
     בס"ד 

     

        

ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                         
 30/2021- 15-מס'

 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                         
 

1 
 

 
 אוגוסטב 18 ) תשפ"א' אלול י רביעי ביום  התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב

 ZOOMבאמצעות אפליקציית  - (2021

 
 משתתפים:                                                                             נוכחים :

גזברית העירייה                                -רוזה עללאל    נציגת אגף הספורט -ענת ברמי                              

אגף ספורט ואירועים  -יעקב בוארון                                        משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם   

מנהל מח' אחזקה -אילן שרמי                                               מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן  

מנהלת מדור מכרזים וביטוחים -גלית יעקב                                         כלכלן אגף ההנדסה -עוז בן שלוש   

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

 
 

  הנדון:
  

 מתנ"ס ערבי  -קייטנות יולי אוגוסט  תשפ"א  - 2021721/הצעה מס'  .1

 .  מתנ"ס הערבי  -במסגרת מכרז משותףהפעלה ע"י הרשות 

הרשות מעוניינת שהמתנ"ס הערבי יפעיל את הגנים של המגזר  בחופשת הקיץ במסגרת קול קורא גני ילדים 

 תשפ"א. 

 .ימים כולל חופשת החג ( 15)סה"כ  26.7.21ועד ליום   01.07.2021מתכונת הפעלה: החל מיום 

 מסגרות . 33גוף המפעיל של גני הילדים במגזר הערבי  -מתנ"ס הערבי 

 ₪ 526.008משרד החינוך: תקצוב 

 ₪ 113,186-הוצ' ע"י הרשות 

 כולל מע"מ . ₪  412,822.32סה"כ העברה למתנ"ס הערבי: 

 להלן פירוט עלויות : 
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 . גת כרטסת הוצאות והצגת חשבוניותעברת התשלום בכפוף להצהערה :  

 

 כולל מע"מ. ₪  412,822.32למתנ"ס הערבי ע"ס  תשלוםאגף ספורט ואירועים מבקש לאשר 

 

 1812321780, 1812321781 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 

 

 ביטוח אחריות נושאי משרה - 2021812/הצעה מס'  .2

 לעיריית רמלה נדרש ביטוח אחריות נושאי משרה , העירייה פנתה לחברה למשק וכלכלה לצורך עריכת הביטוח.

 .ל הינה "הראל חברה לביטוח בע"ממשכ" חברת הביטוח שזכתה מטעם

 

 .ש"ח לא כולל מע"מ 118,210ע"ס  חברת "הראל חברה לביטוח בע"מ" ) זכיינית משכ"ל(  סכום ההתקשרות עם

 01.07.2021- 30.06.2022 תוקף הביטוח:

 כמותמגזר ערבי מחזור א' בוקר

פעילים
 תקציב לחניך

קול-קורא
 סה"כ תקצוב 

 תימול סייעת תקורותחומרי ניקויציד מתכלהמשרד

סה"כ יתרות לגןדמי ניהולמובילה

10,014.81 429.66₪ 1,980.0₪ 572.9₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 14,322₪ 22651₪שכ' חקלסנדיאן201970
9,409.38 410.13₪ 1,980.0₪ 546.8₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 13,671₪ 21651₪גן חקלתבל222240
10,014.81 429.66₪ 1,980.0₪ 572.9₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 14,322₪ 22651₪גן חקלאלמוג447938
10,014.81 429.66₪ 1,980.0₪ 572.9₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 14,322₪ 22651₪גן חקלנור532283
14,858.25 585.90₪ 1,980.0₪ 781.2₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 19,530₪ 30651₪ג'ווארישכלנית115055
115063

197160

9,409.38 410.13₪ 1,980.0₪ 546.8₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 13,671₪ 21651₪ג'ווארישיסמין197178
9,409.38 410.13₪ 1,980.0₪ 546.8₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 13,671₪ 21651₪שכ' ג'ווארישחרצית201921
8,198.52 371.07₪ 1,980.0₪ 494.8₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 12,369₪ 19651₪שכ' ג'ווארישפרפר201939
9,409.38 410.13₪ 1,980.0₪ 546.8₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 13,671₪ 21651₪שכ' ג'ווארישפרחים201954
10,620.24 449.19₪ 1,980.0₪ 598.9₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 14,973₪ 23651₪רח' תמרתומר168906
10,014.81 429.66₪ 1,980.0₪ 572.9₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 14,322₪ 22651₪רח' דני מס 5דני מס202002
12,436.53 507.78₪ 1,980.0₪ 677.0₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 16,926₪ 26651₪רח' יבנה 34אמירים201996
266890

236117

115030

115048

11,225.67 468.72₪ 1,980.0₪ 625.0₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 15,624₪ 24651₪רח' אמיל זולא 5הגפן159202
15,463.68 605.43₪ 1,980.0₪ 807.2₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 20,181₪ 31651₪רח' צידוןתמר145219
8,803.95 390.60₪ 1,980.0₪ 520.8₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 13,020₪ 20651₪הגדוד העברי 1אג'יאל626119
12,436.53 507.78₪ 1,980.0₪ 677.0₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 16,926₪ 26651₪רח' הגדוד העברירעות157826
10,620.24 449.19₪ 1,980.0₪ 598.9₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 14,973₪ 23651₪רח' הגדוד העבריעמית157818
11,831.10 488.25₪ 1,980.0₪ 651.0₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 16,275₪ 25651₪רח' שפירא אברהם 1הזית159194
14,462.10 488.25₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 16,275₪ 25651₪שמשון הגיבור 1אורתודוקסי פרפרים433243
14,462.10 488.25₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 16,275₪ 25651₪שמשון הגיבור 1אורתודוקסי ורדים631085
15,093.57 507.78₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 16,926₪ 26651₪המעפילים 1אורתודוקסי  הכוכבים711374
14,462.10 488.25₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 16,275₪ 25651₪רשי 1אלהודא558528
14,462.10 488.25₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 16,275₪ 25651₪רשי 1אלהודא558544
14,462.10 488.25₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 16,275₪ 25651₪רשי 1אלהודא373589
18,882.39 624.96₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 20,832₪ 32651₪הרצל 83סנט גוזף551184
18,882.39 624.96₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 20,832₪ 32651₪הרצל 83סנט גוזף551168
13,199.16 449.19₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 14,973₪ 23651₪הרצל 83סנט גוזף551176
17,619.45 585.90₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 19,530₪ 30651₪הרצל 83סנט גוזף551200
13,830.63 468.72₪ 270.0₪ 1,054.7₪ 15,624₪ 24651₪הרצל 83סנט גוזף551150

₪ 526,008₪ 33,749₪ 8,640₪ 13,437₪ 41,580₪ 15,780
₪ 412,822.32

526,008 ₪תקצוב משרד החינוך 

113,186 ₪הוצאות ע"י העירייה 

30

31

36₪ 703.1₪ 18,490.83 651

651

651₪ 1,980.0₪ 605.4₪ 15,463.68

₪ 1,980.0₪ 585.9₪ 14,858.25

₪ 1,980.0

₪ 270.0

שירותים שבוצעו ע"י  העירייה 

₪ 23,436

₪ 19,530

₪ 20,181

₪ 1,054.7

₪ 1,054.7

₪ 1,054.7

₪ 807.2

₪ 937.4 ₪ 270.0

₪ 270.0

₪ 781.2

רקפת + נרקיס

רח' יהושוע בן נון 7

רח' יהושע בן נון 7 זמיר + הדרור

אבן סינא+  אלאמל

ג'וואריש
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  1931000440 -תקציבימקור 

 (2 )נספח מס'

 

לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני  - התקנת דשא סינטטי במוס"ח - 129/2021הצעה מס'  .3

 -MM 111098   משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב, וסככות, נוהל מספר

 17/2020מש

 נדרשת עבודה להתקנת דשא סינטטי בגני ילדים. 2021במהלך שיפוצי קיץ 

חברת מושיקו גינון בע"מ )  ההתקשרות עם  אישרה  02.12.2020מיום  48.2020-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 זכיינית משכ"ל ( 

 הכוללת ניהול ופיקוח.   7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  1,000,000ע"ס 

 הילדים כדלקמן : במסגרת הסכם מסגרת, מבוקש להתקין דשא סינטטי בגני 
 

 להלן הצעות המחיר שנתקבלו:

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 50,165.13 -עשור .א

 המחיר כולל מע"מ. -₪  40,575.88 -סיני .ב

 המחיר כולל מע"מ. -₪  65,627.63 -השלום .ג

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 20,424.63 -יובל .ד

 
 .7.5%ועמלת משכ"ל )ליווי ופיקוח( בסך  כולל מע"מ ₪  176,739.27 -סה"כ עלות התקנת דשא סינטטי הנה

 

₪  176,739.27ע"ס   (משכ"לזכיינית  ) גינון בע"מ"חברת "מושיקו  מחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם 

גני ילדים: עשור , סיני ,   4-עבור התקנת דשא סינטטי ב  7.5%משכ"ל )ליווי ופיקוח( בסך  תכולל מע"מ ועמל 

 השלום, יובל.

 

 דשא סינטטי ומתקני משחק בגני ילדים.  -2028252750 - תקציבי מקור

 

 (3)נספח מס' 

 

 

 

 פרגן ודדון יעקבוריבוד רחובות נתן אלבז, שלום א עבודות קרצוף - 2021301/הצעה מס'  .4
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הנדסה פנה לקבלני המסגרת  אגףלשם ביצוע עבודות קרצוף וריבוד רחובות נתן אלבז, שלום איפרגן ודדון יעקב, 

 . 12/18בתחום פיתוח תשתיות מתוקף מכרז פומבי 

 כולל מע"מ.₪  586,424.67 -אגף הנדסה  אומדן

 

 : להלן הצעות המחיר שהתקבלו

 .כולל מע"מ₪  650,674.04 -. יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ1

 . כולל מע"מ₪  592,347 -. מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ2

 . כולל מע"מ  ₪ 581,685.89 -. לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ3

 

 . 19/2021-15מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות **

 

 האם כתב הכמויות נבדק? כלכלן אגף הנדסה משיב  כתב הכמויות הוכן ע"י אגף ההנדסה. -לשאלת הועדה 

 

לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ ע"ס  לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של הנדסה ממליץ  אגף

 כולל מע"מ.₪  581,685.89

 
  2664  , 2029522750 -מקור תקציבי

 

 (4)נספח מס' 

 

 

 

 החלפת משטח גומי בגן בריל - 2021311/הצעה מס'  .5

, מנהל הנדסה פנה ישנו צורך להחליף את משטח הגומי בגן בריל  לאחר ביקורת של מכון התקנים ומציאת ליקויים

 לקבלני המסגרת 

 . 7/19בתחום פיתוח תשתיות מתוקף מכרז פומבי 

 

 מע"מ(. א כולל ל₪  85,000כולל מע"מ )₪  99,450 -אומדן

 

 :להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה 

 כולל מע"מ ₪  119,340 -בע"מ 2010. גומיגן 1
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 .19/2021-15מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות **

 

₪   119,340ע"ס ( 07/19) זכיינית מכרז פומבי  בע"מ  2010גומיגן  ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ.

 

  2951 -מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 

 

 

שיפוצים, תוספות בניה ואחזקה פרק ב' במוסדות  - עבודות שיפוצים במוס"ח -2021132/הצעה מס'  .6
 07/2020מכרז מסגרת חש/ -חינוך וציבור

 במועדוניות הראל ועמנואל נדרש לבצע שיפוץ כללי.

)   בע"מבן שטרית אלי  עםההתקשרות  אישרה  27.04.2021מיום  14.2021-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 כולל מע"מ , עמלת משכ"ל הכוללת פיקוח. ₪  4,000,000זכיינית משכ"ל ( ע"ס 

 מועדוניות כדלקמן   :  2במסגרת הסכם זה,  מחלקת אחזקה מבקשת לאשר שיפוץ של 

 כולל מע"מ. ₪ 145,467.11   -הראל 

 כולל מע"מ. ₪  109,243.89 - עמנואל

 .8.5%כוללים מע"מ ועמלת משכ"ל )ליווי ופיקוח( בסך המחירים ₪ ,  254,711לות סך כל העבודות ע

₪  254,711ע"ס  חברת "בן שטרית אלי בע"מ" )זכיינית משכ"ל( מחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם  

 כולל מע"מ 

 עבור שיפוץ כללי במועדונית הראל ,מועדונית עמנואל. 8.5%ועמלת משכ"ל ליווי ופיקוח בשיעור 

 
  -מקור תקציבי 

 2029472750שיפוצי קיץ  ר"תב -הראל מועדונית

  מוסדות ציבור ר"תב  -עמנואל מועדונית 
 (6)נספח מס' 

 

 

 

במסגרת קול קורא הצטיידות  -בקשה לאישור רכש ציוד תקשוב לבי"ס מחוננים -2021133/הצעה מס'  .7

 סבב ב' -קורונה 
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אישרה ההתקשרות עם חברת טלקוד ) זכיינית פיס(  01.07.2021מיום  23.2021-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 כולל מע"מ. ₪  1,287,941ע"ס 

 סבב ב'. -בהמשך לקול קורא הצטיידות קורונה ללמידה מרחוק, משרד החינוך הוציא קול קורא המשך 

כולל מע"מ עבור ₪  60,000קוד ) זכיינית פיס( ע"ס ההתקשרות עם חברת טלבמסגרת הסכם זה מבוקש לאשר 

 מצ"ב ההרשאה(.) שדרוג ועדכון ציוד תקשובי לבי"ס מחוננים השייכים לתוכנית התקשוב החדשה 

 קורונה-תוכנית לאומית תקשוב בי"ס  -  1813220933  -מקור  תקציבי 

 (7)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הועדה: מלצותה

 

 מתנ"ס ערבי -קייטנות יולי אוגוסט  תשפ"א  - 127/2021הצעה מס'  .1

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 במסגרת 

 כולל מע"מ. ₪  412,822.32ע"ס עם המתנ"ס הערבי קול קורא גני ילדים תשפ"א 

 
 ביטוח אחריות נושאי משרה - 128/2021הצעה מס'  .2

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הועדה מאשרת המלצת מדור מכרזים וביטוחים וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 .כולל מע"מ  ש"ח לא 118,210ע"ס  חברת "הראל חברה לביטוח בע"מ" ) זכיינית משכ"ל(  עם ההתקשרות

 01.07.2021- 30.06.2022 תוקף הביטוח:
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לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני  - במוס"חהתקנת דשא סינטטי  - 129/2021הצעה מס'  .3

 MM- 17/2020 111098   משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב, וסככות, נוהל מספר

 מסגרת של משכ"ללאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אחזקה ונוכח העובדה כי מדובר במכרז  

חברת הועדה מאשרת המלצת מח' אחזקה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ( , 17/2020מש/)

 "מושיקו גינון בע"מ" ) זכיינית משכ"ל(  

גני   4-,עבור התקנת דשא סינטטי ב 7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל )ליווי ופיקוח( בסך ₪  176,739.27ע"ס  

 ילדים: עשור , סיני , השלום, יובל.

 

 עבודות קרצוף וריבוד רחובות נתן אלבז, שלום איפרגן ודדון יעקב - 2021013/הצעה מס'  .4

, ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה

 הועדה 

)   בע"מלקטיבי חברה לפיתוח חברת  מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 כולל מע"מ.₪  581,685.89ע"ס (  12/18זכיינית מכרז פומבי מס' 

 

 החלפת משטח גומי בגן בריל - 2021131/הצעה מס'  .5

וישנה הלימה   07/19בדה כי מדובר במכרז פומבי ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה והעולאחר עיון בבקשה 

  חברתהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם לאומדן העירייה, 

 ₪   119,340בע"מ ע"ס  2010 גומיגן

 כולל מע"מ.

 

שיפוצים, תוספות בניה ואחזקה פרק ב' במוסדות  - עבודות שיפוצים במוס"ח -133/2021הצעה מס'  .6
 07/2020מכרז מסגרת חש/ -חינוך וציבור

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אחזקה ,הועדה מאשרת המלצת מח' אחזקה וממליצה בפני ראש 

כולל מע"מ ועמלת ₪  254,711חברת "בן שטרית אלי בע"מ" )זכיינית משכ"ל(  ע"ס העיר לאשר ההתקשרות עם 

 משכ"ל ליווי ופיקוח 

 ,מועדונית עמנואל.עבור שיפוץ כללי במועדונית הראל  8.5%בשיעור 
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ול קורא הצטיידות במסגרת ק -בקשה לאישור רכש ציוד תקשוב לבי"ס מחוננים -2021/134הצעה מס'  .7

 ב'סבב  -קורונה 

נציגת מח' מחשוב והעובדה כי מדובר בהסכם מסגרת , הועדה לאחר עיון לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

ההתקשרות עם חברת טלקוד ) זכיינית פיס( ע"ס  בפני ראש העיר לאשרמאשרת המלצת נציגת מחשוב וממליצה 

כולל מע"מ עבור שדרוג ועדכון ציוד תקשובי לבי"ס מחוננים השייכים לתוכנית התקשוב החדשה  ₪  60,000

 )מצ"ב ההרשאה(.

 

 

 
 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                  
 מנכ"ל העירייה                                         גזברית  העירייה                                            

    

 

 

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 מתנ"ס ערבי -קייטנות יולי אוגוסט  תשפ"א  - 127/2021הצעה מס'  .1

ע"ס אמץ החלטת הועדה ומאשר  ההתקשרות במסגרת קול קורא גני ילדים תשפ"א עם המתנ"ס הערבי מ    

412,822.32  ₪ 

 כולל מע"מ.     

 
 ביטוח אחריות נושאי משרה - 128/2021הצעה מס'  .2

ע"ס  חברת "הראל חברה לביטוח בע"מ" ) זכיינית משכ"ל( מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

  ש"ח לא 118,210

 .כולל מע"מ 
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 01.07.2021- 30.06.2022 תוקף הביטוח:

 
לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני  - התקנת דשא סינטטי במוס"ח - 129/2021הצעה מס'  .3

 -MM 111098   נוהל מספרמשחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב, וסככות, 

17/2020 

 176,739.27חברת "מושיקו גינון בע"מ" ) זכיינית משכ"ל(  ע"ס עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

גני ילדים: עשור , סיני ,   4-,עבור התקנת דשא סינטטי ב 7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל )ליווי ופיקוח( בסך ₪ 

 השלום, יובל.

 

 עבודות קרצוף וריבוד רחובות נתן אלבז, שלום איפרגן ודדון יעקב - 2021130/הצעה מס'  .4

) זכיינית מכרז פומבי מס'  לקטיבי חברה לפיתוח בע"מחברת  ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ.₪  581,685.89ע"ס (  12/18

 

 

 

 

 החלפת משטח גומי בגן בריל - 2021131/הצעה מס'  .5

 כולל מע"מ.₪   119,340בע"מ ע"ס  2010 גומיגן  חברתההתקשרות עם  הועדה ומאשרמאמץ החלטת 

 

שיפוצים, תוספות בניה ואחזקה פרק ב' במוסדות  - עבודות שיפוצים במוס"ח -2021321/הצעה מס'  .6
 07/2020מכרז מסגרת חש/ -חינוך וציבור

כולל ₪  254,711חברת "בן שטרית אלי בע"מ" )זכיינית משכ"ל(  ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 עבור שיפוץ כללי במועדונית הראל ,מועדונית עמנואל. 8.5%בשיעור מע"מ ועמלת משכ"ל ליווי ופיקוח 

 

במסגרת קול קורא הצטיידות  -בקשה לאישור רכש ציוד תקשוב לבי"ס מחוננים -2021331/הצעה מס'  .7

כולל ₪  60,000ההתקשרות עם חברת טלקוד ) זכיינית פיס( ע"ס  החלטת הועדה ומאשר  מאמץסבב  -קורונה 

 מע"מ עבור שדרוג ועדכון ציוד תקשובי לבי"ס מחוננים השייכים לתוכנית התקשוב החדשה  )מצ"ב ההרשאה(.

 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                     
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 ראש העיר                                                                                                                 


