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 בדצמבר 21)תשפ"ב  טבת 'זי ישליש ביום  התקיימה ש  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
2021) - 

 , רמלה.1בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית ,ויצמן 
 

 משתתפים:                                                                                 נוכחים:                                             

  קצין רכב   -אבי דיל                                   ית העירייה                  גזבר -רוזה עללאל 

                                        משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

                                             מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן 

כלכלן אגף הנדסה   -רו"ח עוז בן שלוש   

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

 
  הנדון:

 

 )אחווה לשעבר( "  מגשימים"  בודות לחיזוק מבנה בי"ס ע - 2021811/הצעה מס'  .1

בעקבות החמרת מצב המבנה של בית ספר מגשימים )אחווה לשעבר(, נדרש לבצע בדחיפות עבודות לחיזוק 

 המבנה 

 וכן לתקן ולשדרג את מערכת החשמל שנמצאת במצב רעוע ומסכן את התלמידים וצוות ההנהלה.

  ( 12/18מתוקף מכרז זכיינית העירייה בתחום הבניה ) מחברת אגרגט בע"מנעשתה פנייה לקבלת הצעת מחיר 

 כולל מע"מ.₪  145,974.50 ע"ס 

 

 חברת אגרגט בע"מ :   -להלן הצעת מחיר 

 כולל מע"מ. ₪  145,974.50

 

מי הכין את כתב הכמויות ? כלכלן אגף הנדסה משיב כי הקבלן הכין את כתב הכמויות וגורם   -לשאלת הועדה 

 מקצועי באגף ההנדסה אישר . 

 

חברת אגרגט בע"מ, זכיינית העירייה בתחום הבניה מתוקף מכרז עם ההתקשרות הנדסה ממליץ לאשר  אגף

12/18 , 

 כולל מע"מ.₪  145,974.50ע"ס 

 

  2947,  2932 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס'  

 

) הספקה,  6/15) מכרז פומבי מס'   הרחבת המערך הטכנולוגי בעיר רמלה - 182/2021הצעה מס'   .2

 התקנה ותחזוקה של מערך טכנולוגי מתקדם של המשרד לביטחון פנים(
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) זכיינית   אפקוןחברת  אישרה התקשרות עם 31.12.2020מיום  52/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 המשרד לבט"פ ( 

 לא כולל מע"מ . ₪   2,911,814ע"ס 

, 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' 

 שרד לביטחון פנים, ופורסם ע"י המ

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

 

 ₪   932,490 ע"ס ) זכיינית המשרד לבט"פ (   אפקוןההתקשרות  אגף הביטחון מבקש לאשרבמסגרת הסכם זה , 

 כמפורט להלן : כולל מע"מ 

 

 

 

 

כמות  שם האתר ומיקומו מס'
 מצלמות

סכום 
 מתוכנן

 הערות

 113,000 1+  7 עד הזית( 431 -דרום )מ 200כביש  1
 ₪ 

 מתוחשב

 60,000 1+  4 כיכר רח' משה לוי פינת בוגנים  2
₪ 

 

גני המשחקים במשה הלוי פינת כביש  3
 )+הצומת( 200

10 +1 60,000 
 ₪ 

 

 64,000 1+  4 גן ציבורי מסדה פינת בן יוסף )שחזור( 4
 ₪ 

 מתוחשב

)כניסה צומת מסדה פינת מנחם דניאל  5
 (40לעיר מכביש 

3 40,000 
 ₪ 

 

שוק יום ד' רח' שלמה המלך )מכולות  6
 אשפה(

4  +1 70,000 
 ₪ 

 

צומת יהודה שטיין פינת ויצמן )צומת  7
 קניון עזריאלי(

4  +1 50,000 
 ₪ 

 

חניות ברחוב שפיק עדס כולל גן  8
 הילדים דני מס

10  +1 60,000 
 ₪ 

 

 50,000 1+  4 צומת המגדל הלבן פינת זכריה  9
 ₪ 

 

צומת א.ס לוי פינת יחזקאל )בית  10
 העלמין החדש(

4  +1 40,000 
₪ 

 

ר ברחוב לוחמי ביתר פינת יאיר כיכ 11
 שטרן

4  +1  40,000 
 ₪ 
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מגרש המשחקים הפנימי באהרון  12
 בוגנים )רמת דן(

5  +1 50,000 
₪ 

 

 40,000 1+  4 צומת בוסתן סולטאן 13
 ₪ 

 מתוחשב

 20,000  נק' צפייה בשיטור העירוני 14
 ₪ 

 

 40,000  1+  4 גן אלי כהן 15
 ₪ 

 

     

 797,000  סה"כ  
 ₪ 

לא כולל 
 מע"מ

 932,490  סה"כ סכום מתוכנן 
 ש"ח

כולל 
מע"מ 

(17%) 

 

 2029352750 -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 15/2021מכרז לת  - תפעולי לכלי רכבליסינג  - 2021831/הצעה מס'  .3

 . 21.10.2021של חברת משכ"ל עבור ליסינג תפעולי של כלי רכב הסתיים בתאריך  24/2020מכרז מס' 
 

 התקשרות עם זכייניות משכ"ל עבור ליסינג תפעולי לכלי רכב ,  מבוקש מחברי הועדה לאשר לאור האמור , 
 . 13.12.2022 יהא עד  שתוקפו  15/2021במסגרת מכרז לת 

 לחוק הרשויות המקומיות . 9מצ"ב אישור התקשרות ממשרד הפנים לפי סעיף 
 .4.5%שיעור התמורה ותקורת משכ"ל 

 
 ( . Hertz( , קשר רנט א קאר בע"מ )   Lesae4u: פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ )  להלן הזכיינים

 
 הערות : 

 
 . 4.5%ע"י משכ"ל בשיעור המחירים בהצעות יכללו מע"מ ועמלת ניהול ופיקוח  *
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 נדרש חתימת העירייה על חוזה ניהול ע"י משכ"ל . *

 נדרש חתימה על כול חוזה להזמנת רכב בנפרד . *

 ההתקשרות מותנית בהתאמת מסמכי המכרז ואישור המחלקה המשפטית , ביטוחים וערבויות לטובת העירייה . *

 

 530,531,730,731 -מקור תקציבי 
 ( 3)נספח מס'  

 

 עבודות להנחת קו ניקוז מרחוב רשי לקלאוזנר -  2021418/הצעה מס'  .4

פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח תשתיות  אגף הנדסה קו ניקוז מרחוב רשי לקלאוזנר,  לשם עבודות להנחת

 מתוקף מכרז

עבודות בניה עפר ופיתוח  אל  -) לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ, מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ, יורי  12/18פומבי  

 מ(. בע" 

 כולל מע"מ. 138,690.25 -אומדן אגף הנדסה 

 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 כולל מע"מ. ₪  140,091.15 -לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ  

 

 .  22.12.2021מיום  25/2021-15מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות ** 

 

מנהל אגף כבישים ותשתיות הכין את כתב מי הכין את כתב הכמויות ? כלכלן אגף הנדסה משיב כי   -לשאלת הועדה 

  הכמויות.

 

) זכיינית העירייה מתוקף מכרז  לקטיבי חברה לפיתוח בע"מחברת לאשר ההתקשרות עם הנדסה ממליץ  אגף

 כולל מע"מ. ₪ 140,091.15ע"ס ( 12/18פומבי מס' 

 

  2946 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 

 

 פיתוח בצומת הקרחעבודות  - 2021518/הצעה מס'  .5

תשתיות מתוקף מכרז פומבי  הנדסה פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח אגף ,פיתוח בצומת הקרחלשם עבודות 

 מ(.אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"  -) לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ, מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ, יורי 12/18
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 כולל מע"מ. 1,207,614.31 -אגף הנדסה  אומדן

 : להלן הצעות המחיר שהתקבלו

  .כולל מע"מ₪  1,226,097 -. מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ 1

 .כולל מע"מ₪  1,335,976 -. יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ2

 לא הגישה הצעה.  -בע"מ  חברת לקטיבי חברה לפיתוח. 3

 

 . (22.12.2021מיום  25/2021-15מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות ** 

 

מתכנן הפרויקט הכין את כתב הכמויות  מי הכין את כתב הכמויות ? כלכלן אגף הנדסה משיב כי  -לשאלת הועדה 

 ומפקח הפרויקט אישר. 

 

) זכיינית העירייה מתוקף  מאיר כהן קבלנות כללית בע"מחברת  את ההתקשרות עם  הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 מכרז פומבי 

 כולל מע"מ. ₪ 1,226,097ע"ס ( 12/18מס' 

 

 תצא הזמנה מוגבלת עד להגדלת תקציב הפרויקט.,  2772 -מקור תקציבי

 

 ( 5)נספח מס' 

 

 

 הועדה: מלצותה

 

 )אחווה לשעבר( "  מגשימים"  בודות לחיזוק מבנה בי"ס ע  - 2021811/הצעה מס'  .1

הועדה מאמצת המלצת העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת ,כלכלן אגף הנדסה, לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 אגף 

זכיינית העירייה בתחום הבניה   ) חברת אגרגט בע"מהתקשרות עם לאשר ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 ( 12/18מתוקף מכרז 

 כולל מע"מ.₪  145,974.50ע"ס 

 

) הספקה, התקנה  6/15הרחבת המערך הטכנולוגי בעיר רמלה  ) מכרז פומבי מס'  - 182/2021הצעה מס'  .2

 ותחזוקה של מערך טכנולוגי מתקדם של המשרד לביטחון פנים(
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( 31.12.2021מחלקת ביטחון, משנמצא כי מדובר במכרז של בט"פ ) תוקף עד לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

) זכיינית המשרד   אפקוןמליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  עם , הועדה מאשרת המלצת מח' בטחון ומ

 ) בהתאם לטבלת האתרים המופיעים בנספחים(. כולל מע"מ ₪    932,490 ע"ס לבט"פ ( 

 

 15/2021מכרז לת  -ליסינג תפעולי לכלי רכב  - 183/2021הצעה מס'  .3

, הועדה מאשרת ההתקשרות עם זכייניות קצין הרכב ומשהסתיים המכרז לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 
 -משכ"ל 

, עבור ליסינג תפעולי לכלי רכב, ( Hertz( , קשר רנט א קאר בע"מ )   Lesae4uפסיפיק רכב ותחבורה בע"מ ) 
 . 13.12.2022 יהא עד  שתוקפו  15/2021במסגרת מכרז לת 

 
 הערות : 

 . 4.5%משכ"ל בשיעור המחירים בהצעות יכללו מע"מ ועמלת ניהול ופיקוח ע"י  *
 נדרש חתימת העירייה על חוזה ניהול ע"י משכ"ל . *
 נדרש חתימה על כול חוזה להזמנת רכב בנפרד . *
 ההתקשרות מותנית בהתאמת מסמכי המכרז ואישור המחלקה המשפטית , ביטוחים וערבויות לטובת העירייה . *
 
 

 

 מרחוב רשי לקלאוזנרעבודות להנחת קו ניקוז  -  184/2021הצעה מס'   .4

כלכלן אגף הנדסה, העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת ,הועדה מאמצת המלצת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר               

 אגף 

) זכיינית העירייה  לקטיבי חברה לפיתוח בע"מחברת התקשרות עם לאשר ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר              

 כולל מע"מ. ₪ 140,091.15( ע"ס 12/18מתוקף מכרז פומבי מס' 

 

 פיתוח בצומת הקרחעבודות  - 2021518/הצעה מס'  .5

כלכלן אגף הנדסה, העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת ,הועדה מאמצת המלצת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

) זכיינית  מאיר כהן קבלנות כללית בע"מחברת  שרות עםהתקלאשר האגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 כולל מע"מ. ₪ 1,226,097( ע"ס 12/18העירייה מתוקף מכרז פומבי מס' 

 

 
 רונן עזריה                               עו"ד שלי ביטון                                   רוזה עללאל                  

 מנכ"ל העירייה            ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                  זברית  העירייה ג              
 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                  
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 ות ראש העיר:טהחל 

 

 )אחווה לשעבר( "  מגשימים"  בודות לחיזוק מבנה בי"ס ע  - 181/2021הצעה מס'  .1

מתוקף מכרז זכיינית העירייה בתחום הבניה   ) חברת אגרגט בע"מהתקשרות עם ה מאמץ החלטת הועדה ומאשר

12/18 ) 

 כולל מע"מ.₪  145,974.50ע"ס 

 

) הספקה, התקנה  6/15הרחבת המערך הטכנולוגי בעיר רמלה  ) מכרז פומבי מס'  - 182/2021הצעה מס'  .2

 טכנולוגי מתקדם של המשרד לביטחון פנים(ותחזוקה של מערך 

) כולל מע"מ ₪    932,490 ע"ס ) זכיינית המשרד לבט"פ (   אפקוןעם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות

 בהתאם לטבלת האתרים המופיעים בנספחים(. 

 

 15/2021מכרז לת  -ליסינג תפעולי לכלי רכב  - 183/2021הצעה מס'  .3

( , קשר   Lesae4uפסיפיק רכב ותחבורה בע"מ ) -ההתקשרות עם זכייניות משכ"ל  מאמץ החלטת הועדה ומאשר
 רנט א קאר בע"מ

  (Hertz ) ,13.12.2022 יהא עד  שתוקפו  15/2021במסגרת מכרז לת , עבור ליסינג תפעולי לכלי רכב . 
 

 הערות : 

 . 4.5%המחירים בהצעות יכללו מע"מ ועמלת ניהול ופיקוח ע"י משכ"ל בשיעור  *
 נדרש חתימת העירייה על חוזה ניהול ע"י משכ"ל . *
 נדרש חתימה על כול חוזה להזמנת רכב בנפרד . *
 ההתקשרות מותנית בהתאמת מסמכי המכרז ואישור המחלקה המשפטית , ביטוחים וערבויות לטובת העירייה . *
 
 

 

 

 

 לקלאוזנרעבודות להנחת קו ניקוז מרחוב רשי  -  184/2021הצעה מס'  .4

) זכיינית העירייה מתוקף מכרז  לקטיבי חברה לפיתוח בע"מחברת עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות               

 פומבי 

 כולל מע"מ. ₪ 140,091.15ע"ס ( 12/18מס'               

 

 פיתוח בצומת הקרחעבודות  - 185/2021הצעה מס'  .5
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ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                         
 202144/- 15-מס'

 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                         
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) זכיינית העירייה מתוקף מכרז  מאיר כהן קבלנות כללית בע"מחברת  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 פומבי 

 כולל מע"מ. ₪ 1,226,097ע"ס ( 12/18מס' 

 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                   

 ראש העיר                                                                                                               


