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 צמברד  31)תשפ"א   טבתחמישי טז'   ביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
2020) - 

 ZOOMאפליקציית באמצעות 
 

 משתתפים:                                                              נוכחים:                        

                        מנהל אגף בטחון -איציק אסרף  גזברית העירייה                                  -רוזה עללאל

מ"מ מנהל מחלקת שיטור עירוני -פלי בן שבת                         משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם   

מנהלת יחידת המחשוב באגף החינוך    -עירית לוטן                           כלכלן אגף ההנדסה -עוז בן שלוש   

מנהלת מח' רכש                                                                                  -מיכל רוטמן  

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   

 
 הנדון:

 
 

 סלילת חניון ברחוב יוסי בנאי פינת נתן יהונתן - 297/2020הצעה מס'  .1

 חברת יצאר בע"מ אישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם  13.2.2020מיום  5/2020-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 )זכיינית משכ"ל (

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל. ₪  5,000,000ע"ס 

 

 ? כלכלן אגף הנדסה משיב כן.  האם קיימת יתרה בתב"ר -לשאלת הועדה 

 

 ** מצ"ב כתב כמויות המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 

 חברת יצאר בע"מ  ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס בקש לאשר ההתקשרות עם אגף הנדסה מבמסגרת הסכם זה , 

עבודות לסלילת חניון ברחוב יוסי בנאי ,  עבור כולל פיקוח 7% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  226,693.89

 . פינת נתן יהונתן 

 

  2769 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס'  

 

 עבודת איטום כללי בגג מבנה מנהלה בבי"ס מענית - 298/2020הצעה מס'  .2

חברת בן שטרית אלי בע"מ אישרה ההתקשרות עם  27.05.2020מיום  16/2020 -15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 ) זכיינית משכ"ל ( 

 שיפוצי 18/2019מכרז מסגרת חש/ )   8.5%כולל מע"מ עמלת משכ"ל ליווי ופיקוח בשיעור ₪  2,000,000ס  ע" 

 תוספות בניה

  וציבור (.ואחזקה פרק ב' במוסדות חינוך  
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אקוסטיות וציוד מחשוב,  התאורה, תקרותנזילות משמעותיות בבית ספר מענית  הגורמות לנזקים במערכת לאור 

 . מנהלה העבודה לאיטום גג כללי בבניין נדרש לבצע 

 קבלת הצעת מחיר. שם פנתה למשכ"ל ללשם ביצוע העבודה , מחלקת אחזקה 

 

 :להלן הצעת המחיר 

 בשיעור  ופיקוחליווי מע"מ ועמלת משכ"ל כולל  ₪  55,649.88  -חברת בן שטרית אלי בע"מ ) זכיינית משכ"ל (  

8.5%. 

 

 ** מצ"ב כתב כמויות המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 

 

₪  55,649.88)זכיינית משכ"ל( ע"ס חברת  בן שטרית אלי בע"מ התקשרות עם לאשר המחלקת אחזקה ממליצה 

 כולל מע"מ

 .8.5% שיעורועמלת משכ"ל ליווי ופיקוח ב 

 2028482750  -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 

 

 

 "  כינור דוד" ,  "  רון"  הילדים  ביצוע תשתית ניקוז מי גשמים בגניל  עבודה - 299/2020הצעה מס'  .3

צפות משמעותיות חוזרות לבצע עבודת תשתית לניקוז מי גשמים לאור ה נדרש "  כינור דוד" ,  "  רון הילדים " בגני

 ונשנות

 חצרות הגנים.ב

 פומבי מס'  מכרז  במסגרת בע"מ , מחלקת אחזקה פנתה לחברת אגרגט , לביצוע העבודה לשם קבלת הצעת מחיר

 לביצוע  12/18

 . עבודות בניה, פיתוח, אחזקה ושיפוצים( 

 

 :להלן הצעת המחיר 

  כולל מע"מ.₪  50,244.53  -בע"מ  חברת אגרגט 

 

 ** מצ"ב כתב כמויות המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 

 

ע"ס  (  12/18בע"מ ) זכיינית מכרז פומבי מס'  חברת אגרגט ההתקשרות עם לאשרמחלקת אחזקה ממליצה 

 כולל מע"מ.  ₪ 50,244.53
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 2028482750  -מקור תקציבי 

 

 (3)נספח מס' 

 
 גני הילדים " שלהבת ", " תבור " עבודה להחלפת קו ביוב   - 300/2020הצעה מס'  .4

 דבר הגורם להצפת ביוב משמעותית., קרס קו הביוב המשותף  " תבור" ,  "שלהבת " בגני הילדים 

 נדרש להחליף במידי . , לא ניתן לתקנו ו שנה  40-בטון, ישן מאוד בן למעלה מהקיים עשוי  קו הביוב יצוין כי 

 פומבי מס'  מכרז  במסגרת בע"מ , מחלקת אחזקה פנתה לחברת אגרגט קבלת הצעת מחיר  לביצוע העבודה, לשם 

 לביצוע  12/18

 . עבודות בניה, פיתוח, אחזקה ושיפוצים( 

 

 :להלן הצעת המחיר 

  כולל מע"מ.₪  59,536.22  -חברת אגרגט בע"מ  

 

 ** מצ"ב כתב כמויות המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 

 

 .כולל מע"מ₪  59,536.22ע"ס חברת אגרגט לאשר ההתקשרות עם מחלקת אחזקה ממליצה 

 

 2028482750  -תקציבי מקור 

 

 (4)נספח מס'  

 
 
 
 
 
 
 
 

  עדכון החלטה -חינוך רכישת תכנים דיגיטליים למוסדות  - 301/2020הצעה מס'  .5

 כדלקמן:ההתקשרות אישרה  02.12.2020מיום  49.2020-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 סכום שם הספק 

 כולל מע"מ ₪  11,000 מטח
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 כולל מע"מ₪  17,000 עת הדעת 

 כולל מע"מ ₪  3,469.1 בריינפופ ישראל 

 כולל מע"מ ₪  1992.5 מלינגו

 כולל מע"מ ₪  4,500 סנונית 

 כולל מע"מ ₪  2,300 המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

 כולל מע"מ ₪  2,800 עשר אצבעות 

 כולל מע"מ ₪  1,800 קול קורן 

 

  לעדכן את שמות הספקים באופן הבא : מבוקש מחברי הועדהלאור טעות בפורטל משרד החינוך, 

 . "בע"מ  קמטיפי" -לעדכן את הספק  "עשר אצבעות "  ל 

 גם את השם " עת הדעת".  צרף לספק " סנונית " ל

 

  לעדכן בהתאמה את הסכומים :מבוקש כן ולאור העובדה כי הספק עת הדעת מוציא חשבונית ע"ש סנונית כמו 

 

 

 

 

 

 8132000761 -קור תקציבי מ

 (5נספח מס' )
 

 
 שצ"פ ריינסבביצוע עבודות חשמל לשימוש הרשות  - 2020230/ס' הצעה מ  .6

א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה , אגף הנדסה פנה לחברת ריינס , לשימוש הרשות בשצ"פ  עבודות חשמל ביצוע לשם 

  בע"מ

 (.  11/18)זכיינית  העירייה במכרז פומבי מס' 

 . 16.12.2021תוקף המכרז : 

 להלן הצעת המחיר : 

 כולל מע"מ.₪  96,925.16 - א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מחברת 

 

 ** מצ"ב כתב כמויות המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 

 

) זכיינית מכרז פומבי מס'  שרותי חשמל ואחזקה בע"מ א.א.כ.יחברת ההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר 

 כולל מע"מ.₪  96,925.16ע"ס  ( 11/18

 סכום שם הספק 

 כולל מע"מ₪  21,500 עת הדעת סנונית / 
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  2854 -מקור תקציבי

 (6נספח מס' )

 

) הספקה , התקנה  6/15מכרז מס'  -הרחבת המערך הטכנולוגי בעיר רמלה  -  2020330/הצעה מס'  .7

 ותחזוקה של 

 מערך טכנולוגי מתקדם של המשרד לביטחון פנים ( 

 

 רקע : 

 
החלה עיריית רמלה בביצוע הקמת מערך טכנולוגי הפרוס ברחבי העיר הכולל מערכת ניהול ווידאו  2017החל משנת 

ומוסדות  שופרות כריזה המותקנים בצמתים מרכזיות , פארקים , שצ"פים 30-מצלמות , כ 220-וכ  אתרי קצה 39 -

 חינוך ברחבי העיר.

 

חברת טנדו ביצעה התמחרות עבור העירייה מתוקף מכרז  לשם הרחבת המערך לרבות פריסת אתרים נוספים ,

 מכרז מסגרת להספקה, התקנה ותחזוקה של מערך טכנולוגי מתקדם של המשרד לביטחון פנים .  -6/15

 .31/12/20תוקף המכרז 

 
בע"מ ,שמרד אלקטרוניקה בע"מ , בינת יישום מערכות בע"מ , מר מערכות בע"מ  אפקון  -החברות שהגישו הצעות 

 .  

   להלן טבלת השוואות מחירים : 
 
 

 בינת מר שמרד אפקון  

סה"כ )עבור ציוד 
ללא אחריות 

 ותחזוקה(
2,570,040 2,767,020 2,834,624 2,106,582 

עלות שנת אחריות  
)לאחר השנה 

 השלישית(

4.00% 4.00% 3.00% 6.40% 

101,774 ₪  110,681 ₪  85,039 ₪  134,821 ₪ 

עלות אחריות על 
 3המערך הקיים )

 שנים(
240,000 ₪  414,000 ₪  1,411,200 ₪  900,000 ₪  

סה"כ כולל אחריות 
למערך הקיים ושנת 

אחריות נוספת 
 למערך החדש

2,911,814 ₪ 3,291,701 ₪  4,330,863 ₪  
3,141,404 

₪ 
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 ) זכיינית המשרד לבט"פ (   חברת אפקון בע"מ  אגף הביטחון מבקש לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של
 לא כולל מע"מ .₪  2,911,814ע"ס 

 
 הערה : יש להתאים ההסכם לרבות ערבויות וביטוחים לטובת העירייה. 

 
 2028712750  -  מקור תקציבי

 

 
 

 ( 7)נספח מס' 

 
 

 
 
 

 ות הועדה:טהחל 
 

   

  סלילת חניון ברחוב יוסי בנאי פינת נתן יהונתן - 2020729/הצעה מס'  .1

הועדה מאשרת  ,משנמצא כי מדובר בהסכם מסגרת ,  ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסהלאחר  עיון בבקשה 

 בע"מ  ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס  חברת יצארההתקשרות עם אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 

 כולל מע"מ ועמלת₪  226,693.89

 . עבודות לסלילת חניון ברחוב יוסי בנאי פינת נתן יהונתן ,  עבור כולל פיקוח 7% בשיעור  משכ"ל  

 

  עבודת איטום כללי בגג מבנה מנהלה בבי"ס מענית - 2020829/הצעה מס'  .2

תוספות  שיפוצי 18/2019מכרז מסגרת חש/ ) לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, משנמצא כי מדובר במכרז  מסגרת  

 בניה

הועדה מאשרת המלצת מח' אחזקה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ,  וציבור (ואחזקה פרק ב' במוסדות חינוך  

 עםההתקשרות 

בשיעור   ליווי ופיקוח כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪  55,649.88 ע"ס )זכיינית משכ"ל(  בן שטרית אלי בע"מ חברת 

8.5%. 

 

 "כינור דוד" " , רון הילדים "  ביצוע תשתית ניקוז מי גשמים בגניל  עבודה - 299/2020הצעה מס'  .3

, הועדה מאשרת 12/18מס' בהתקשרות במסגרת מכרז פומבי  משנמצא כי מדובר לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, 

 המלצת מח'

 ( 12/18בע"מ ) זכיינית מכרז פומבי מס'  חברת אגרגט םאחזקה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות ע 
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 כולל מע"מ.  ₪ 50,244.53ע"ס  

 
 "תבור " , " שלהבת עבודה להחלפת קו ביוב בגני הילדים " - 2020300/הצעה מס'  .4

מאשרת , הועדה 12/18משנמצא כי מדובר בהתקשרות במסגרת מכרז פומבי מס ' לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, 

 המלצת מח' 

  (12/18) זכיינית מכרז פומבי מס' בע"מ )  חברת אגרגט םאחזקה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות ע

 כולל מע"מ.₪  59,536.22ע"ס 

 
  עדכון החלטה -רכישת תכנים דיגיטליים למוסדות חינוך  - 301/2020הצעה מס'  .5

לאחר הסבר מנהלת יחידת המחשוב באגף החינוך ולאור העובדה כי נפלה טעות לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, 

" -עדכון הספק "עשר אצבעות "  ל    שמות הספקים באופן הבא :בפורטל משרד החינוך, הועדה מאשרת עדכון 

 ירוף השם לספקמטיפיק בע"מ ", צ

 " סנונית "  גם " עת הדעת".  

 כולל מע"מ. ₪  21,500  -סנונית/עת הדעת   -ועדה מאשרת עדכון הסכום לספק ה

 
 שצ"פ ריינסביצוע עבודות חשמל לשימוש הרשות ב - 2020230/מס'  הצעה  .6

במסגרת מכרז פומבי   )מס' בהתקשרות לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה ומשנמצא כי מדובר 

 (, הועדה11/18

א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה חברת עם  מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

 בע"מ

 כולל מע"מ.₪  96,925.16ע"ס  (  11/18) זכיינית מכרז פומבי מס' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) הספקה , התקנה  6/15מכרז מס'  -הרחבת המערך הטכנולוגי בעיר רמלה  -  303/2020הצעה מס'  .7

 ותחזוקה של 

 מערך טכנולוגי מתקדם של המשרד לביטחון פנים ( 
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מנהל אגף הביטחון, משנמצא כי מדובר במכרז של המשרד לבט"פ וכן ההמלצה לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 הינה

ההתקשרות עם לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה מאשרת המלצת אגף בטחון וממליצה בפני ראש העיר לאשר  

 לא כולל מע"מ .₪  2,911,814ע"ס  ) זכיינית המשרד לבט"פ (   חברת אפקון בע"מ

 
 הערה : יש להתאים ההסכם לרבות ערבויות וביטוחים לטובת העירייה. 

 
 

 
 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                           
 מנכ"ל העירייה                               גזברית  העירייה                                               

 

 

 

 החלטות ראש העיר:

 

 סלילת חניון ברחוב יוסי בנאי פינת נתן יהונתן - 297/2020הצעה מס'  .1

כולל ₪  226,693.89 חברת יצאר בע"מ  ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 מע"מ 

 . עבודות לסלילת חניון ברחוב יוסי בנאי פינת נתן יהונתן ,  עבור כולל פיקוח 7% בשיעור  משכ"ל  ועמלת

 

  עבודת איטום כללי בגג מבנה מנהלה בבי"ס מענית - 2020829/מס' הצעה  .2

₪  55,649.88חברת  בן שטרית אלי בע"מ  )זכיינית משכ"ל( ע"ס עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 כולל 

 .8.5%מע"מ ועמלת משכ"ל ליווי ופיקוח  בשיעור 

 

 "כינור דוד" " , רון הילדים "  בגני ביצוע תשתית ניקוז מי גשמיםל  עבודה - 299/2020הצעה מס'  .3

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

 כולל מע"מ.  ₪ 50,244.53

 
 "תבור " , " שלהבת עבודה להחלפת קו ביוב בגני הילדים " - 2020300/הצעה מס'  .4



     בס"ד 

   

        

-מס'ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                           

15-/202052 
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                          
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ע"ס  (12/18) זכיינית מכרז פומבי מס' בע"מ )  חברת אגרגט מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ.₪  59,536.22

 
  עדכון החלטה -רכישת תכנים דיגיטליים למוסדות חינוך  - 301/2020הצעה מס'  .5

וכן לצרף לספק "  בע"מ " " מטיפיק-"עשר אצבעות "  ל   -לעדכן את שם הספק ממאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 סנונית" גם את 

 " עת הדעת".  השם 

 כולל מע"מ. ₪  21,500  -סנונית/עת הדעת   -עדכון הסכום לספק  מאשר 

 

 

 

 

 שצ"פ ריינסביצוע עבודות חשמל לשימוש הרשות ב - 302/2020מס'  הצעה  .6

) זכיינית מכרז פומבי מס' שרותי חשמל ואחזקה בע"מ א.א.כ.יחברת עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

11/18  ) 

 כולל מע"מ.₪  96,925.16ע"ס  

 

) הספקה , התקנה  6/15מכרז מס'  -הרחבת המערך הטכנולוגי בעיר רמלה  -  303/2020הצעה מס'  .7

 ותחזוקה של 

 מערך טכנולוגי מתקדם של המשרד לביטחון פנים ( 

₪  2,911,814ע"ס  ) זכיינית המשרד לבט"פ (   חברת אפקון בע"מההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר  

 לא כולל מע"מ .

 
 הערה : יש להתאים ההסכם לרבות ערבויות וביטוחים לטובת העירייה. 

 
 
 

 

 

 

  

מיכאל וידל                                                                                                                      



     בס"ד 

   

        

-מס'ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                           

15-/202052 
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                          
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 ראש העיר                                                                                                                 
 רמלה 

 


