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 אוגוסטב 31 ) בתשפ"  שלישי כג' אלול ביום  התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב

 טלפונית - (2021

 
 משתתפים:                                                                            

גזברית העירייה                                -רוזה עללאל      

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:

 

 הקמת מערכים טכנולוגיים בטיילת בן גוריון ובגן השלום  - 2021135/הצעה מס'  .1

, משרד הפנים אישר לרשויות 1972-לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(, התשל"ב 9בהתאם לסעיף 

להספקה, התקנה ותחזוקה של מערך טכנולוגי מתקדם שנערך  6/15המקומיות להתקשר עם הזוכים במכרז מס' 

 ופורסם ע"י המשרד לביטחון פנים, 

 מצ"ב (.)  2021בדצמבר  31 -תוקף האישור הוארך עד ל

הואיל וחברת "אפקון בקרה ואוטומציה" נבחרה ע"י עיריית רמלה בהליך בקשה להצעות מחיר ולעירייה קיים הסכם 

כולל ₪  140,000והואיל ולרשות לביטחון קהילתי אושר תקציב של  31.12.2023בתוקף עם החברה עד ליום 

וגי בטיילת בן גוריון ובגן השלום, כמפורט מע"מ, להקמת מערכים טכנולוגיים, מבוקש לאשר הקמת מערך טכנול

 להלן:

 . כולל מע"מ₪  113,634.77                        -    טיילת בן גוריון

 . כולל מע"מ₪  99,777                     -               גן השלום

 . כולל מע"מ ₪  5,000    -תחזוקת מערכים טכנולוגיים 

 

 כולל מע"מ₪  218,411.77 -      סה"כ עלות

 
 ** מצ"ב מפרטים ועלויות ומהווים  חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 

 
ע"ס ) זכיינית בט"פ (  חברת "אפקון בקרה ואוטומציה"ההתקשרות עם  ממליצה לאשרהרשות לביטחון קהילתי 

218,411.77  

 כולל מע"מ. 
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 2029352750,  1819100780 -מקור תקציבי 

 

 ( 1) נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 תגבור ניקיון בחגי תשרי   - 136/2021הצעה מס'  .2

 עיריית רמלה יצאה למכרז ניקיון רחובות באמצעות קרן רמלה. 

והקבלן לא עמד ר בכוח אדם ומטאטא כביש. מאחר יבמסגרת היערכות לחגי תשרי הקבלן התבקש לתגבר את הע

עובדים  4 -מטאטאים + טנדר ו 2הצעות מחיר עבור תיו כלפי העירייה , קרן רמלה פנתה בבקשה לקבל יובובהתחיי 

 . (30.08.2021-30.09.2021 ) )סיירת( לצורך שיפור רמת הניקיון בעיר לקראת חגי תשרי תשפ"ב

 נעשתה לספקים הבאים : הפניה 

 
 י.ב. שיא משאבים 

 חן המקום 

 ( בע"מ1979דחס מנוף ושירותים אשקלון ) 

 פורד מערכות 

  השמה ומידעהתאמה 

  הפורטל הישראלי לרשויות מקומיות -רשויות 

 ר. נאם יזמות בע"מ 

 שטאל התמר אחזקות 

 שלג לבן 

 נאות דורית 

 
  :ותהער

  לכל אחד מן הגופים ברשימה הופנתה בקשה לקבלת הצעת מחיר בכתב ואף נוצר עמו קשר טלפוני לשם
 וידוא קבלת הפניה. 

  יש לציין כי לאור העובדה שמבוצעים קיזוזים בתשלום לקבלן הניקיון הקבוע בשל החוסרים בהעמדת

 מטאטאי 

כביש ועובדים, אין כל סכנה של חריגה תקציבית מהמסגרת השנתית הכוללת המוקצית לטובת ניקיון 

 הכבישים. 

  .הועדה המשפטית של הקרן ערכה ואישרה את כל ההליך 
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 שטאל התמר אחזקות.  לפנייה :הספקים אשר נענו 

 
 להלן פירוט הצעת המחיר:

 
  -שטאל תמר אחזקות בע"מ 

שעות ביום לתקופה  8עובדים )סיירת( למשך  4 -מטאטאים כולל נהג ואיש גרניק + טנדר ו 2
30.08.2021-30.09.2021 

  -3 )כולל ימי שישי לא כולל חגים ושבתות(  כולל 
 . 4.5%תקורת קרן בשיעור כולל מע"מ וכולל ₪  235,360 

 
כולל ₪  235,360  שטאל תמר אחזקות בע"מ באמצעות קרן רמלה ע"סאגף שפ"ע מבקש לאשר ההתקשרות עם 

 מע"מ 

 . 4.5%וכולל תקורת קרן בשיעור 

 
 

 1712200750 -מקור תקציבי 
 
 

 ( 2 נספח )
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 הועדה: מלצותה

 

 הקמת מערכים טכנולוגיים בטיילת בן גוריון ובגן השלום  - 135/2021הצעה מס'  .1

,  משנמצא כי מדובר במכרז פומבי  משותף של המשרד לביטחון פנים אחר עיון בבקשה ובנספחים, ל

חברת הועדה מאשרת המלצת הרשות לביטחון קהילתי וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

  "אפקון בקרה ואוטומציה"

   -  גן השלום, כולל מע"מ₪  113,634.77  -  טיילת בן גוריון)  מכולל מע"  218,411.77בט"פ ( ע"ס ) זכיינית 

 (.כולל מע"מ ₪  5,000    -תחזוקת מערכים טכנולוגיים , כולל מע"מ₪  99,777
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 תגבור ניקיון בחגי תשרי   - 136/2021הצעה מס'  .2

בר במסגרת היערכות לחגי תשרי הקבלן התבקש לתגהסבר מנהל אגף שפ"ע לפיו לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

וכן קרן רמלה פנתה בהליך הצעות תיו כלפי העירייה והקבלן לא עמד בהתחייבויו בכוח אדם ומטאטא כביש יראת הע

 שטאל ההתקשרות עם מחיר כמפורט, הועדה ממליצה לאשר המלצת אגף שפ"ע וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 . 4.5%כולל מע"מ וכולל תקורת קרן בשיעור ₪  235,360  תמר אחזקות בע"מ באמצעות קרן רמלה ע"ס

 
 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                  
 מנכ"ל העירייה                                         גזברית  העירייה                                            

    

 

 


