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 ספטמברב 09) בתשפ"  תשריג' חמישי   ביום  התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב

   ZOOMבאמצעות אפליקציית  -(2021

 
 משתתפים:                                                                                 נוכחים:                              

גזברית העירייה                                -רוזה עללאל   קצין רכב -אבי דיל                       

משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם                                         

                                               מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן

                                         כלכלן אגף ההנדסה -עוז בן שלוש 

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

 
  הנדון:

 

 המגדל הלבן-הגיבורהקמת כיכר ברחובות שמשון   - 2021713/הצעה מס'  .1

אישרה התקשרות עם חברת לקטיבי חברה לפיתוח  2.12.2020מיום  48/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

כולל פיקוח  7%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  5,000,000בע"מ באמצעות משכ"ל בהסכם מסגרת ע"ס 

 עבור הקמה אחזקה ושיקום תשתיות. 

 

מנהלת של אגף הנדסה וכי יש לפנות לקבלני המסגרת של העירייה בלבד. רק במידה של אי  מדובר בטעות  -הערה 

 משכ"ל.זכייני ל גם  זמינות ויכולת לבצע את העבודה יהא ניתן לפנות

 

 559,994.86ע"ס  חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מלאשר ההתקשרות עם , אגף הנדסה מבקש במסגרת הסכם

 כולל מע"מ₪ 

 המגדל הלבן. -, עבור הקמת כיכר ברחובות שמשון הגיבור כולל פיקוח 7% בשיעור  ועמלת משכ"ל  

 

  2029392752 -מקור תקציבי

 (1) נספח מס' 

 

 אריה לוין -הקמת כיכר ברחובות אפריאט  - 138/2021הצעה מס'  .2

חברה לפיתוח  אישרה התקשרות עם חברת לקטיבי 2.12.2020מיום  48/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

כולל פיקוח  7%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  5,000,000בע"מ באמצעות משכ"ל בהסכם מסגרת ע"ס 

 עבור הקמה אחזקה ושיקום תשתיות. 

 

מדובר בטעות מנהלת של אגף הנדסה וכי יש לפנות לקבלני המסגרת של העירייה בלבד. רק במידה של אי   -הערה 

 משכ"ל.גם לזכייני   עבודה יהא ניתן לפנות זמינות ויכולת לבצע את ה
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"ס ע  חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מבמסגרת הסכם זה, אגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם 

יאיר  -, עבור הקמת כיכר ברחובות אפריאט כולל פיקוח 7%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  819,614.32

 שטרן. 

 

   2610 -מקור תקציבי

 (2 ) נספח מס'

 

  
 
 
 
 
 

 בר אילן -הקמת כיכר ברחובות אברהם הלל  - 139/2021הצעה מס'  .3

פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח  אגף הנדסה בר אילן,  -לשם עבודות להקמת כיכר ברחובות אברהם הלל

 . 12/18תשתיות מתוקף מכרז פומבי 

 כולל מע"מ.₪  651,358.62 -אגף הנדסה  אומדן

  : צעות המחיר שהתקבלו להלן ה

 כולל מע"מ. ₪  731,454-יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ  

 . 4.7.2021מיום  17/2021-15מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות ** 

וכן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה חורגת מהתקציב של  12.3%אומדן עומד על ההצעה ל מאחר והפער בין 

 הוחלט לפנות לחברה על מנת לקבל הנחה כדי לעמוד במסגרת התקציבית. ₪(  700,000הפרויקט )

 כולל מע"מ.₪  700,002והצעתה עומדת ע"ס  4.3%החברה נתנה הנחה נוספת בשיעור 

 

יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ ע"ס הצעת המחיר היחידה של ההתקשרות עם  הנדסה ממליץ לאשראגף 

 בר אילן.   -, עבור הקמת כיכר ברחובות אברהם הלל ל מע"מכול₪  700,002

 

  2765,  2906 -מקור תקציבי

 (3) נספח מס' 

 
 4.41פליטות גזי חממה  -כחלק מקול קורא LEDהתקנת פנסי   - 140/2021הצעה מס'  .4

הנדסה הכין כ"כ ופנה לזכייניות העירייה אגף  , 4.41פליטות גזי חממה  -ול קוראכחלק מק LEDלשם התקנת פנסי 

 כדלקמן: 
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זכיינית בתחום   -, א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ12/18זכיינית בתחום הבניה מתוקף מכרז   -אגרגט בע"מ

 , לצורך מתן הנחה נוספת.11/18החשמל מתוקף מכרז 

 ההצעות שהתקבלו:  להלן 

 כולל מע"מ. ₪  1,183,976.5 -. אגרגט בע"מ1

 כולל מע"מ. ₪  737,026.69 -. א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ2

 

אגרגט בע"מ? כלכלן אגף הנדסה משיב שחברת אגרגט זכיינית מכרז חברת מדוע נעשתה פניה ל  -לשאלת הועדה 

 חשמל. הכולל בין היתר עבודות 100בענף  12/18פומבי 

 

) זכיין מכרז פומבי מס' חברת א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ ההתקשרות עם  הנדסה ממליץ לאשראגף 

 כולל מע"מ.₪  737,026.69ע"ס ( 11/18

 

  2955 -מקור תקציבי

 (4) נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2022-2021עבודות לתחזוקת ניקוזים וניקוי תעלות פתוחות לטובת חורף    - 141/2021הצעה מס'  .5

הנדסה פנה לקבלני  אגף , 2021-2022ת פתוחות לטובת חורף לשם עבודות לתחזוקת ניקוזים וניקוי תעלו
 . 12/18המסגרת בתחום פיתוח תשתיות מתוקף מכרז פומבי 

 
 כולל מע"מ.₪  212,000 -אגף הנדסה  אומדן

 
 : להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 כולל מע"מ₪  217,500 -. לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ1

 כולל מע"מ₪  220,000 -. מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ2

 
 . 3.9.2021מיום  20/2021-15מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות ** 
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חברה לפיתוח בע"מ ע"ס  חברת לקטיבישל  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר הנדסה ממליץ לאשר אגף 
 כולל מע"מ.₪  217,500

 
  . 2946,  1745000720,  1745000740,  1745000750 -מקור תקציבי

 
 

 (5) נספח מס' 

 

 כב ליסינג למחלקת הגינון ר  - 2021214/הצעה מס'  .6

של מחלקת גינון מס'  בחודש אוקטובר מסתיים חוזה שכירות בן שלוש שנים לרכב ליסינג מסוג טנדר איסוזו דימקס

474-97-601 

 . לחודש שכירות (₪  5176) עלות חודשית נכון להיום  

 ר רכב טנד רכב מקטגוריה עבור  משכ"ל קצין הרכב פנה לשם קבלת הצעות מחיר מזכייניות  לאחר אפיון צרכי האגף ,

 . פסיפיק רכב ותחבורה בע"מחברת ) הרץ (,  חברת קשר רנט א קאר בע"מ:  פתוח כולל אמבטיה בארגז וו גרירה

 . 24.8.21מיום    023782LEמצ"ב נוהל הצעות מחיר ממשכ"ל מס' ** 

 להלן הצעות מחיר שהתקבלו : 

 4.5%לחודש שכירות כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  7,015  -חברת קשר רנט א קאר בע"מ  .1

 4.5%לחודש שכירות כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 5,923  -חברת פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ  .2

 

אוטו כול וו גרירה ואמבטיה בארגז זהו הרכב  TRITON 4*2ממליץ על רכב מסוג טנדר מיצובישי : קצין הרכב הערה 

 (. 2022צפי קבלת הרכב חודש ינואר הזול ביותר לקטגוריה זו ונמצא במלאי ) 

 

) זכיינית  חברת פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ קצין הרכב מבקש לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

מסוג חודשים, עבור רכב  36למשך  , 4.5%לחודש שכירות כולל מע"מ ועמלת משכ"ל   ₪ 5,923משכ"ל ( ע"ס 

 אוטו כול וו גרירה ואמבטיה בארגז. TRITON 4*2טנדר מיצובישי 

 

 1746000/730  - מקור תקציבי

 
 (6) נספח מס' 
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 הועדה: מלצותה

 

 המגדל הלבן-הקמת כיכר ברחובות שמשון הגיבור  - 137/2021הצעה מס'  .1

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

 המלצת אגף הנדסה

כולל ₪  559,994.86ע"ס  חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ עםההתקשרות וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 ועמלת מע"מ

 המגדל הלבן. -, עבור הקמת כיכר ברחובות שמשון הגיבור כולל פיקוח 7% בשיעור  משכ"ל 

 

 אריה לוין -הקמת כיכר ברחובות אפריאט  - 138/2021הצעה מס'  .2

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

 המלצת אגף הנדסה

כולל ₪  819,614.32"ס עחברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 מע"מ ועמלת משכ"ל 

 יאיר שטרן.  -, עבור הקמת כיכר ברחובות אפריאט כולל פיקוח 7%בשיעור 

 

 בר אילן -כיכר ברחובות אברהם הלל הקמת  - 139/2021הצעה מס'  .3

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

יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ ת חבר ההתקשרות עםהמלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 בר אילן.   -יכר ברחובות אברהם הלל , עבור הקמת ככולל מע"מ₪  700,002ע"ס 

 
 4.41פליטות גזי חממה  -כחלק מקול קורא LEDהתקנת פנסי   - 140/2021הצעה מס'  .4

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

חברת א.א.כ.י שרותי ביותר , הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  עם 

 כולל מע"מ.₪  737,026.69ע"ס (  11/18) זכיין מכרז פומבי מס '  חשמל ואחזקה בע"מ 

 

 2022-2021בודות לתחזוקת ניקוזים וניקוי תעלות פתוחות לטובת חורף ע   - 141/2021הצעה מס'  .5

כלכלן אגף ההנדסה, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה אחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר ל

 כולל מע"מ.₪  217,500חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ ע"ס ביותר , הועדה מאשרת ההתקשרות עם 

 
 כב ליסינג למחלקת הגינוןר  - 2021214/הצעה מס'  .6
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קצין הרכב , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

חברת פסיפיק רכב ותחבורה מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם   הועדה

 ) זכיינית משכ"ל (בע"מ 

מסוג טנדר חודשים, עבור רכב  36למשך  , 4.5%לחודש שכירות כולל מע"מ ועמלת משכ"ל   ₪ 5,923ע"ס  

 מיצובישי 

TRITON  4*2 .אוטו כול וו גרירה ואמבטיה בארגז 

 
 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                  
 מנכ"ל העירייה                                         גזברית  העירייה                                            

    

 

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 המגדל הלבן-הקמת כיכר ברחובות שמשון הגיבור  - 137/2021הצעה מס'  .1

כולל ₪  559,994.86ע"ס  חברה לפיתוח בע"מ חברת לקטיבי מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 ועמלת מע"מ

 המגדל הלבן. -, עבור הקמת כיכר ברחובות שמשון הגיבור כולל פיקוח 7% בשיעור  משכ"ל 

 

 אריה לוין  -הקמת כיכר ברחובות אפריאט  - 138/2021הצעה מס'  .2

כולל ₪  819,614.32"ס ע חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 מע"מ ועמלת משכ"ל 

 יאיר שטרן.  -, עבור הקמת כיכר ברחובות אפריאט כולל פיקוח 7%בשיעור 

 

 בר אילן -הקמת כיכר ברחובות אברהם הלל  - 139/2021הצעה מס'  .3

₪  700,002יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ ע"ס ת חבר ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 בר אילן.   -, עבור הקמת כיכר ברחובות אברהם הלל כולל מע"מ

 
 4.41פליטות גזי חממה  -כחלק מקול קורא LEDהתקנת פנסי   - 140/2021הצעה מס'  .4
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) זכיין מכרז פומבי מס '  חברת א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

11/18  ) 

 כולל מע"מ.₪  737,026.69ע"ס 

 

 2022-2021עבודות לתחזוקת ניקוזים וניקוי תעלות פתוחות לטובת חורף    - 141/2021הצעה מס'  .5

 כולל מע"מ.₪  217,500חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 
 כב ליסינג למחלקת הגינוןר  - 141/2021הצעה מס'  .6

 5,923ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (חברת פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ   ומאשר ההתקשרות עםמאמץ החלטת הועדה 

מסוג טנדר מיצובישי חודשים, עבור רכב  36למשך  , 4.5%לחודש שכירות כולל מע"מ ועמלת משכ"ל   ₪

TRITON  4*2 .אוטו כול וו גרירה ואמבטיה בארגז 

 

 
 

 

מיכאל וידל                                                                                                                     

 ראש העיר                                                                                                                 


