה"כ בש"ח כולל מע"מ 

  100%סה"כ תחשיב משוקלל 
 ש"ח כולל מע"מ          

 ₪266,167.73  ₪29,487.15  ₪236,680.59  ( בע"מ 1991רהיטי הכח )

 ₪285,297.90  ₪35,914.87  ₪249,383.03  או. די. אופיס דיזיין בע"מ

 ₪290,630.60  ₪36,223.47  ₪254,407.13  גיל ה. פרויקטים

 293064.15 36301.75 256762.4 א.ד. מירז  תעשיות בע"מ

      

) זכיינית  ( בע"מ 1991הספק רהיטי הכח ) מח' רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של     

 . משכ"ל (

 כולל ניהול ופיקוח.  5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  1,000,000  -המסגרת עבור פרק זה סכום     

   

 . הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה ע"פ - י תקציבמקור      

 

 95%  -טבלה א'  הספק שם

 "ממע כולל ח"ש כ"סה 

 5% -'ב טבלה
 ע"ממ כולל ח"ש 

  100% משוקלל תחשיב כ"סה
 ע"ממ כולל ח"ש

 341,326.28 ₪ 10,898.06 ₪ 330,428.22 ₪ מ"בע תעשיות  מירז .ד.א

 יאיר דוד איילון עמק רהיטי

 מ"בע כהן וזוהר

₪ 396,865.80 ₪ 11,626.62 ₪ 408,492.42 

 461,374.23 ₪ 14,960.17 ₪ 446,414.06 ₪ מ"בע גנית גן
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 (4נספח מס' ) 

 

 תיקון פיצוץ מים בקו ראשי במתחם אגף החינוך - 274/2020הצעה מס'  .5

שקלים במתחם אגף החינוך קיים פיצוץ מים משמעותי בקו מים ראשי , דבר הגורם לאובדן ובזבוז מים בעשרות אלפי 

 מדי 

 מידי חודש.

 12/18 לשם קבלת הצעת מחיר עבור התיקון  , מחלקת אחזקה פנתה לחברת אגרגט במסגרת מכרז פומבי מס' 

 לביצוע עבודות בניה, פיתוח, אחזקה ושיפוצים. 

  כולל מע"מ. ₪ 48,006.93  -) אגרגט בע"מ (  ן הצעת המחירלהל

 

ע"ס  ( 12/18) זכיינית מכרז פומבי מס'  חברת אגרגט  ההתקשרות עם לאשר מחלקת אחזקה ממליצה

48,006.93  ₪ 

 . כולל מע"מ

 

 2808 -מקור תקציבי 

 (5נספח מס' )

 

עפר כבישים ופיתוח בע"מ זכיינית הגדלת חוזה עם חברת א. בוטון עבודות   - 2020752/הצעה מס'  .6

 משכ"ל עבור עבודות פיתוח במתחם הידידות

אישרה התקשרות עם חברת א. בוטון עבודות  עפר  08.1.2019מיום  3/2019-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 כבישים ופיתוח בע"מ

 כולל פיקוח.  7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  4,458,448ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  

₪  465,115לאור עבודות נוספות שהקבלן התבקש לעשות מעבר לתכניות המקוריות, נדרש לבצע הגדלה ע"ס 

 .  7% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 מהחוזה. 10.4%ההגדלה הינה בשיעור 

 

זכיינית )חברת א. בוטון עבודות  עפר כבישים ופיתוח בע"מ זה עם אגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החו

 ( משכ"ל

 .(מהחוזה 10.4%ההגדלה הינה בשיעור )  7% בשיעור  מע"מ ועמלת משכ"ל כולל  ₪ 465,115ע"ס 

 

  2689 -מקור תקציבי
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 (6נספח מס' )

 

 קרצוף וריבוד ברחוב ישראל פרנקל - 2020276/הצעה מס'  .7

לשם ביצוע וריבוד ברחוב ישראל פרנקל, אגף הנדסה פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח תשתיות מתוקף מכרז 

 . 12/18פומבי 

 כולל מע"מ.₪  535,853.68  -העירייה  אומדן

 

 : להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 כולל מע"מ.  ₪ 529,816.63  -חברה לפיתוח בע"מלקטיבי  .1

 כולל מע"מ. ₪  602,751 -יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ .2

 ל א הגישה הצעה.   -חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ  .3

 ** מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות. 

 

 

 

) זכיינית  חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מהצעת המחיר הזולה של  ההתקשרות עםגף הנדסה ממליץ לאשר א

 כולל מע"מ. ₪  529,816.63ע"ס  ( 12/18מכרז פומבי מס' 

 

  2786 -מקור תקציבי

 ( 7נספח מס' )

 
 

עבור הקמה אחזקה ושיקום תשתיות באמצעות ₪ מיליון  5הסכם מסגרת ע"ס  - 2020/277הצעה מס'  .8

 משכ"ל

עבור הקמה אחזקה ₪ מיליון  5אגף הנדסה פנה למשכ"ל ע"מ לקבל הצעות מחיר להתקשרות בחוזה מסגרת ע"ס 

 .10/2019ושיקום תשתיות באמצעות משכ"ל מזכייני מכרז את/

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

הנחה   שם החברה

 במכרז 

הנחה  הנחה בנוהל

 משוקללת

לקטיבי חברה לפיתוח 

 בע"מ

24.14% 6.10% 28.77% 
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 26.10% 7.00% 20.54% יצאר בע"מ

 22.18% 0.00% 22.18% י.כ יעד תשתיות בע"מ

 

מ, סגלוביץ עבודות עפר ופיתוח בע"מ, מודן שושן בניה "בע יוסף שבתאי אביב -החברות שלא הגישו הצעה הינן

 ופיתוח בע"מ, תוראב השקעות ופיתוח בע"מ.

 

) זכיינית משכ"ל ( אשר נתנה חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ אגף הנדסה ממליץ לאשר את ההתקשרות עם 

 את אחוז 

 .28.77% -ההנחה המשוקלל הגבוה ביותר

 הכוללת ניהול ופקוח.  7% ועמלת משכ"ל בשיעור  כולל מע"מ ₪  5,000,000  - להתקשרות סכום המסגרת

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

 

 (8נספח מס' )

 

 בגיןבאולם הספורט נאות  תיקון מרזבים - 2020278/הצעה מס'  .9

באולם הספורט נאות בגין יש צורך בתיקון המרזבים לאור נזילות משמעותיות לתוך האולם ופגיעה בפרקט כתוצאה 

 מכך.

 פומבי מס' לשם קבלת הצעת מחיר עבור התיקון,  אגף ספורט ואירועים פנה  למסגריית המרכז במסגרת מכרז 

 לביצוע  12/18

 עבודות בניה, פיתוח, אחזקה ושיפוצים. 

 לא כולל מע"מ. ₪  30,872 -להלן הצעת המחיר ) מסגריית המרכז( 

 

 30,872ע"ס  ( 12/18 פומבי מס'  מכרז זכיינית )  עם "מסגריית המרכז" ההתקשרות אגף  ספורט ואירועים ממליץ 

 לא כולל ₪ 

 חודשים (.  12 -) אחריות על התיקון ל מע"מ

 

  2028082750, 2027602750 - תקציבימקור 

 

 ( 9נספח מס' )

 

 

  (3) רחוב ברזילי "  כיסופים" מרכז המוזיקה  -החשמלתיקון ליקויים במערכת  - 279/2020הצעה מס'  .10
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 .  (3) רחוב ברזילי  חלקן אף בטיחותיות במרכז המוזיקה כיסופים, במערכת החשמל לאור תקלות חוזרות ונשנות

  -11/18מכרז פומבי מס'  במסגרת  לחברת א.א.כ.י מח' אחזקה פנתה  לשם קבלת הצעת מחיר עבור התיקון ,

 (אחזקת תאורת רחובות, עבודות יזומות תאורת רחובות ועבודות חשמל

 . 16.12.2020** המכרז התוקף עד ליום 

סיור מעמיק לאבחון התקלות והוצאת כתב כמויות לתיקון ליקויי במקום  ביצע  הערה : מנהל מחלקת חשמל 

 החשמל.

 

 כולל מע"מ.  ₪  16,923.44 -( א.א.כ.י שירותי חשמל ואחזקה בע"מ להלן הצעת המחיר ) 

 

א.א.כ.י שירותי חשמל ואחזקה בע"מ ) זכיינית מכרז פומבי מס' מחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם 

11/18.) 

 כולל מע"מ.  16,923.44ע"ס   

 

 תב"ר מוסדות ציבור.  -מקור  תקציבי 

 (10נספח מס' )

 

 אגף הנדסה והועדה המקומית לתכנון ובניה   -חידוש ביטוח אחריות מקצועית   - 280/2020הצעה מס'  .11

  . ולוועדה המקומית לתכנון ובניה לאגף ההנדסהביטוח אחריות מקצועית כמדי שנה , נדרש לחדש 

  .חברת הביטוח "הראל חברה לביטוח בע"מ " -ל משכ" זכיינית   הביטוח הינו באמצעות

 כולל מע"מ. ₪  143,000  -עלות הביטוח לשנה 

   30.09.21 - 1.10.20 תוקף הביטוח 

 

₪  143,000חברת הראל חברה לביטוח בע"מ ) זכיינית משכ"ל( ע"ס מדור ביטוחים מבקש לאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ 

 (. 01.10.2020-30.09.2021הועדה המקומית ) עבור ביטוח לאגף הנדסה ו

  1931000440 -מקור תקציבי 
 

 ( 11נספח מס' )

 

 שיפוץ חזית חלקי לקונסרבטוריון    - 2020281/הצעה מס'  .12

עם קבלן מסגרת של  נערך סיור במבנה  ,עבור שיפוץ חלקי של חזית מבנה הקונסרבטוריון לשם קבלת הצעות מחיר

 ( וקבלני משכ"ל ) אגרגט בע"מ, בן שטרית אלי בע"מ, יצאר בע"מ( .   12/18העירייה ) מכרז פומבי מס' 
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 הקבלן אשר הגיש הצעתו : אגרגט בע"מ. 

 . כולל מע"מ₪   72,000-( אגרגט בע"מ להלן הצעת המחיר ) 

עבור  תב"ר המיועד לביצוע העבודה הספציפיתהבקשה לשיפוץ חלקי נובעת מיתרת תקציב אשר קיימת בהערה : 

 ביצוע לא כולל פירוק וצביעת סורגים.

 72,700ע"ס ( 12/18) זכיינית מכרז פומבי מס' בע"מ  אגרגט   חברתההתקשרות עם לאשר מח' תרבות וממליצה 

 ₪ 

  .כולל מע"מ 

 מ"ר(.  200העלות סבירה ביחס להיקף העבודה ) 

 

 2027102750 -מקור תקציבי 

 (12) נספח מס' 

 הועדה :  מלצות ה

 

ביצוע עבודות משטחים מלאכותיים בולמי  - 17/2020מכרז מסגרת  מש/ - 270/2020הצעה מס'  .1

 הולם באתרי

 מתקני משחק ובמוס"ח 

 משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, מנהל מח' אחזקהלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

בפני ראש העיר לאשר  , הועדה מאשרת המלצת מח' אחזקה וממליצהמסגרת של משכ"ל  מדובר במכרזוכן 

 (. 39.10%אשר נתנה את אחוז ההנחה הגבוה ביותר )  ) זכיינית משכ"ל ( חברת מושיקו גינון בע"מ עם ההתקשרות

 ופקוח. הכוללת ניהול  7.5%ועמלת משכ"ל בשיעור  כולל מע"מ ₪  1,000,000  - להתקשרות סכום המסגרת

 

 עבור קו קאסם  A 408108-20- 17297הצעת מחיר  נוהל  - 271/2020 הצעה מס' . 2

ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה  העירונית רכזת ההסעות לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר

המסיע ההתקשרות עם  לאשר וממליצה בפני ראש העיררכזת ההסעות  הועדה מאשרת המלצת      הזולה ביותר, 

  (משכ"לן ) זכיי  המוביל העולמי

 .כולל מע"מ ₪  153,320ע"ס 

 לכיוון.  לא כולל מע"מ₪  198.55  מקומות 10, עבור רכב לכיוון  לא כולל מע"מ₪  188.10מקומות  4עבור רכב **    

  . 31.08.2021ההתקשרות תהא עד ליום **  
 

 דיזל ידני  1.5מסוג רנו אגף החינוך והנוער )מח' אחזקה(   ליסינג עבור  רכב - 272/2020הצעה מס'  .3
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ההצעה הזולה ביותר, הועדה לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר קצין הרכב ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת  

)   "מפסיפיק רכב ותחבורה בעחברת  בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה 

עבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור   שלחוד₪  3,939  זכיינית משכ"ל ( ע"ס

 דיזל ידני .    1.5רנו קנגו מסוג 

 
 -(RI110178לאספקת ריהוט וציוד )נוהל מספר  3/2020מכרז מסגרת רה/ -  273/2020הצעה מס'  .4

 ריהוט מוסדי 

 וריהוט משרדי        

 משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר מנהלת מח' רכש, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 כדלקמן :  פני ראש העיר לאשר ההתקשרותבממליצה מאשרת המלצת מח' רכש , הועדה וכן מדובר במכרז מסגרת 

 א.ד מירז תעשיות בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( .   -(  1ריהוט מוסדי ) פרק  .א

 כולל ניהול ופיקוח.  5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  1,000,000  -סכום המסגרת עבור פרק זה 

 ( בע"מ  ) זכיינית משכ"ל (. 1991רהיטי הכח )  -(  2ריהוט משרדי  )פרק  .ב

 כולל ניהול ופיקוח.  5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  1,000,000  -סכום המסגרת עבור פרק זה 

   

 תיקון פיצוץ מים בקו ראשי במתחם אגף החינוך  - 274/2020הצעה מס'  .5

 , הועדה(12/18במכרז פומבי  )מס' ומשנמצא כי מדובר   מנהל מח' אחזקהלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר      

 מאשרת המלצת 

ע"ס (  12/18) זכיינית מכרז פומבי מס' ברת אגרגט ח םההתקשרות ע ממליצה בפני ראש העיר לאשרו מח' אחזקה     

48,006.93  ₪             

 .כולל מע"מ

 

 

 

 

הגדלת חוזה עם חברת א. בוטון עבודות  עפר כבישים ופיתוח בע"מ זכיינית  - 2020275/הצעה מס'  .6

 משכ"ל עבור 

 עבודות פיתוח במתחם הידידות

לפיו הקבלן התבקש לבצע עבודות נוספות מעבר לתכניות לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה  

חברת א. בוטון המקוריות, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הגדלת החוזה עם 
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  7% בשיעור  מע"מ ועמלת משכ"ל כולל  ₪ 465,115( ע"ס זכיינית משכ"ל)עבודות  עפר כבישים ופיתוח בע"מ 

 .(מהחוזה 10.4%בשיעור ההגדלה הינה )

 

 קרצוף וריבוד ברחוב ישראל פרנקל - 2020276/הצעה מס'  .7

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

לאשר הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר ,  12/18וכן מדובר במכרז פומבי  מסגרת מס' 

כולל ₪  529,816.63ע"ס (  12/18) זכיינית מכרז פומבי מס'  חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ עם ההתקשרות 

 מע"מ. 

 
עבור הקמה אחזקה ושיקום תשתיות ₪ מיליון  5הסכם מסגרת ע"ס  - 277/2020הצעה מס'  .8

 באמצעות משכ"ל

הועדה מאשרת  ומשנמצא כי מדובר במכרז מסגרת , לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה 

)   חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מלאשר את ההתקשרות עם המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר 

 .28.77% -את אחוז ההנחה המשוקלל הגבוה ביותרזכיינית משכ"ל ( אשר נתנה 

 הכוללת ניהול ופקוח.  7% ועמלת משכ"ל בשיעור  כולל מע"מ ₪  5,000,000  - להתקשרות מסגרתסכום ה

 

 באולם הספורט נאות בגין תיקון מרזבים - 2020278/הצעה מס'  .9

משנמצא כי מדובר במכרז פומבי מסגרת מס' , נציג אגף ספורט ואירועיםלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

מסגריית  עם רותההתקשלאשר  וממליצה בפני ראש העירספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת אגף , 12/18

 חודשים(.  12 -לא כולל מע"מ ) אחריות על התיקון ל₪  30,872( ע"ס  12/18) זכיינית מכרז פומבי מס'  המרכז 

 

 (3רח' ברזילי  מרכז המוזיקה כיסופים ) -החשמלתיקון ליקויים במערכת  - 2020280/הצעה מס'  .10

, 11/18משנמצא כי מדובר במכרז פומבי מסגרת מס' לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציג מח' אחזקה, 

שירותי חשמל ואחזקה  א.א.כ.י   ההתקשרות  עםהועדה מאשרת המלצת מח' אחזקה וממליצה בפני ראש העיר 

 כולל מע"מ. ₪   16,923.44(  ע"ס  11/18) זכיינית מכרז פומבי מס'  מבע" 

 

 אגף הנדסה והועדה המקומית לתכנון ובניה   -חידוש ביטוח אחריות מקצועית   - 281/2020הצעה מס'  .11

לאחר עיון בבקשה ובנספחים ולאור העובדה כי נדרש לחדש את הביטוח מדי שנה, הועדה מאשרת המלצת מדור 

חברת הראל חברה לביטוח בע"מ ) זכיינית ההתקשרות עם ביטוחים ומכרזים וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 כולל מע"מ ₪  143,000משכ"ל( ע"ס 

 (. 01.10.2020-30.09.2021הועדה המקומית ) עבור ביטוח לאגף הנדסה ו
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 שיפוץ חזית חלקי לקונסרבטוריון    - 2020282/הצעה מס'  .12

, 12/18משנמצא כי מדובר במכרז פומבי מסגרת מס' , מנהל מח' תרבות  לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר

) זכיינית מכרז אגרגט   חברתההתקשרות עם מאשרת המלצת מח' תרבות וממליצה בפני ראש העיר לאשר  הועדה

 בע"מ ( 12/18פומבי מס' 

  .כולל מע"מ ₪  72,700ע"ס 

 מ"ר(.  200העלות סבירה ביחס להיקף העבודה ) 

 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
  מנכ"ל העירייה                                                 גזברית  העירייה                                        

 
  : ראש העיר  החלטות

 

ביצוע עבודות משטחים מלאכותיים בולמי  - 17/2020מכרז מסגרת  מש/ - 270/2020הצעה מס'  .1

 הולם באתרי

 מתקני משחק ובמוס"ח             

אשר נתנה את אחוז  ) זכיינית משכ"ל ( חברת מושיקו גינון בע"מ עם ההתקשרותמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 (. 39.10%ההנחה הגבוה ביותר ) 

 הכוללת ניהול ופקוח.  7.5%ועמלת משכ"ל בשיעור  כולל מע"מ ₪  1,000,000  - להתקשרות המסגרתסכום 

 

 עבור קו קאסם  A 408108-20- 17297הצעת מחיר  נוהל  - 271/2020 הצעה מס'  .2

כולל ₪  153,320ע"ס ( משכ"לן ) זכיי  המסיע המוביל העולמיההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 מע"מ .

 לכיוון.  לא כולל מע"מ₪  198.55  מקומות 10, עבור רכב לכיוון  לא כולל מע"מ₪  188.10מקומות  4עבור רכב **    

  . 31.08.2021ההתקשרות תהא עד ליום **  
 

 דיזל ידני  1.5מסוג רנו אגף החינוך והנוער )מח' אחזקה(   ליסינג עבור  רכב - 272/2020הצעה מס'  .3

 3,939  ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס "מפסיפיק רכב ותחבורה בעחברת  ההתקשרות עם  מאמץ  החלטת הועדה ומאשר 

 דיזל ידני .    1.5רנו קנגו מסוג עבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור   שלחוד₪ 

 
 -(RI110178לאספקת ריהוט וציוד )נוהל מספר  3/2020מכרז מסגרת רה/ -  273/2020הצעה מס'  .4

 ריהוט מוסדי 

 וריהוט משרדי        
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 כדלקמן :  ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 א.ד מירז תעשיות בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( .   -(  1ריהוט מוסדי ) פרק  .א

 כולל ניהול ופיקוח.  5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  1,000,000  -סכום המסגרת עבור פרק זה 

 ( בע"מ  ) זכיינית משכ"ל (. 1991רהיטי הכח )  -(  2ריהוט משרדי  )פרק  .ב

 כולל ניהול ופיקוח.  5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  1,000,000  -סכום המסגרת עבור פרק זה 

   

 תיקון פיצוץ מים בקו ראשי במתחם אגף החינוך  - 274/2020הצעה מס'  .5

 48,006.93ע"ס (  12/18) זכיינית מכרז פומבי מס' ברת אגרגט ח םמאמץ החלטת הועדה ומאשר  ההתקשרות ע     

 כולל מע"מ.₪ 

 

זכיינית הגדלת חוזה עם חברת א. בוטון עבודות  עפר כבישים ופיתוח בע"מ   - 2020275/הצעה מס'  .6

 משכ"ל עבור עבודות פיתוח במתחם הידידות

זכיינית )חברת א. בוטון עבודות  עפר כבישים ופיתוח בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר  הגדלת החוזה עם 

 .(מהחוזה 10.4%ההגדלה הינה בשיעור )  7% בשיעור  מע"מ ועמלת משכ"ל כולל  ₪ 465,115( ע"ס משכ"ל

 

 

 

 

 

 קרצוף וריבוד ברחוב ישראל פרנקל - 2020276/הצעה מס'  .7

) זכיינית מכרז פומבי מס'  חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ עם ההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

12/18  ) 

 כולל מע"מ. ₪  529,816.63ע"ס 

 
עבור הקמה אחזקה ושיקום תשתיות באמצעות ₪ מיליון  5הסכם מסגרת ע"ס  - 277/2020הצעה מס'  .8

 משכ"ל

) זכיינית משכ"ל ( אשר נתנה  חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 את אחוז

 .28.77% -ההנחה המשוקלל הגבוה ביותר 

 הכוללת ניהול ופקוח.  7% ועמלת משכ"ל בשיעור  כולל מע"מ ₪  5,000,000  - להתקשרות סכום המסגרת

 



     בס"ד 

   

        

-מס'ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                           

15-/202048 
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                          

 

14 
 

 באולם הספורט נאות בגין מרזביםתיקון  - 2020278/הצעה מס'  .9

 30,872( ע"ס  12/18) זכיינית מכרז פומבי מס'  מסגריית המרכז  רות עםההתקשמאמץ החלטת הועדה ומאשר  

 חודשים(.  12 -לא כולל מע"מ ) אחריות על התיקון ל₪ 

 

 (3ברזילי מרכז המוזיקה כיסופים ) רח'  -החשמלתיקון ליקויים במערכת  - 2020280/הצעה מס'  .10

) זכיינית מכרז פומבי מס'  מא.א.כ.י  שירותי חשמל ואחזקה בע"  ההתקשרות  עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ. ₪   16,923.44(  ע"ס  11/18

 

 אגף הנדסה והועדה המקומית לתכנון ובניה   -חידוש ביטוח אחריות מקצועית   - 281/2020הצעה מס'  .11

 143,000חברת הראל חברה לביטוח בע"מ ) זכיינית משכ"ל( ע"ס עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 כולל מע"מ ₪ 

 (. 01.10.2020-30.09.2021הועדה המקומית ) עבור ביטוח לאגף הנדסה ו

 

 שיפוץ חזית חלקי לקונסרבטוריון    - 282/2020הצעה מס'  .12

בע"מ ע"ס ( 12/18) זכיינית מכרז פומבי מס' אגרגט   חברתההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

  .כולל מע"מ ₪  72,700

 מ"ר(.  200העלות סבירה ביחס להיקף העבודה ) 

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                               

 ראש העיר                                                                                                               
 
 

  רמלה 


