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  - (2021 אפריל 19 )תשפ"א  אייר 'ז שניביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
    ZOOMבאמצעות אפליקציית 

 
 

 משתתפים:                                                                      נוכחים: 

                    קצין רכב  - אבי דיל            גזברית העירייה                                 -רוזה עללאל

  מנהל מח' אחזקה -אילן שרמי                                    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 

 

 
  I1011 :1111מסוג יונדאי סינג עבור מח' מחשוב  רכב לי - 202105/הצעה מס'  .1

הסתיים ,קצין הרכב פנה   מח' מחשובהמשמש את   קיה פיקנטומסוג   חודשים (  עבור  רכב 36חוזה השכירות ) 

 בבקשה לקבלת 

כדלקמן: פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ   (I10יונדאי ) מיני עבור רכב מקטגוריה  זכייניות משכ"ל להצעות מחיר 

(Lease4u ,) 

  . קשר רנט א קאר בע"מ ) הרץ (

 I1011 :1111מסוג יונדאי להלן הצעות המחיר שהתקבלו מזכייניות משכ"ל עבור רכב 

   .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 2,119-) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ

 .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪   2,175   -פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ 
 

 ) זכיינית משכ"ל ( ) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מקצין הרכב מבקש לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 .I10 1 ייונדא מסוגעבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪  2,119ע"ס 

 
 1616000730 -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 

 
 תיקון ליקויים בתיכון ביסטריצקי )חלק ישן( בעקבות ביקורת חברת חשמל - 202151/הצעה מס'  .2

בעקבות ביקורת חברת החשמל להגדלת כמות החשמל לבית הספר, התגלו ליקויים במבנה של תיכון ביסטריצקי 

 )החלק הישן( 

 שנדרש לתקן כתנאי הכרחי להגדלת נפח החשמל ותמיכה והפעלת המבנה החדש.

על מנת להכין חברת אגרגט בע"מ,  -בנייה הבתחום  ,12/18פומבי  מכרז מתוקף  מסגרתה לקבלןנה הנדסה פ אגף

 וע כ"כ לביצ

  ברת חשמל. העבודות בהתאם לביקורת של ח
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 :חברת אגרגט בע"מ   -הצעת המחיר 

 כולל מע"מ. ₪  174,310.99

  הנדסה ואושר על ידו. אגףנבדק ע"י  תב הכמויות כ  -הערה 

 

( ע"ס 12/18מתוקף מכרז פומבי מס' קבלן מסגרת  ) חברת אגרגט בע"מ ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 . כולל מע"מ₪  174,310.99

 

  2848 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 

 
 
 
 

התקנת מערכת הידרנטים ועמדות כיבוי אש במבנה אגף החינוך בשמשון הגיבור  - 202125/הצעה מס'  .3

15     

לקבלן הנדסה פנהאגף , 15לשם התקנת מערכת הידרנטים ועמדות כיבוי אש במבנה אגף החינוך בשמשון הגיבור 

על מנת להכין כתב כמויות לביצוע  חברת אגרגט בע"מ, -בנייה הבתחום  ,12/18פומבי  מכרז המסגרת מתוקף 

 העבודה. 

 

 :חברת אגרגט בע"מ   -הצעת המחיר 

 כולל מע"מ. ₪  75,150.78

  הנדסה ואושר על ידו. אגףנבדק ע"י  תב הכמויות כ  -הערה 

ע"ס ( 12/18מתוקף מכרז פומבי מס' קבלן מסגרת  )חברת אגרגט בע"מ ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף

75,150.78  ₪ 

 כולל מע"מ.

 

   2808 -מקור תקציבי

 (3)נספח מס' 

 
 

 ברחוב סעדיה מרדכי הקהילה האתיופית שיפוץ מועדון   - 202153/הצעה מס'   .4

)   חברת אביב שבתאי יוסף בע"מאישרה התקשרות עם  13.2.2020מיום  7/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

  זכיינית משכ"ל(
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 .ללא פיקוח 5.5% בשיעור כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  7,500,000עבור הסכם מסגרת לעבודות שיפוצים ע"ס 

 נבדק ע"י אגף ההנדסה ואושר על ידו.כתב הכמויות **

 

 ע"ס  ) זכיינית משכ"ל( חברת אביב שבתאי יוסף בע"ממבקש לאשר ההתקשרות עם הנדסה  אגףבמסגרת הסכם זה, 

, עבור שיפוץ מועדון הקהילה האתיופית פיקוחכולל  לא   5.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  340,026.98 

 ברחוב סעדיה מרדכי. 

 

  2808  -תקציבי מקור

 

 (4)נספח מס' 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 הועדה: מלצותה
 

 

 I10 מסוג יונדאירכב ליסינג עבור מח' מחשוב   - 202105/הצעה מס'  .1

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

 מאשרת 

) זכיינית ) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 משכ"ל ( 

 .I10י יונדא מסוגעבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪  2,119ע"ס 
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 )חלק ישן( בעקבות ביקורת חברת חשמל תיקון ליקויים בתיכון ביסטריצקי - 202115/הצעה מס'  .2

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

בפני ראש העיר לאשר העובדה כי מדובר במכרז פומבי מסגרת  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה  , 

 חברת אגרגט  ההתקשרות עם 

 .כולל מע"מ₪  174,310.99 ע"ס  (12/18פומבי מס'   קבלן מסגרת מתוקף מכרז ) בע"מ

 
התקנת מערכת הידרנטים ועמדות כיבוי אש במבנה אגף החינוך בשמשון הגיבור  - 202125/הצעה מס'  .3

15     

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

קבלן מסגרת מתוקף )  חברת אגרגט בע"מ ההתקשרות עםדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הנהמלצת אגף 

 (12/18פומבי מס'   מכרז

 מ. כולל מע" ₪  75,150.78ע"ס 

 

 שיפוץ מועדון האתיופים ברחוב סעדיה מרדכי  - 202135/הצעה מס'   .4

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

 המלצת אגף 

 ) זכיינית משכ"ל( חברת אביב שבתאי יוסף בע"מההתקשרות עם   הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר

, עבור שיפוץ מועדון הקהילה פיקוחכולל  לא   5.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  340,026.98 ע"ס  

 האתיופית 

 ברחוב סעדיה מרדכי. 

 

 

 
 
 

   רונן עזריה                                                    רוזה עללאל                                           
 מנכ"ל העירייה                                     גזברית  העירייה                                            
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 החלטות ראש העיר:

 

 

 I10 רכב ליסינג עבור מח' מחשוב  מסוג יונדאי - 50/2021הצעה מס'  .1

₪  2,119) זכיינית משכ"ל ( ע"ס ) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל ש לחוד

 .I10י יונדא מסוגעבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  

 

 תיקון ליקויים בתיכון ביסטריצקי )חלק ישן( בעקבות ביקורת חברת חשמל - 202115/הצעה מס'  .2

 (12/18פומבי מס'   קבלן מסגרת מתוקף מכרז)  חברת אגרגט בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 ע"ס 

 .כולל מע"מ₪  174,310.99 

 
התקנת מערכת הידרנטים ועמדות כיבוי אש במבנה אגף החינוך בשמשון הגיבור  - 202125/הצעה מס'  .3

15     

 (12/18פומבי מס'   קבלן מסגרת מתוקף מכרז)  חברת אגרגט בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 מ. כולל מע" ₪  75,150.78ע"ס 

 

 שיפוץ מועדון האתיופים ברחוב סעדיה מרדכי  - 202135/מס'  הצעה  .4

 ע"ס  ) זכיינית משכ"ל( חברת אביב שבתאי יוסף בע"ממאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

, עבור שיפוץ מועדון הקהילה האתיופית פיקוחכולל  לא   5.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  340,026.98 

 ברחוב 

 סעדיה מרדכי. 
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מיכאל וידל                                                                                                                     

 ראש העיר                                                                                                                 
 רמלה 


