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 - (2021 יוניב 22)תשפ"א  תמוז  שלישי יב'  ביום  התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
 ZOOMבאמצעות אפליקציית 

 
 משתתפים:                                                                          נוכחים : 

ס. מנהל מח' מחשוב   -מוטי קטאשווילי                גזברית העירייה                                -רוזה עללאל   

יועמ"ש ל משנה  -סופי ויטלם עו"ד   

                                      כלכלן אגף ההנדסה -עוז בן שלוש 

רכש                                                                                 מח'  ת מנהל    -מיכל רוטמן   

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

 

 הנדון:
 

 המשך שיפוץ חדרי מחשבים של מרכז להב"ה בקמפוס נבון - 202158/הצעה מס'  .1

אישרה שיפוץ חדרי מחשבים של מרכז להב"ה בקמפוס נבון  9.3.2021מיום  9/2021-15וועדת מכרזים משותפים 

 ע"י חברת 

 ללא פיקוח. 5.5%בשיעור   כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  119,578.66אביב שבתאי יוסף בע"מ זכיינית משכ"ל ע"ס 

 לנצל את היתרה התקציבית הקיימת ולאשר התקשרות לאור הצורך בהחלפת בריצוף, חלון וצביעת סורגים , מבוקש

 עם 

 5.5%בשיעור   כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  29,802.97( ע"ס זכיינית משכ"ל)חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ  

 ללא פיקוח.

 משיב כן. האם יש תקציב ? כלכלן אגף הנדסה    -שאלת הועדה ל

 

 1818000781 -מקור תקציבי

 ( 1)נספח מס' 

 

כולל ₪  3,000,000הסכם מסגרת עבור רכישה והתקנה של מתקני משחק ע"ס  - 202186/הצעה מס'  .2

 מע"מ 

 מתקני משחק -2פרק  17/2020מכרז מש/ - כולל פיקוח %7.5 בשיעור  ועמלת משכ"ל 

קבלת הצעות מחיר עבור הסכם מסגרת עבור רכישה והתקנה של מתקני משחק ע"ס לשם  אגף הנדסה פנה למשכ"ל 

 כולל פיקוח.  7.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  3,000,000

 מתקני משחק: -2פרק  17/2020להלן הצעות המחיר שהתקבלו מאת זכייני מכרז מש/

 43.85% -. גנית פארק בע"מ1

 40% -. מתקני פסגות בע"מ2

 35.4% -. מתקני פיברגלס עצמון בע"מ3
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 30% -בע"מ 1987. פיברן קדימה 4

 15% -מתקני משחק בע"מ.. א.ד 5

 7.77%. איכות המשחק )ס.ק.( בע"מ 6

 

 אלו את ניצן בע"מ, שעשועים וספורט בע"מ, פטוריז מתקני משחקים בע"מ. -לא הגישו הצעה

 

נתנה את אחוז ההנחה ( אשר ינית משכ"לזכי) גנית פארק בע"מחברת  ההתקשרות עם  אגף הנדסה ממליץ לאשר

 .  43.85%הגבוה מבין המציעים בשיעור 

 הסכם המסגרת הינו בתוקף לשנה. 

 

 ע"י גזברית העירייה.  מאושרותו חתומות  בהתאם להזמנות -מקור תקציבי

 

 (2)נספח מס' 

כולל ₪  3,000,000הסכם מסגרת עבור רכישה והתקנה של סככות הצללה ע"ס  - 202187/הצעה מס'  .3

 סככות -4פרק  17/2020מכרז מש/ -כולל פיקוח %7.5 בשיעור  ועמלת משכ"ל מע"מ 

אגף הנדסה פנה למשכ"ל עבור קבלת הצעות מחיר עבור הסכם מסגרת עבור רכישה והתקנה של מתקני משחק ע"ס 

 כולל פיקוח.  7.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  3,000,000

 סככות: -4פרק  17/2020מכרז מש/להלן הצעות המחיר שהתקבלו מאת זכייני 

 27.7% -גן )מ.א( בע"מ  -. מתקן1

 26.8% -. סככות ראשון בע"מ2

 23.55 -גן א.נ.י הצללות וכיסויים בע"מ-. טרופי3

 18% -. קאבריט ייצור ושיווק בע"מ4

 17% -. דקים והצללות אחזקת גנים בע"מ5

 5% -. מתקני פסגות בע"מ6

 

 משחקים בע"מ.פטוריז מתקני  -לא הגישו הצעה

 

נתנה את אחוז אשר  גן )מ.א( בע"מ, זכיינית משכ"ל   -מתקןחברת  ההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר 

 .  27.7%ההנחה הגבוה מבין המציעים בשיעור 

 הסכם המסגרת הינו בתוקף לשנה. 

 

 ע"י גזברית העירייה.  מאושרותו חתומות  בהתאם להזמנות -מקור תקציבי



     בס"ד 

     

        

20.2021-מס'ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                         

-15  
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                         

 

3 
 

 

 ( 3)נספח מס'  

 

 מקור תקציביעדכון   - פורטל שירותים דיגיטאלי "תיק תק" - 202188/מס' הצעה  .4

 " )מתוקף מכרז מטרופולינט"אישרה ההתקשרות עם  30.10.2019מיום  52.2019-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 מ עבור פורטל שירותים "תיק תק".כולל מע" ₪  52,000ע"ס  (18/2018פומבי מס' 

לאשר עדכון מקור תקציבי  מי התקבלה באיחור, מבוקש מהועדה לאוה ידיגיטאלהמשרד כי ההרשאה מר העובדה לאו

- 2029272750 . 

 ( 4)נספח מס'  

 

 התקנת הצללה במגרש הספורט בבי"ס יובלים - 202189/הצעה מס'  .5

 עבודה להתקנת הצללה במגרש הספורט בבי"ס יובלים. לבצע  נדרש 2021במהלך שיפוצי קיץ 

מתקני משחקים  חברת פטוריז  - 19/2018מכרז הצללות מש/במסגרת  משכ"ל זכיינית מחלקת אחזקה פנתה ל

 בע"מ. 

 31.7.2021  -תוקף מכרז 

 
   - תקבלהלהלן הצעת המחיר שה

 .7.5% שיעור כולל מע"מ ועמלת משכ"ל )ליווי ופיקוח( ב ₪  75,017.27 -מ חברת פטוריז מתקני משחקים בע" 

 
ועמלת  כולל מע"מ 75,017.27)זכיינית משכ"ל( ע"ס  חברת "פטוריז"מחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם 

 לה במגרש הספורט בבית ספר יובלים.לעבור הצ,  7.5%בשיעור  משכ"ל )ליווי ופיקוח( 

 2932תב"ר שיפוצי קיץ  -מקור תקציבי 

 
 (5)נספח מס' 

 
  גינוןרכב ליסינג עבור מח'   - 202190/הצעה מס'  .6

עבור  זכייניות משכ"ל ללקבלת הצעות מחיר  קצין הרכב פנה  בבקשה ,גינוןמח'  בהמשך לאישור תקציב עבור רכב ל 

 רכב 

  . (, קשר רנט א קאר בע"מ ) הרץ (Lease4uכדלקמן: פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ  )" מיני מקטגוריה " 

 : I10 1.2סוג יונדאי מזכייניות משכ"ל עבור רכב מ לו להלן הצעות המחיר שהתקב

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

 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪  2,175ע"ס   -פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ
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)זינית משכ"ל(   ) הרץ (  קשר רנט א קאר בע"מקצין הרכב מבקש לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 I10יונדאי מסוג עבור רכב   ,חודשים 36למשך , 4.5%מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  לחודש כולל ₪  2,119-ע"ס 

1.2. 

 
 1746000730  -י במקור תקצי 

 
 (6 )נספח מס'

 
) זכיינית משכ"ל ( עבור  בע"מ  מידלאיסט עם חברת רוטנה  התקשרות הגדלת  - 202191/הצעה מס'   .7

 מרכז הורים וילדים   ניקיון 

) זכיינית  אישרה התקשרות עם חברת רוטנה מידלאיסט בע"מ 16.7.19מיום  29/2019-15ועדת השלושה מיום 

בעלות שנתית של  10/2018ה במסגרת מכרז שנ שירותי ניקיון במוסדות חינוך וציבור לעיריית רמל משכ"ל ( עבור 

 .לא כולל מע"מ ₪  2,351,187

) זכיינית  בע"מ  מידלאיסט חברת רוטנה הגדלת החוזה עם לאשר גף משאבי אנוש מבקש  במסגרת הסכם זה,  א

 משכ"ל ( 

 . מרכז הורים וילדיםניקיון כולל מע"מ עבור לא  ₪  15,600 ע"ס 

  בהתאם להסכם. לה המותר הערה : מדובר בשיעור הגד

 

 1843500847   -תקציבי  מקור 

 ( 7)נספח מס'  

 

 17אספקה והתקנת גדרות במוסדות חינוך בעיר במסגרת תקנה  - 202192/הצעה מס'  .8

השלמת המיועדת  לרשויות מקומיות בדבר  תקנהמוציא מידי שנה , אגף בכיר לביטחון בטיחות במשרד החינוך 

 .25%+ מימון הרשות   75%מימון משרד החינוך בפרויקט כאשר פערים במרכיבי ביטחון במוסדות החינוך 

 ללשם קבלת הצעת מחיר עבור אספקה התקנת גדרות ושערי חירום במוסדות חינוך בעיר אגף הביטחון פנה 

  .12/18קבלן מסגרת של העירייה  מתוקף מכרז פומבי מס'  –" מסגריית המרכז"
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 להלן פירוט ההצעה שהתקבלה:

 

 מפרוטוקול זה ) ישנו פירוט של מוסדות החינוך בהם תתבצע העבודה(. ** מצ"ב כתב כמויות ומהווה חלק בלתי נפרד  

 

 (  12/18) קבלן מסגרת מתוקף מכרז פומבי מס'  מסגריית המרכזאגף הביטחון ממליץ לאשר ההתקשרות עם 

 .כולל מע"מ ₪  91,494ע"ס 

 
 8132761 -מקור תקציבי 

 (  8)נספח מס' 

 
 

 אספקת חומרי ניקיון לקייטנות גנ"י - 202193/הצעה מס'  .9

לאספקת  1/18לגני הילדים נדרש  לרכוש חומרי ניקיון, מח' רכש פנתה לזכיין העירייה במסגרת מכרז פומבי מס' 
 ות נייר בע"מ. תעשיברודווי   -טובין בדבר הובלה אספקה ופריקה ציוד וחומרי ניקיון לעיריית רמלה ומוסדותיה 

 . 15.08.2021בתוקף עד  -המכרז בתוקף 
 כולל מע"מ.  ₪  26,635.05 -סכום הרכישה

 
 מחירים : טבלת להלן 

  ברודווי   

 מיקום התקנה סה"כ מחיר כמות יח' אורית

אספקה והתקנה גדר רשת 
 44.013.0020מרותכת דקל 

 אבן סינא ואל אמל 63,000 350 180 מ"א

 19,740 3290 6 יח' 44.035.0025שער פשפש דקל 
אילנות שלהבת 
תבור הרב קוק 

 ריינס רועי

 חירות 2780 2780 1 יח' 44.031.0160שער פשפש דקל 

ניסור ע"י יהלום דקל 
 1840 3 מ"ר 24.021.0460

 שלהבת ריינס רועי 5520

 רועי שלהבת ריינס 960 1600 0.6 קומפ' 51.010.0011פינוי פסולת דקל 

 92,000 סה"כ

   
 13,800 15%הנחה 

   
 78,200 סה"כ

 13,294 17%מע"מ 

   
 91,494 סה"כ כולל מע"מ 
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 יחידה מחיר כמות הפריט אורית ט"מק

 ח"ש הנחה לאחר
  מ"מע ללא

  מ"מע ללא כ"סה מחר

500000000

1 

 עד מים 3.5% - היפוכלוריט סודיום אקונומיקה לובן ברק

 ליטר 4 - 100%

400 5.00 2000 

500000000

7 

 180 0.90 200 לכלים כרית

500000001

4 

 325 3.25 100 ספריי אויר מטהר

500000001

5 

 290 1.45 200 שלישיה - אוניברסל מטליות

500000002

5 

 1980 9.90 200 פעיל חומר 24% ליטר 4 לכלים נוזל

500000002

8 

 חד יחידות 4000 = אריזה מ"ס 24*21 דף מגבת רץ צץ נייר

 לבן שכבתי

100 33.00 3300 

500000002

6 

 מרחבי גרם 35 מינימום בגליל שיכבתי דו טישו מגבת ניייר

 6 = 1 אריזה לבן מ"ס19.5 ברוחב לפחות בגליל 'מ 100

 ג"ק 5 כ = גלילים

100 27.00 2700 

500000002

9 

 אתנול : מרכיבים ניטרלי דטרגנט - ק"סמ 750 חלונות ניקוי

(FR11)  אתר מתיל גליקול פרופילן (10R) 

100 4.00 400 

500000003

0 

 אורך גלילים 48 אריזה בכל -לבן שיכבתי דו טישו טואלט ניר

 לפחות 'מ 20 גליל כל

200 25.00 5000 

500000003

2 

 שטח פעילי חומרים :מרכיבים ליטר 4 לידיים נוזלי סבון

 0.002% עד - מאכל צבע 2% עד - מלח 16% עד אניונים

 חומרים 0.002% עד - משמר חומר 0.3% עד - בושם

 100% עד - אינטרטיים

100 8.90 890 

500000003

8 

 645 6.45 100 ליטר 4 ריצפז

500000004

1 

 2040 6.80 300 מיקרון 12 'יח 100 = 'חב 1 75*90 אשפה שקיות

500000008

2 

 880 4.40 200 שלישיה -  מיקרופייבר מטליות

104630000

8 

 435 4.35 100 צבעוני אונז 8 קרה שתיה כוסות 50 שרוול

500000009

9 

 1700 17.00 100 'יח 400 מגבונים דלי

 22765   מ"מע ללא ₪ כ"סה 

 3870.05   מ"מע 

 26,635.05   מ"מע כולל כ"סה 

 
( ע"ס 1/18חברת ברודווי תעשיות נייר ) מתוקף מכרז פומבי מס'  מח' רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם

 כולל מע"מ. ₪  26,635.05
 

 חומרי ניקיון. 1812321781 -מקור תקציבי 

 ( 9)נספח מס'                                                                

התקשרות עם משכ"ל במסגרת אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש  - 202194/הצעה מס'  .10
 5/2020מכ/
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 הכוללת: מטלטלין מרכזיות וכו'.  למוסדות החינוך והציבור ברמלה נדרשת התקנה ואחזקה של ציוד לכיבוי אש

 טחון ואחזקה.יהב האומדן נקבע ע"י מחלקות, כולל מע"מ ₪  2,075,885.67אומדן העבודות במהלך שלוש השנים 

ספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי התמחרות במסגרת מכרז מסגרת תלת שנתי לאלשם  רכש פנתה למשכ"ל  ' מח

  -אש 

 נוהל אחזקה. -ז שבנדון באזור הדרום, לצורך קבלת הצעות מחיררכמשכ"ל פנו לחברות הזוכות במ  2020/5מכ/

 
 להלן פירוט ההצעות:

    בנוהל                 הנחה           אחוז           

 במכרז הנחה הספק שם

 מסגרת

 - 1 פרק

 תת

 פרק

0.1.0.1 

- 

0.1.0.7  

 - 2 פרק

 פרק תת

0.2.0.1 

- 

0.2.0.3  

 - 2 פרק

 פרק תת

0.2.0.4  

  

 - 2 פרק

 פרק תת

0.2.0.5 

- 0.2.15  

 - 3פרק

 פרק תת

0.3.0.1  

 כ"סה
 משוקלל

 לצורך

 קביעת

  הזוכה

  ח"בש "סה

  29% 23% 39% 7% 2%   

 וכיבוי גילוי מיגון תעשיות ..רא

 מ,בע אש

33% 20% 17% 17% 20% 0% 537,48

6 

₪ 

1,825,905.

00 

571,75 0% 14% 14% 14% 14% 31.69% מ"בע אש ברק

3 

₪ 

1,961,490.

00 

684,66 0% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.15% מ"בע מיגון שירותי פארגון

3 

₪ 

2,316,274.

00 

737,17 4% 0% 2% 4% 1% 22.82%  מ,בע שירותים להבות

6 

₪ 

2,519,237.

00 

 אש ובטיחות כיבוי ציוד אש נור

  מ"בע

22.68% 1% 1% 1% 0% 0% 737,45

8 

₪ 

2,511,034.

00 

 .7%המחירים בטבלה כוללים מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ** 
 

ע"ס  . תעשיות מיגון וכיבוי אש בע"מ )זכיין מכרז מסגרת משכ"ל( ר.אההתקשרות עם לאשר מח' רכש ממליצה 
1,825,905.00 ₪ 

 . 7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  
 

 שנים.  3 -ההתקשרות תהא ל
 

 הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.,  ע"פ  2932תב"ר שיפוצי קיץ  -מקור תקציבי 
 ( 10)נספח מס'                                                                

 
 ציוד משרדיזכיינית מכרז החשב הכללי  עבור   -התקשרות עם חברת גרפיטי  - 202195/מס' הצעה  .11

 .לקייטנות המופעלות ע"י עיריית רמלה נדרש לרכוש ציוד משרדי/ חומרים מתכלים
מכרז מרכזי  -ות החשב הכללי  זכייני  2אחת מ ) גרפיטי הינה  ת גרפיטי לערוך הרכישה מחברת מח' רכש ממליצה 

 שנענתה לפנייה (.  14-2017-מממ
 . 30.06.2021המכרז הינו בתוקף עד ליום : 
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 להלן רשימת הציוד: 

 תיאור פריט מק"ט
יחידת 
 מכירה

כמות 
 מוזמנת

מחיר 
לפני 
 מע"מ

סה"כ לשורה אחרי 
 מע"מ

 ₪587.50  ₪2.35  250 חבילה 5000קופ'  26/6סיכות חבור   12320011

 375 חבילה ק'ג 1.8 -צבעים שונים  4 -בצק 65200663
 ₪

16.00 
 ₪6,000.00 

 ₪2,950.00  ₪5.90  500 70-חב יח' 70בריסטול צבעוני חצי פוליו חבילה  80150219

 375 70-חב דף  70גליון   1/8בריסטול/גוויל שחור  80150504
 ₪

15.90 
 ₪5,962.50 

 275 יחידה ק'ג 4דבק פלסטי גלון  12400106
 ₪

23.31 
 ₪6,410.25 

 ₪4,462.50  ₪11.90  375 24-חב יחידות 24טוש בסיס מים ג'יוטו  דקים  80207024

 375 24-חב יחידות 24טוש בסיס מים ג'יוטו עבים   80207025
 ₪

18.90 
 ₪7,087.50 

 ₪1,370.00  ₪2.74  500 חבילה דף  32 13צבעוני קוטר  מדבקות מעורב 14200040

 ₪3,750.00  ₪1.20  3125 יחידה 14מכחול עגול מס'  61420014

 100ס'מ אורך, חב'  -30מנקה מקטרות ישר  65703101
-חב

100 
500  ₪4.93  ₪2,465.00 

 ₪550.00  ₪2.20  250 יחידה 8מספריים ידית שחורה ' 12000011

 ₪360.00  ₪0.90  400 יחידה 5.5מספריים פופ מעוגלים ' 12000003

 ₪236.25  ₪1.89  125 חבילה גר'  בשקית  10נוצות לבנות  65703002

 ₪1,040.00  ₪2.08  500 חבילה נוצות צבעוניות בשקית 65703001

 ₪4,462.50  ₪11.90  375 20-חב 20מעורב חב'  50*70ג70נייר צבעוני מבריק 65400052

 ₪5,750.00  ₪11.50  500 15-חב 15מעורב חב'  50*90נייר צלופן  65400228

 ₪2,225.00  ₪8.90  250 12-חב 12מ' מעורב חב'  1.5גר'   30נייר קרפ  65401534

 ₪875.00  ₪3.50  250 חבילה אדום -נצנצים בשקית  65703301

 ₪875.00  ₪3.50  250 חבילה זהב  -נצנצים בשקית  65703306

 ₪875.00  ₪3.50  250 חבילה כחול -נצנצים בשקית  65703302

 ₪875.00  ₪3.50  250 חבילה כסף -נצנצים בשקית  65703305

 ₪875.00  ₪3.50  250 חבילה ירוק -נצנצים בשקית   65703303

 ₪487.50  ₪3.90  125 חבילה מ"מ 13   2סיכות מתפצלות מס'  12121012

 ₪587.50  ₪4.70  125 חבילה מ"מ 18   3מס' סיכות מתפצלות  12121013

 ₪715.00  ₪2.86  250 6-חב יחידות 6 1מטר '  PP 30סלוטייפ  12500306

 יח' 100מ'מ,  10עיניים זזות  65702613
-חב

100 
125  ₪3.20  ₪400.00 

-חב יח' 100מ'מ,  15עיניים זזות  65702615
100 

125  ₪3.90  ₪487.50 

 ₪425.00  ₪3.40  125 50-חב יח' בשקית 50, 1צבעוניים 'פומפונים  65702851

 ₪256.25  ₪2.05  125 50-חב יח' בשקית 50, 1/2פומפונים צבעוניים ' 65702801
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 ₪812.50  ₪6.50  125 50-חב יח' בשקית 50, 2פומפונים צבעוניים ' 65702951

 250 יחידה יח' מעורב 12פלסטלינה גוש ארוז  89474041
 ₪

40.80 
 ₪10,200.00 

 500 24-חב אומגה 24פסטל שמן סט  60830112
 ₪

12.30 
 ₪6,150.00 

 ₪1,170.00  ₪4.68  250 יחידה מ'ל אדום 500/ 650צבע גואש  60301503

 ₪1,170.00  ₪4.68  250 יחידה מ'ל ירוק 500/ 650צבע גואש  60301506

 ₪1,170.00  ₪4.68  250 יחידה מ'ל כחול 500/ 650צבע גואש  60301504

 ₪1,170.00  ₪4.68  250 יחידה מ'ל לבן 500/ 650צבע גואש  60301501

 ₪1,170.00  ₪4.68  250 יחידה מ'ל צהוב 500/ 650צבע גואש  60301505

 ₪585.00  ₪4.68  125 יחידה מ'ל שחור 500/ 650צבע גואש  60301502

 ₪3,250.00  ₪6.50  500 12-חב 12צבעי שעווה רינגו עבים סט  65301111

 ₪1,687.50  ₪4.50  375 50-חב יחידות 50 4621צלחות פלסטיק ח'פ גדולות  70201011

 ₪5,700.00  ₪0.60  9500 יחידה גיליון  1/8 -קרטון ביצוע  22300002

 ₪1,680.00  ₪6.72  250 יחידה 26/6לסיכות  DS 45Pשדכן קנגורו  12300047

 ₪162.50  ₪1.30  125 יחידה 3001אדום  70/100גר'   170שני בריסטול  24627100

 ₪162.50  ₪1.30  125 יחידה 3005ירוק  70/100גר'   170שני בריסטול  24627102

 ₪162.50  ₪1.30  125 יחידה 3014צהוב  70/100גר'   170שני בריסטול  24627109

 275 יח 44 יח' 44 -צלחות קרטון גדול  70201064
 ₪

19.50 
 ₪5,362.50 

4022001314 

  500, 108גר' לובן   80במשקל  A4נייר צילום 
 דף בחבילה

 ₪3,671.25  9.79 375 יחידה 

 ₪4,250.00  8.5 500 יחידה י 10גליון מעורב צבעים   30*20 1/8לוח סול  4022001221

 ₪76.25  0.61 125 יחידה סכין חיתוך יפני רחב + מעצור 4016000309

4022002375 

לבנות גדלים שונים על גבי  חבילת מדבקות 
 דף בחבילה  32דפים, 

 ₪212.50  1.7 125 יחידה 

 ₪113,377.75        סה"כ ללא מע"מ  

 ₪19,274.22        מע"מ   

       סה"כ כולל מע"מ   
 ₪

132,651.97 

  
 14-2017-ממממכרז מרכזי  -הכללי חברת גרפיטי ) זכיינית  מכרז החשב  מח' רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם

 לא כולל מע"מ. ₪  120,000ע"ס  (

 
 העשרה ויצירה 181232178 -מקור תקציבי 

 
 ( 11)נספח מס'                                                                

ביצוע קרצוף וריבוד +שדרוג מדרכות וניקוז עילי לרחובות  שמשון הגיבור , תכ"ב,  - 202196/הצעה נס'  .12
 סומך עובדיה, פלמינג, עולי הגרדום, עזרא, חגי ומיכה
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עולי הגרדום,  לשם קרצוף וריבוד +שדרוג מדרכות וניקוז עילי לרחובות  שמשון הגיבור , תכ"ב, סומך עובדיה, פלמינג,

 . 12/18הנדסה פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח תשתיות מתוקף מכרז פומבי אגף עזרא, חגי ומיכה, 

 כולל מע"מ.₪  1,320,098.54 -אגף הנדסה  אומדן

 : צעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ( להלן ה

 ₪  1,333,568 -. מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ1

 ₪  1,347,039.2 -. לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ2

 ₪  1,479,420 -. יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ3

 . מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות * *

 האם יש תקציב ? כלכלן אגף הנדסה משיב כן.   -לשאלת הועדה 

 

 ( 12/18) קבלן מסגרת מתוקף מכרז  מאיר כהן קבלנות כללית בע"מההתקשרות עם   הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ.₪  1,333,568ע"ס 

 

 ₪(. 2,269,409.57)יתרה  ₪2912( +  820,035.28)יתרה  2934 -מקור תקציבי

 

 ( 12 )נספח מס'                                                               

 
הרחבת התקשרות עם חברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ עבור קרצוף  - 202197/הצעה מס'  .13

 וריבוד ברחוב הגדוד העברי

אל עבודות בניה עפר אישרה התקשרות עם חברת יורי  9.2.2021מיום  6/2021-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

, עבור קרצוף וריבוד 12/18פומבי ופיתוח בע"מ, קבלן מסגרת של העירייה בתחום פיתוח תשתיות מתוקף מכרז 

 ש"ח כולל מע"מ. 553,918ברחוב הגדוד העברי ע"ס 

 להשלים ריצוף במדרכה המזרחית בצמוד למרכז המסחרי. בתחילת העבודה הוחלט 

 כולל מע"מ.₪  68,722.63עלות עבודה זו הינה 

 

) קבלן מסגרת של חברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ הנדסה ממליץ לאשר הרחבת ההתקשרות עם  אגף

 כולל מע"מ.₪  68,722.63ע"ס (  12/18העירייה מתוקף מכרז פומבי מס' 

 

  2664 -מקור תקציבי

 (13 )נספח מס'
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 הועדה: מלצותה
 
 

 המשך שיפוץ חדרי מחשבים של מרכז להב"ה בקמפוס נבון - 202185/הצעה מס'  .1

, הסבר כלכלן אגף הנדסה לפיו מבוקש לנצל את היתרה התקציבית לעבודה זו לשם לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר החלפת ריצוף, החלפת חלון וצביעת סורגים, 

משכ"ל כולל מע"מ ועמלת ₪  29,802.97ע"ס (זכיינית משכ"ל )חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ ההתקשרות עם 

5.5%. 

 

כולל ₪  3,000,000הסכם מסגרת עבור רכישה והתקנה של מתקני משחק ע"ס  - 202168/הצעה מס'  .2

 מע"מ ועמלת 

 מתקני משחק -2פרק  17/2020מכרז מש/ - כולל פיקוח %7.5 בשיעור  משכ"ל 

,  הועדה מאשרת המלצת פחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה והעובדה כי מדובר בהסכם מסגרתלאחר עיון בבקשה ובנס

נתנה אשר  ( זכיינית משכ"ל  ) גנית פארק בע"מחברת  אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 מתקני משחק. -2פרק  17/2020מחוברת המכרז מש/.  43.85%את אחוז ההנחה הגבוה מבין המציעים בשיעור 
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כולל ₪  3,000,000נה של סככות הצללה ע"ס הסכם מסגרת עבור רכישה והתק - 89/2021הצעה מס'  .3

 סככות -4פרק  17/2020מכרז מש/ - כולל פיקוח %7.5משכ"ל מע"מ ועמלת 

,  הועדה מאשרת המלצת והעובדה כי מדובר בהסכם מסגרת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה 

( אשר  זכיינית משכ"ל  )  גן )מ.א( בע"מ  -מתקןחברת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 .  27.7%את אחוז ההנחה הגבוה מבין המציעים בשיעור תנה נ

 

 מקור תקציביעדכון   -פורטל שירותים דיגיטאלי "תיק תק"  - 202109/מס' הצעה  .4

 . 2029272750 –הועדה מאשרת עדכון מקור תקציבי 

 

 הספורט בבי"ס יובליםהתקנת הצללה במגרש  - 92/2021הצעה מס'  .5

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אחזקה, העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת , הועדה מאשרת המלצת 

 מח' 

משכ"ל ( מתקני משחקים בע"מ ) זכיינית  פטוריז חברת  אחזקה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 ע"ס

לה במגרש הספורט בבית ספר לצעבור ה,   7.5% שיעור )ליווי ופיקוח( ב כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪  75,017.27 

 יובלים.

 

  גינוןרכב ליסינג עבור מח'   - 93/2021הצעה מס'  .6

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

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

 ינית משכ"ל(  כי)ז 

 .I10 1.2מסוג יונדאי עבור רכב  ,חודשים 36למשך , 4.5%מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  לחודש כולל ₪  2,119ע"ס 

 

) זכיינית משכ"ל ( עבור  בע"מ  מידלאיסט עם חברת רוטנה  התקשרות הגדלת  - 94/2021הצעה מס'   .7

 מרכז  ניקיון

 הורים וילדים  

אמור מח' משאבי אנוש וכן העובדה כי מדובר בהגדלה המותרת בהתאם ל לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל 

 סכם, בה

 חברת רוטנה הועדה מאשרת המלצת אגף משאבי אנוש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הגדלת ההתקשרות עם 

 בע"מ  מידלאיסט

 . מרכז הורים וילדיםניקיון  כולל מע"מ עבורלא ₪  15,600 ע"ס) זכיינית משכ"ל (  
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 17אספקה והתקנת גדרות במוסדות חינוך בעיר במסגרת תקנה  - 95/2021הצעה מס'  .8

החינוך, הועדה מאשרת עיון בבקשה ובנספחים, הסבר קב"ט טגף הבטחון ולאור דרשית אגף בטיחות במשרד  לאחר

  המלצת אגף

) קבלן מסגרת של העירייה מתוקף מכרז  מסגריית המרכז וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  בטחון

 . כולל מע"מ ₪  91,494ע"ס  ( 12/18פומבי מס' 

 

 אספקת חומרי ניקיון לקייטנות גנ"י - 202169/הצעה מס'  .9

וממליצה בפני ראש העיר   מאשרת המלצת מח' רכשמנהלת מח' רכש , הועדה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 כולל מע"מ. ₪  26,635.05( ע"ס 1/18חברת ברודווי תעשיות נייר ) מתוקף מכרז פומבי מס'  עםההתקשרות  לאשר

 
התקשרות עם משכ"ל במסגרת אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש  - 202179/הצעה מס'  .10

 5/2020מכ/

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מח' רכש, העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת , הועדה מאשרת המלצת 

א.ר. תעשיות מח' רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם  ההתקשרות עםמח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 . 7%מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור כולל ₪  1,825,905.00מיגון וכיבוי אש בע"מ )זכיין מכרז מסגרת משכ"ל(  ע"ס 

 שנים.  3 -ההתקשרות תהא ל

 

 ציוד משרדיזכיינית מכרז החשב הכללי  עבור    -התקשרות עם חברת גרפיטי  - 99/2021הצעה מס'  .11

, הועדה מאשרת , העובדה כי מדובר במכרז של החשב הכללי מנהלת מח' רכשלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 מח' המלצת 

מכרז מרכזי  -הכללי חברת גרפיטי ) זכיינית  מכרז החשב   ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר  רכש

 לא כולל מע"מ. ₪  120,000ע"ס  ( 14-2017-מממ

 

ביצוע קרצוף וריבוד +שדרוג מדרכות וניקוז עילי לרחובות  שמשון הגיבור , תכ"ב,  - 100/2021ס' מ הצעה  .12

 י הגרדום, עזרא, חגי ומיכהסומך עובדיה, פלמינג, עול

ההמלצה הינה לבחירת  , משמדובר במכרז מסגרת וכן לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה 

מאיר ההתקשרות עם   ההצעה הזולה ביותר,  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר

 כולל מע"מ.₪  1,333,568ע"ס  ( 12/18) קבלן מסגרת מתוקף מכרז  כהן קבלנות כללית בע"מ

 



     בס"ד 
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הרחבת התקשרות עם חברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ עבור קרצוף  - 101/2021הצעה מס'  .13

 וריבוד ברחוב הגדוד העברי

בנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה לפיו העירייה התקשרה עם חברת יורי אל עבודות בניה עפר לאחר עיון בבקשה ו

,הועדה מאשרת המלצתאגף ופיתוח בע"מ עבור ביצוע העבודה המרכזית ונמצאת במקום עם הכלים הדרושים 

קבלן מסגרת ) חברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ  ההתקשרות הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

ריצוף במדרכה המזרחית  השלמת, כולל מע"מ₪  68,722.63ע"ס (  12/18של העירייה מתוקף מכרז פומבי מס' 

 בצמוד למרכז המסחרי.

 

 

 רונן עזריה                                                           רוזה עללאל                                       
 מנכ"ל העירייה                                    גזברית  העירייה                                              

 

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 המשך שיפוץ חדרי מחשבים של מרכז להב"ה בקמפוס נבון - 85/2021הצעה מס'  .1

 29,802.97ע"ס (זכיינית משכ"ל )חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם      

  כולל מע"מ ₪ 

 .5.5%ועמלת משכ"ל      

 

כולל ₪  3,000,000הסכם מסגרת עבור רכישה והתקנה של מתקני משחק ע"ס  - 202168/הצעה מס'  .2

 מע"מ ועמלת 

 מתקני משחק -2פרק  17/2020מכרז מש/ - כולל פיקוח %7.5 בשיעור  משכ"ל 

נתנה את אחוז ההנחה אשר  ( זכיינית משכ"ל  ) גנית פארק בע"מ מאמץ החלטת הוועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 מתקני משחק. -2פרק  17/2020מחוברת המכרז מש/.  43.85%הגבוה מבין המציעים בשיעור 

 

כולל ₪  3,000,000הסכם מסגרת עבור רכישה והתקנה של סככות הצללה ע"ס  - 89/2021הצעה מס'  .3

 סככות -4פרק  17/2020מכרז מש/ - כולל פיקוח %7.5משכ"ל מע"מ ועמלת 

את אחוז תנה ( אשר  נזכיינית משכ"ל  )  גן )מ.א( בע"מ  -מתקןחברת  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 .  27.7%ההנחה הגבוה מבין המציעים בשיעור 



     בס"ד 
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 עדכון מקור תקציבי  -פורטל שירותים דיגיטאלי "תיק תק"  - 90/2021מס' הצעה  .4

 . 2029272750 –מאשר עדכון מקור תקציבי 

 

 התקנת הצללה במגרש הספורט בבי"ס יובלים - 92/2021הצעה מס'  .5

משכ"ל ( ע"ס מתקני משחקים בע"מ ) זכיינית  פטוריז חברת  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

, עבור הצללה במגרש הספורט בבית ספר   7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל )ליווי ופיקוח( בשיעור   ₪  75,017.27

 יובלים.

 

  גינוןרכב ליסינג עבור מח'   - 93/2021הצעה מס'  .6

₪  2,119ע"ס ינית משכ"ל(  כי)ז  ) הרץ ( בע"מ קשר רנט א קארמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 .I10 1.2מסוג יונדאי עבור רכב  ,חודשים 36למשך , 4.5%מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  לחודש כולל 

 

) זכיינית משכ"ל ( עבור  בע"מ  מידלאיסט עם חברת רוטנה  התקשרות הגדלת  - 94/2021הצעה מס'   .7

 ניקיון מרכז 

) זכיינית משכ"ל ( ע"ס   בע"מ  מידלאיסט חברת רוטנה הגדלת ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 לא₪  15,600

 עבור ניקיון מרכז הורים וילדים. , כולל מע"מ 

 

 17אספקה והתקנת גדרות במוסדות חינוך בעיר במסגרת תקנה  - 95/2021הצעה מס'  .8

) קבלן מסגרת של העירייה מתוקף מכרז פומבי מס'  מסגריית המרכז ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 . כולל מע"מ ₪  91,494ע"ס  ( 12/18

 

 

 

 

 

 אספקת חומרי ניקיון לקייטנות גנ"י - 202169/הצעה מס'  .9

( ע"ס 1/18חברת ברודווי תעשיות נייר ) מתוקף מכרז פומבי מס'  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות

 כולל מע"מ. ₪  26,635.05



     בס"ד 
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התקשרות עם משכ"ל במסגרת אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש  - 97/2021הצעה מס'  .10

 5/2020מכ/

 א.ר. תעשיות מיגון וכיבוי אש בע"מ )זכיין מכרז מסגרת משכ"ל(  ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 . 7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  1,825,905.00 

 שנים.  3 -ההתקשרות תהא ל

 

 ציוד משרדיזכיינית מכרז החשב הכללי  עבור    -התקשרות עם חברת גרפיטי  - 99/2021הצעה מס'  .11

-14-מכרז מרכזי מממ -הכללי חברת גרפיטי ) זכיינית  מכרז החשב   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 לא כולל מע"מ. ₪  120,000ע"ס  ( 2017

 

ביצוע קרצוף וריבוד +שדרוג מדרכות וניקוז עילי לרחובות  שמשון הגיבור , תכ"ב,  - 100/2021ס' מ הצעה  .12

 סומך עובדיה, פלמינג, עולי הגרדום, עזרא, חגי ומיכה

 ( 12/18) קבלן מסגרת מתוקף מכרז  מאיר כהן קבלנות כללית בע"מההתקשרות עם   מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ.₪  1,333,568ע"ס 

 

הרחבת התקשרות עם חברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ עבור קרצוף - 101/2021הצעה מס'  .13

 וריבוד ברחוב הגדוד העברי

קבלן מסגרת של ) חברת יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ  עםההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 העירייה מתוקף 

ריצוף במדרכה המזרחית בצמוד למרכז  , השלמתכולל מע"מ₪  68,722.63ע"ס (  12/18מכרז פומבי מס' 

 המסחרי.

 

 
 

מיכאל וידל                                                                                                                     

 ראש העיר                                                                                                                 


