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 (2021 יליוב 27)  תשפ"א אב ' יח שלישי ביום  התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב

 ZOOMבאמצעות אפליקציית  -
 

 משתתפים:                                                                            נוכחים: 

  מנהל מח' אחזקה  -אילן שרמי                  גזברית העירייה                                -רוזה עללאל 

כלכלנית אגף החינוך והנוער   -ליזי בסון                                        יועמ"ש ל משנה  -סופי ויטלם עו"ד   

  חירוםבטחון ואגף   -מתן פינטו                                          כלכלן אגף ההנדסה -עוז בן שלוש 

                    רכש                         מח'  ת מנהל    -מיכל רוטמן 

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

 

 
  הנדון:

 

 הפעלה ע"י קרן רמלה -"יסודות ליסודי" תכנית   - 2021311/הצעה מס'  .1

תשפ"ג תכנית חינוכית חדשנית, המיועדת -בכוונת עיריית רמלה להפעיל באמצעות קרן רמלה בשנה"ל תשפ"א

 לשפר את 

רמת ההישגים של תלמידים בבתי"ס יסודיים בהם ריכוז גבוה של תלמידים ממוצא אתיופי, לחזק את המנהיגות 

 הבית 

 ספרית ולהגביר את מעורבות ההורים. 

 עמותת המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך.לשם הפעלת התכנית התקשרה קרן רמלה עם 

ע"י קרן רמלה בהליך של פטור ממכרז בהיותו ספק ייחודי ההתקשרות עם העמותה להפעלת התכנית אושרה 

 בפרוטוקול מס' 

 ) מצ"ב(.    09/18 

 הרי"ן, מענית ובן צבי.בתי"ס בהם פועלת התכנית, כאמור, הינם :  3

 להלן פירוט עלויות התכניות בבתי הספר : 
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עבור הפעלת ,  לשנה  תקורה לקרן רמלה 5% -כולל מע"מ ו₪  469,350סכום ההשתתפות הרשות השנתי הינו: 

 התכנית.

 שנים. 3 -משך ההתקשרות 

 

 מבוצעת ישירות ע"י קרן רמלה.כספי גביית הורים  ₪ 58,000 הערה : 

 

 הרשות, העמותה ומשה"ח.כקבוע בנספח התקציבי המצ"ב הגורמים במימון התכנית הם: 

משרד החינוך אישר השתתפותו במימון התכנית ברמלה, לרבות באמצעות הקצאת תקנים למאמנות האוריינות 

 בבתי הספר 

 ומימון שכרן באופן ישיר.

 

₪  469,350ע"ס  עמותת המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך וך והנוער ממליץ לאשר ההתקשרות עם אגף החינ

 .לשנהלקרן רמלה  5%מע"מ ותקורה בשיעור כולל 

 שנים. 3 -משך ההתקשרות 

 שנה"ל
סה"כבן צביהריןמעניתסה"כבן צביהריןמעניתסה"כבן צביהריןמענית מסגרת

 כיתות בו תופעלנה 
א-הא-וא-וא-דא-הא-הא-גא-דא-דהתוכנית

 הוצאות פדגוגיות
 מאמנת אורינות - 

281,000367,000   281,000367,000211,000859,000משרה מלאה  211,000  859,000    281,000  367,000  211,000  859,000    

 ניהול תוכנית, לווי 
מאמנת, וצוות בית 

    255,000   85,000   85,000   85,000    255,000   85,000   85,000  85,000   255,000  85,000  85,000  85,000הספר

    108,500   31,900   38,300   38,300      89,300   25,500   31,900  31,900     70,100  19,100  25,500  25,500 הערכה

      60,000   20,000   20,000   20,000      60,000   20,000   20,000  20,000     60,000  20,000  20,000  20,000 הדרכה

 סה"כ הוצאות 
411,500497,500335,1001,244,100417,900503,900פדגוגיות  341,500  1,263,300  424,300  510,300  347,900  1,282,500  

 הצטידות
               7            2            3            2               7            2            3           2              7           2           3           2 כמות כיתות חדשות

 סה"כ הצטידות 
127,500  85,000   297,500  127,50085,000  85,000לכיתות החדשות  85,000   297,500    85,000   127,500  85,000   297,500    

127,500  85,000   297,500  127,50085,000  85,000 סה"כ הצטידות  85,000   297,500    85,000   127,500  85,000   297,500    

      79,000   22,000   32,000   25,000      78,000   21,000   32,000  25,000     77,000  21,000  31,000  25,000 תקורה )5%(

521,500656,000441,1001,618,600527,900663,400 סה"כ כללי  447,500  1,638,800  534,300  669,800  454,900  1,659,000  

 משרד החינוך- תקן 
240,000295,000   240,000295,000175,000710,000מאמנת  175,000  710,000    240,000  295,000  175,000  710,000    

160,000185,000   160,000185,000160,000505,000 רמלה  160,000  505,000    160,000  185,000  160,000  505,000    

 המרכז הישראלי 
127,900183,400   121,500176,000106,100403,600לחדשנות בחינוך  112,500  423,800    134,300  189,800  119,900  444,000    

521,500656,000441,1001,618,600527,900663,400סה"כ מקורות  447,500  1,638,800  534,300  669,800  454,900  1,659,000  

 עלות התוכנית לבית ספר

 מקורות

תשפגתשפבתשפא
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  1813210789 -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 

 

כולל ₪  1,000,000ע"ס  כושרהסכם מסגרת עבור רכישה והתקנה של מתקני  - 2021411/הצעה מס'  .2

 כולל פיקוח %7.5מע"מ ועמלת משכ"ל 

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

1,000,000 ₪ 

 .כולל פיקוח 7.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  

 

 מתקני כושר: -5פרק  2020/17להלן הצעות המחיר שהתקבלו מאת זכייני מכרז מש/

 32.38% -. גנית פארק בע"מ1

 30% -. לודוס עולם הספורט בע"מ2

 27.77% -. אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ3

 . לא הגישה הצעה  -. אלו את ניצן בע"מ 4

 

נעשתה שיחת הבהרה עם חברת גנית פארק בע"מ יחד עם נציגי משכ"ל בה הועלו  7.7.2021בתאריך -הבהרה  

הטענות מול נציגי החברה על הנראות וטיב המוצרים. לאחר קבלת הסבר של נציג החברה וכן החברה התחייבה 

 לספק מוצרים לשביעות רצון העירייה, 

 ) מצ"ב ישיבת סיכום (.  את ההצעה ולקדם את ההתקשרות מולההוחלט לאשר 

  

כמי שנתנה את  (זכיינית משכ"ל  )גנית פארק בע"מחברת  אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 

 מתקני כושר. -5פרק  17/2020מחוברת המכרז מש/ 32.38%אחוז ההנחה הגבוה מבין המציעים בשיעור 

 

 בהתאם להזמנות מאושרות בפועל. -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 

 

 

 הגדלת התקשרות  - עבודות ברחוב חיים אשר - 2021511/הצעה מס'  .3

חברת לקטיבי חברה התקשרות עם הגדלת אישרה  25.5.2021מיום  16/2021-15וועדת מכרזים משותפים 

 , קבלן לפיתוח בע"מ
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כולל מע"מ עבור קרצוף וריבוד ושדרוג מדרכות ברחוב ₪  753,267, ע"ס 12/18מסגרת של העירייה מתוקף מכרז 

 חיים אשר. 

לאור דרישה נוספת של הנהלת העיר הוחלט להחליף את אבני השפה ואבנים משתלבות במקומות בהם לא תוכנן 

 לבצע החלפה. 

אשר זכתה בביצוע העבודה ברחוב זה וזאת מהטעם  חברה לפיתוח בע"מ חברת לקטיביביצוע העבודה יעשה על 

 שיש לבצע 

 המשכיות ורצף של עבודה ולא נכון יהיה להכניס קבלן נוסף באמצע ביצוע העבודה של קבלן אחר.

 

 כולל מע"מ. ₪  172,955.02:   חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ  -הצעת מחיר 

 מצ"ב כתב כמויות אשר הוכן ונבדק ע"י אגף הנדסה. 

 

קבלן מסגרת של העירייה  ) חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מהנדסה ממליץ לאשר את המשך העבודות ע"י אגף 

 מתוקף 

 כולל מע"מ. ₪  172,955.02ע"ס  ( 12/18מכרז 

 

  2952 -מקור תקציבי

 (3)נספח מס' 

 

 והתקנת גדרות של המשטרה סמוך לרחוב יגאל אלון הזזת מכולות - 2021611/הצעה מס'  .4

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

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

 הקמה אחזקה ושיקום תשתיות. 

קט יחידות דיור בפרוי 250אכלוס ל  ר בהזזת גדר על שטח שאמור להיות כביש המחייב סלילה למען אישורימדוב

 סיון. 

בתכנון המקדים לא נלקחה בחשבון הזזת הגדר לביצוע שול הכביש, מאחר והיה קבלן ומכונות לסלילת הכביש 

 בשטח ומאחר

 , בטלת הקבלן הייתה מהווה נזק כספי גדול לעירייה. ולא יכולנו לעצור את העבודות ולאחר מכן להזיז את הגדר

ידי שנקבע בשטח בשיתוף עם המשטרה הוחלט כי יש להזיז את הגדר בדחיפות ללא דיחוי ולאחר מספר בסיור מ

 מ״ר בהסכמה.  150שעות הסכימה המשטרה להזזת הגדר ולפנות שטח של כ 

בהחלטה בשטח הוחלט כי הקבלן שמבצע את הכביש הוא גם זה שיזיז את הגדר לפני שתחזור בה המשטרה 

 מההסכמה. 
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כולל  7% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  82,909.35:   חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ  -הצעת מחיר 

 פיקוח.

 ) פיקוח( ונבדק ע"י אגף הנדסה. חברת אלמלם הנדסה וניהול בע"מ כתב הכמויות הוכן ע"י 

 מצ"ב חוות דעת משפטית . 

 

  חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ זכיינית משכ"למבקש לאשר ההתקשרות עם   הנדסהאגף במסגרת הסכם זה , 

, עבור הזזת מכולות והתקנת גדרות של כולל פיקוח 7% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  82,909.35ע"ס 

 המשטרה סמוך לרחוב יגאל אלון. 

 

  2939 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 

 

 

 

 אספקת חומרי ניקיון לגני ילדים  - 2021711/הצעה מס'  .5

) מכרז  פומבי מס'   ברודווימול מחירון זכיין העירייה י ילדים נדרשים חומרי ניקיון , מח' רכש ערכה תמחור לגנ

1/18 .) 

 .15.08.2021בתוקף עד  -מצ"ב הסכם ההתקשרות 

 . גנים   151סה"כ לא כולל מע"מ  לקיט ,₪  320בסך  -רוט לקיט שמבקשים מח' גני ילדים לכל גן י*מצ"ב פ

 שם פריט מק"ט  

יחידת 
 מידה

כמות 
 לגן

מחיר 
יחידה לפני 

 מע"מ

סה"כ 
 מחיר לגן 

1 5000000001 

 -ברק לובן אקונומיקה סודיום היפוכלוריט 
 15 5 3 גלון ליטר 4 - 100%מים עד  3.5%

 3.8 3.8 1 יחידות ליטר 10דלי  5000000003 2

 4.9 4.9 1 יחידות יעה לאשפה פלסטיק+ידית 5000000060 3

 1.8 0.9 2 יחידות כרית לכלים 5000000007 4

 7.8 3.9 2 סט מברשת לאסלה + מתקן 5000000008 5

6 5000000009 

ס"מ הברגה + מקל למגב  40מגב פלסטיק 
 6.9 6.9 1 יחידות מ' עם הברגה 1.5האורך 

7 5000000011 

מ'  1.6ס"מ + מקל  באורך 40מטאטא כביש 
 16.5 16.5 1 יחידות עם הברגה

8 5000000013 

ס"מ הברגה + מקל עם  30מטאטא משרדי 
 7.4 7.4 1 יחידות מ' 1.5הברגה    באורך 

 2.9 1.45 2 חבילה שלישיה -מטליות אוניברסל  5000000015 9
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 9.9 9.9 1 גלון חומר פעיל 24%ליטר  4נוזל לכלים  5000000025 11

12 5000000026 

ניייר מגבת טישו דו שיכבתי בגליל מינימום 
מ' בגליל לפחות ברוחב  100גרם מרחבי   35

 27 27 1 יחידות ק"ג 5גלילים = כ   6=  1ס"מ לבן אריזה 19.5

13 5000000028 

ס"מ אריזה =  21*24נייר צץ רץ מגבת דף 
 99 33 3 יחידות יחידות חד שכבתי לבן 4000

14 5000000029 

דטרגנט ניטרלי   -סמ"ק  750ניקוי חלונות 
(  פרופילן גליקול FR11מרכיבים : אתנול )

 4 4 1 יחידות (10Rמתיל אתר )

15 5000000030 

בכל אריזה  -ניר טואלט טישו דו שיכבתי לבן
 50 25 2 יחידות מ' לפחות 20גלילים אורך כל גליל   48

16 5000000032 

ליטר מרכיבים: חומרים  4סבון נוזלי לידיים 
 2%עד  -מלח  16%פעילי שטח אניונים עד 

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

 17.8 8.9 2 גלון 100%עד  -אינטרטיים 

 8.8 4.4 2 יחידות סלסלה לאשפה פלסטיק משרדי 5000000035 17

 12.9 6.45 2 גלון ליטר 4ריצפז  5000000038 18

19 5000000041 

 12יח'  100חב' =  1 75*90שקיות אשפה 
 13.6 6.8 2 חבילה מיקרון

 9.9 4.95 2 חבילה סחבה מיקרופייבר לריצפה 5000000044 20

 319.9 סה"כ לפני מע"מ

 374.283       לקיט לגן -סה"כ כולל מע"מ      

 

 

 ( . 1/18מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ברדווי  ) זכיין מכרז פומבי מס' 

  . כולל מע"מ₪  56,535  -סכום הרכישה 

לא כולל מע"מ לערכה ₪  320 -גנים   77 )  חובהגני טרום לא כולל מע"מ לערכה ( ,  ₪  320 -גנים   74 )  גני חובה

 .) 

 . 15.08.2021 -תוקף המכרז 

 

 1812300433חומרי ניקוי טרום חובה ,  1812200433חומרי ניקוי חובה  -מקור תקציבי 

 

 (5)נספח מס' 

 

 (6)רחוב אברהם הלל  התקנת מצלמות במרכז הידידות - 2021811/הצעה מס'  .6

) זכיינית   אפקוןחברת  אישרה התקשרות עם 31.12.2020מיום  52/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 לא כולל מע"מ . ₪   2,911,814ע"ס המשרד לבט"פ ( 

₪   243,461 ע"ס ) זכיינית המשרד לבט"פ (   אפקוןההתקשרות  אגף הביטחון מבקש לאשרבמסגרת הסכם זה , 

 .6התקנת מצלמות במרכז הידידות אברהם הלל , עבור לא כולל מע"מ 
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 2026892750 -מקור תקציבי 

 (6)נספח מס' 

 

 גני ילדים " ניצנים " , " אל סרור "  - עבודות שיפוצים במוס"ח - 2021191/הצעה מס'  .7

"אלי חברת אישרה התקשרות בחוזה מסגרת  עם  27.04.2021 מיום   14/2021-15 וועדת מכרזים משותפים מס'

 כולל פיקוח 8.5% כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור₪  4,000,000באמצעות משכ"ל ע"ס  שטרית בע"מ"בן 

 שיפוצים תוספות בניה ואחזקה פרק ב' במוסדות חינוך וציבור. 2020במסגרת מכרז חש/

 נדרש עבודות שיפוצים )כללי, פיתוח ושירותים( במוס"ח. 2021במהלך שיפוצי קיץ 

 קבלו:להלן הצעות המחיר שנת

 כולל מע"מ.₪  100,946.34 -שיפוץ כללי -צניםגן ני .א

 כולל מע"מ.₪  130,725.65 -וץ כללישיפ -גן אל סרור .ב

 

חברת "אלי בן שטרית" )זכיינית משכ"ל( ע"ס במסגרת הסכם זה, מח' אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם 

ניצנים, גן אל , עבור עבודות שיפוץ בגן  8.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל )ליווי ופיקוח(  בשיעור ₪  231,671.99

 סרור.

   
 2932תב"ר שיפוצי קיץ   -מקור תקציבי 

 

 (7)נספח מס' 
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 - ואירועים לעיריית רמלהמכרז שירותי אבטחה מוסדות חינוך , מבני ציבור  - 2021012/הצעה מס'  .8

 4/2020ש/מכרז 

 וועדת השלושה בישיבתה מיום לאור חוסר שביעות רצון של העירייה ואי עמידה בתנאי המכרז ,החליטה 

 ) זכיינית משכ"ל ( .  על סיום ההתקשרות עם חברת שילון שירותי אבטחה 14/07/21

  ופרוטוקול ועדת השלושה. מצ"ב פרוטוקול שימוע** 

לאור האמור , אגף הביטחון פנה למשכ"ל בבקשה לבצע התמחרות עבור שירותי אבטחה למוסדות חינוך מבני ציבור 

 .4/2020ואירועים ע"פ מכרז החברה למשק וכלכלה ש/

 

 2020/21אומדן העירייה מתייחס לכמות שעות אבטחה נדרשות לחודש על בסיס שנת 

 

 הערה:

יודגש כי אגף הביטחון פנה לחברת משכ"ל לשם בדיקה בדבר זכויות עובדים ונמצא שאין כל תלונה באשר להלנת  

אשר  3בע"מ בנוסף לרשות ניסיון עבר משביע רצון עם חברת צוות  3זכויות עובדים ואופן העסקתם בחברת צוות 

 נתנה את השירותי האבטחה בעיר בעבר.

 

 להלן הצעות המחיר : 



     בס"ד 
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 בע"מ  )זכיינית משכ"ל(.  3חברת צוות ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עם  אגף הביטחון ממליץ לאשר

 .2.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של ₪  752,933.81 -עלות ההתקשרות לחודש 

 שנים 3  -משך ההתקשרות 

 בע"מ עומדת בתנאי הסף והמציאה את כל המסמכים הרלוונטיים.  3חברת צוות 

 לעירייה ניסון קודם וטוב עם חברה זו. 

 

 בהסכם לרבות התאמת ביטוחים וערבויות לטובת העירייה. ** יש לעגן ההתקשרות 

 

 .אבטחת מוסדות חינוך  181700751 -תקציבי  מקור 
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 וחתומות ע"י גזברית העירייה.  הזמנות מאושרותל  בהתאם  -אגף ספורט ואירועים 

 וחתומות ע"י גזברית העירייה. הזמנות מאושרותבהתאם ל    -אגף החינוך

 אגפים השונים של העירייה בהתאם להזמנות ותקציב מאושר.

 (8)נספח מס' 

 

 

 

 הועדה: מלצותה

 

 הפעלה ע"י קרן רמלה-תכנית "יסודות ליסודי"    - 2021311/הצעה מס'  .1

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלנית אגף החינוך והנוער , הועדה מאשרת המלצת אגף החינוך והנוער 

 וממליצה 

מע"מ כולל ₪  469,350עמותת המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך ע"ס עם בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 ותקורה 

 .לשנהלקרן רמלה  5%בשיעור 

 שנים. 3 -משך ההתקשרות 

 

כולל ₪  1,000,000ע"ס  כושרהסכם מסגרת עבור רכישה והתקנה של מתקני  - 2021411/מס'  הצעה .2

 מע"מ ועמלת 

 כולל פיקוח %7.5משכ"ל 

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

 הועדה ,

זכיינית   ) גנית פארק בע"מחברת  העיר לאשר ההתקשרות עם בפני ראש וממליצה  הנדסהמאשרת המלצת אגף 

 כמי  (משכ"ל

מתקני  -5פרק  17/2020מחוברת המכרז מש/ 32.38%שיעור בשנתנה את אחוז ההנחה הגבוה מבין המציעים 

 כושר.

 

 הגדלת התקשרות  - עבודות ברחוב חיים אשר  - 2021511/הצעה מס'  .3

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

 המלצת אגף 
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קבלן מסגרת  ) חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מאת המשך העבודות ע"י הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 של 

 כולל מע"מ. ₪  172,955.02ע"ס ( 12/18העירייה מתוקף מכרז 

 

 

 

 

 

 הזזת מכולות והתקנת גדרות של המשטרה סמוך לרחוב יגאל אלון - 2021611/הצעה מס'  .4

מדובר בהזזת גדר על משנמצא כי מדובר בעבודה דחופה  ) לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה,

בתכנון המקדים לא . יחידות דיור בפרויקט סיון 250אכלוס ל  שטח שאמור להיות כביש המחייב סלילה למען אישורי

א ניתן ול נלקחה בחשבון הזזת הגדר לביצוע שול הכביש, מאחר והיה קבלן ומכונות לסלילת הכביש בשטח ומאחר

הועדה (, תה מהווה נזק כספי גדול לעירייהלעצור את העבודות ולאחר מכן להזיז את הגדר, בטלת הקבלן היי היה 

חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ ההתקשרות עם רת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר מאש

 כולל 7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  82,909.35ע"ס ( זכיינית משכ"ל )

 עבור הזזת מכולות והתקנת גדרות של המשטרה סמוך לרחוב יגאל אלון. פיקוח 

 

 אספקת חומרי ניקיון לגני ילדים  - 2021711/הצעה מס'  .5

הועדה מאשרת המלצת מנהל מח' רכש , משנמצא כי מדובר במכרז פומבי, לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ( . 1/18ברדווי  ) זכיין מכרז פומבי מס'  מח' רכש וממךיצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

  . כולל מע"מ₪  56,535  -סכום הרכישה 

לא כולל מע"מ לערכה ₪  320 -גנים   77 )  גני טרום חובהלא כולל מע"מ לערכה ( ,  ₪  320 -גנים   74 )  גני חובה

 .) 

 . 15.08.2021 -תוקף המכרז 

 

 (6)רחוב אברהם הלל  התקנת מצלמות במרכז הידידות - 2021811/הצעה מס'  .6

הועדה מאשרת , והעובדה כי מדובר בהסכם מסגרת מ"מ מח' פיקוח וחניה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 המלצת 

 ,כולל מע"מ₪  243,461 ע"ס  אפקוןחברת  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  מח' פיקוח וחניה

 עבור התקנת 

 .6אברהם הלל מצלמות במרכז הידידות 
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 גני ילדים " ניצנים " , " אל סרור "  - עבודות שיפוצים במוס"ח - 2021191/הצעה מס'  .7

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

 המלצת מח' 

חברת "אלי בן שטרית" )זכיינית משכ"ל( ע"ס  אחזקה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 כולל ₪  231,671.99

 ניצנים, גן אל סרור., עבור עבודות שיפוץ בגן  8.5%"ל )ליווי ופיקוח(  בשיעור מע"מ ועמלת משכ

 

 - מכרז שירותי אבטחה מוסדות חינוך , מבני ציבור ואירועים לעיריית רמלה - 120/2021הצעה מס'  .8

 4/2020מכרז ש/

וממליצה בפני ראש  אגף בטחון, הועדה מאשרת המלצת מנהל אגף בטחוןלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

כולל מע"מ ועמלת ₪  752,933.81 - לחודשבע"מ עלות ההתקשרות  3חברת צוות  העיר לאשר ההתקשרות עם

 2.5%משכ"ל בשיעור של 

 שנים 3 -משך ההתקשרות 

 

 

 רונן עזריה                                                         רוזה עללאל                                      
 מנכ"ל העירייה                                    גזברית  העירייה                                              

 

 

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 הפעלה ע"י קרן רמלה-תכנית "יסודות ליסודי"    - 113/2021הצעה מס'  .1

כולל ₪  469,350עמותת המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 .לשנהלקרן רמלה  5%שיעור במע"מ ותקורה 

 שנים. 3 -משך ההתקשרות 
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כולל ₪  1,000,000ע"ס  כושרהסכם מסגרת עבור רכישה והתקנה של מתקני  - 2021411/הצעה מס'  .2

 מע"מ ועמלת 

 כולל פיקוח %7.5משכ"ל 

כמי שנתנה את אחוז  (זכיינית משכ"ל  ) גנית פארק בע"מחברת  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 

 ההנחה הגבוה 

 מתקני כושר. -5פרק  17/2020מחוברת המכרז מש/ 32.38%שיעור במבין המציעים 

 

 הגדלת התקשרות  - עבודות ברחוב חיים אשר  - 2021511/הצעה מס'  .3

העירייה קבלן מסגרת של  ) חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ מאמץ החלטת הוועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ. ₪  172,955.02ע"ס ( 12/18מתוקף מכרז 

 

 הזזת מכולות והתקנת גדרות של המשטרה סמוך לרחוב יגאל אלון - 2021611/הצעה מס'  .4

ע"ס ( זכיינית משכ"ל )לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ חברת  מאמץ החלטת הוועדה ומאשר ההתקשרות עם 

עבור הזזת מכולות והתקנת גדרות של המשטרה  כולל פיקוח 7%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  82,909.35

 סמוך לרחוב יגאל אלון.

 

 אספקת חומרי ניקיון לגני ילדים  - 117/2021הצעה מס'  .5

 ( . 1/18) זכיין מכרז פומבי מס'   ברדווי מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

  . כולל מע"מ₪  56,535  -סכום הרכישה 

לא כולל מע"מ לערכה ₪  320 -גנים   77 )  גני טרום חובהלא כולל מע"מ לערכה ( ,  ₪  320 -גנים   74 )  גני חובה

 .) 

 . 15.08.2021 -תוקף המכרז 

 

 (6)רחוב אברהם הלל  התקנת מצלמות במרכז הידידות - 2021811/הצעה מס'  .6

עבור התקנת מצלמות  ,כולל מע"מ₪  243,461 ע"ס  אפקוןחברת  ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 .6אברהם הלל במרכז הידידות 

 

 

 

 



     בס"ד 
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 גני ילדים " ניצנים " , " אל סרור "  - עבודות שיפוצים במוס"ח - 2021191/הצעה מס'  .7

כולל ₪  231,671.99חברת "אלי בן שטרית" )זכיינית משכ"ל( ע"ס  עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 ניצנים, גן אל סרור., עבור עבודות שיפוץ בגן  8.5%מע"מ ועמלת משכ"ל )ליווי ופיקוח(  בשיעור 

 

מכרז  - לעיריית רמלהמכרז שירותי אבטחה מוסדות חינוך , מבני ציבור ואירועים  - 120/2021הצעה מס'  .8

 4/2020ש/

יצה בפני ראש העיר וממל אגף בטחון, הועדה מאשרת המלצת מנהל אגף בטחוןלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 לאשר ההתקשרות

 .2.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של ₪  752,933.81 - לחודשבע"מ עלות ההתקשרות  3חברת צוות  עם

 .שנים 3 -משך ההתקשרות 

 

 

 

 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                     

 ראש העיר                                                                                                                 


