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 - (2021 ץרמב 16 )תשפ"א  ניסן' ג שלישיביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
    ZOOMבאמצעות אפליקציית 

 
 משתתפים:                                                                   נוכחים: 

                       קצין רכב -אבי דיל         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:

 
 באולם ספורט מרכז פיס ברחוב מבצע משה LEDהתקנת תאורת  -202141/הצעה מס'  .1

לחברת  א.א.כ.י שרותי הנדסה הכין כ"כ אגף  באולם ספורט מרכז פיס ברחוב מבצע משה, LEDלצורך התקנת תאורת 

 חשמל 

, המכרז בתוקף עד ליום  11/18מכרז בהחשמל והתאורה  קבלן המסגרת של העירייה בתחום) ואחזקה בע"מ

12/2021 .) 

 הצעת המחיר של חברת א.א.כ.י שירותי חשמל ואחזקה בע"מ : להלן 

 כולל מע"מ.₪  215,709.52 -הינהעלות העבודה 

 

 יועץ חיצוני בשיתוף מח' חשמל.  ווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה, כתב הכמויות הוכן ע"י ** מצ"ב כתב כמויות ומה

 

קבלן )  א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ חברת לאשר ההתקשרות  עם הנדסה ממליץ במסגרת הסכם זה, אגף 

ע"ס  (12/2021, המכרז בתוקף עד ליום  11/18מכרז בהחשמל והתאורה  המסגרת של העירייה בתחום

 כולל מע"מ. ₪  215,709.52

 

  2860 -מקור תקציבי

 (1נספח מס' ) 
 

 קרצוף ריבוד ועבודות ניקוז ברחוב מסדה -202124/הצעה מס'  .2

הנדסה פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח תשתיות  אגףלשם ביצוע קרצוף ריבוד ועבודות ניקוז ברחוב מסדה, 

 מתוקף מכרז

 . 12/18 מס'  פומבי

 כולל מע"מ.₪  815,717.58 -אגף הנדסה  אומדן

 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו 
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 כולל מע"מ ₪  820,332 -. יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ1

 הנחה נוספת. 0%-לפני הנחות חוזה והיקף וכולל מע"מ ,  ₪  849,984.24 -. מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ2

 כולל מע"מ  ₪ 752,258.7 -. לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ3

 .מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות*

 

 מטרים.  660מהו אורך הרחוב? כלכלן אגף  הנדסה משיב   -לשאלת הועדה 

 

קבלן ) חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ  ההצעה הזולה ביותר של לאשר ההתקשרות עם  הנדסה ממליץ אגף 

 כולל מע"מ.₪  752,258.7ע"ס ( 12/18מסגרת של העירייה מתוקף מכרז פומבי מס' 

 

   2912 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 
 

 

 COMBO LIFE EINJOY  1.2רכב ליסינג עבור מח' גינון מסוג אופל  - 202134/הצעה מס'  .3

הסתיים ,קצין הרכב פנה  בבקשה  מח' גינוןהמשמש את   רנו קנגומסוג   רכבחודשים (  עבור   36חוזה השכירות ) 

 לקבלת 

כדלקמן: פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ  עבור רכב מקטגוריה " מסחרי קטן "  זכייניות משכ"ל להצעות מחיר 

(Lease4u ,) 

  . קשר רנט א קאר בע"מ ) הרץ (

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

   .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  4,498₪-) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ

 .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪   4,003   -פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ 
 

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

  1.2אופל  מסוגעבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪  4,003ע"ס 

COMBO LIFE EINJOY. 

 
 1746000730 -מקור תקציבי 

 (3)נספח מס' 

 

 COMBO LIFE EINJOY  1.2מסוג אופל  ויטרינריתרכב ליסינג עבור מח'  - 202144/הצעה מס'  .4
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 קצין הרכב פנהבהתאם לצרכי המחלקה הווטרינרית לרכב ליסינג נוסף מקטגוריה " מסחרי קטן "  ואישור התקציב , 

כדלקמן: פסיפיק רכב ותחבורה  עבור רכב מקטגוריה  "מסחרי קטן "  זכייניות משכ"ל ל בבקשה לקבלת הצעות מחי

 . (, קשר רנט א קאר בע"מ ) הרץ ( Lease4uבע"מ  )

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

   .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  4,498₪-) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ

 .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪   4,003   -פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ 
 

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

  1.2אופל  מסוגעבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪  4,003ע"ס 

COMBO LIFE EINJOY. 

 
 1714200730 -מקור תקציבי 

 (4)נספח מס' 

 
 

 ס אריאלהעבודה לשיפוץ מרחב הכלה בבי"  - 202154/מס' הצעה  .5

 עבודת שיפוץ להקמת מרחב הכלה.בבי"ס אריאל נדרש לבצע 

בן שטרית אישרה ההתקשרות בהסכם מסגרת  עם  27.05.2020מיום  16.2020-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

  אלי בע"מ

עבור  8.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪  2,000,000ע"ס  (  18/2019מכרז חש/  - ) זכיינית משכ"ל 

 ניהול תיאום ופיקוח. 

 

כולל מע"מ ₪  25,446.62) זכיינית משכ"ל ( ע"ס   בן שטרית אלי בע"מבמסגרת הסכם זה,  מח' אחזקה  מבקשת 

 ועמלת 

 ריאל. עבור ניהול תיאום ופיקוח, עבור שיפוץ מרחב הכלה בביה"ס א 8.5%משכ"ל בשיעור  

 

 2028382750 -בי"ס אריאל -מקור תקציבי 

 (5)נספח מס' 

 

 
 הועדה: מלצותה
 
 

 באולם ספורט מרכז פיס ברחוב מבצע משה LEDהתקנת תאורת  - 202141/הצעה מס'  .1
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העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת, הועדה מאשרת כלכלן אגף ההנדסה, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 המלצת אגף 

קבלן המסגרת ) א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ חברת  ההתקשרות עםהנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 של

 כולל מע"מ. ₪  215,709.52(  ע"ס  11/18 העירייה בתחום החשמל והתאורה מתוקף מכרז 

 

 קרצוף ריבוד ועבודות ניקוז ברחוב מסדה - 202142/הצעה מס'  .2

העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת, הועדה מאשרת כלכלן אגף ההנדסה, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 המלצת אגף 

) קבלן מסגרת של חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ  ההתקשרות עםהנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 העירייה מתוקף 

 כולל מע"מ.₪  752,258.7ע"ס (   12/18מכרז מס' 

 

 COMBO LIFE EINJOY  1.2רכב ליסינג עבור מח' גינון מסוג אופל  - 202143/הצעה מס'  .3

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר קצין הרכב ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה 

 מאשרת 

) זכיינית משכ"ל (  בע"מ פסיפיק רכב ותחבורה המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 ע"ס

  1.2אופל  מסוגעבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪  4,003 

COMBO LIFE EINJOY. 

 

 COMBO LIFE EINJOY  1.2מסוג אופל  ויטרינריתרכב ליסינג עבור מח'  - 202144/הצעה מס'  .4

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר קצין הרכב ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה 

 מאשרת 

) זכיינית משכ"ל (  פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 ע"ס

  1.2אופל  מסוגעבור רכב   ,חודשים 36למשך   ,4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪  4,003 

COMBO LIFE EINJOY. 

 

 עבודה לשיפוץ מרחב הכלה בבי"ס אריאל - 202154/הצעה מס'  .5

מדובר בהסכם מסגרת עם משכ"ל , הועדה  לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אחזקה  ומשנמצא כי

) זכיינית משכ"ל  בן שטרית אלי בע"ממאשרת המלצת מח' אחזקה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 
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עבור ניהול תיאום ופיקוח, עבור שיפוץ מרחב הכלה  8.5%ועמלת משכ"ל בשיעור  כולל מע"מ ₪  25,446.62( ע"ס  

 בביה"ס אריאל. 

 

 

 
 רונן עזריה                                       רוזה עללאל                                              

 מנכ"ל העירייה                          גזברית  העירייה                                               
 

 

 

 

 

 

 

 החלטות ראש העיר:

 

 באולם ספורט מרכז פיס ברחוב מבצע משה LEDהתקנת תאורת  - 41/2021הצעה מס'  .1

 קבלן המסגרת של) א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ חברת מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 העירייה 

 כולל מע"מ. ₪  215,709.52(  ע"ס  11/18 בתחום החשמל והתאורה מתוקף מכרז

 

 ועבודות ניקוז ברחוב מסדהקרצוף ריבוד  - 202142/הצעה מס'  .2

) קבלן מסגרת של העירייה חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 מתוקף 

 כולל מע"מ.₪  752,258.7ע"ס (   12/18מכרז מס' 

 

 COMBO LIFE EINJOY  1.2רכב ליסינג עבור מח' גינון מסוג אופל  - 202143/הצעה מס'  .3

 ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

  1.2אופל  מסוגעבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪  4,003 

COMBO LIFE EINJOY. 

 



     בס"ד 

   

        

202110.- 15מס'ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                      

- 
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                                 

 

6 
 

 COMBO LIFE EINJOY  1.2מסוג אופל  ויטרינריתרכב ליסינג עבור מח'  - 202144/הצעה מס'  .4

₪  4,003) זכיינית משכ"ל ( ע"ס  פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל ש לחוד

 .COMBO LIFE EINJOY  1.2אופל  מסוגעבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  

 

 לשיפוץ מרחב הכלה בבי"ס אריאלעבודה  - 202154/הצעה מס'  .5

כולל ₪  25,446.62) זכיינית משכ"ל ( ע"ס   בן שטרית אלי בע"ממאמץ החלטת הועדה  ומאשר ההתקשרות עם  

 ועמלת מע"מ 

 עבור ניהול תיאום ופיקוח, עבור שיפוץ מרחב הכלה בביה"ס אריאל.  8.5%משכ"ל בשיעור  

 

 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                     

 ראש העיר                                                                                                                 
 רמלה 


