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 נובמברב 16  )תשפ"ב  כסלו 'יב שלישי ביום  התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
 טלפונית  - (2021

 

 משתתפים:

                                                                                         מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 
                                  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:

 

 מקרנים עבור בריכת הקשתות 2רכישת  - 2021461/הצעה מס'  .1

ספקים  3 -ל פנו  קרן רמלה באמצעות מח' התיירות  , בריכת הקשתותל   מקרנים 2 עבור  לשם קבלת הצעות מחיר

 כדלקמן: 

 אינטגרציה ומערכות, איסטרוניקס בע"מ. GOLDEN ALICE ,ICSSזוהר רז 

 

 המחיר שנתקבלו: להלן הצעת 

 .כולל מע"מ ₪  GOLDEN ALICE  - 89,231זוהר רז 

ICSS  כולל מע"מ₪  87,750  -אינטגרציה ומערכות. 

 .כולל מע"מ₪  74,576  -מ איסטרוניקס בע"  

 

₪  74,576יקס בע"מ ע"ס איסטרונ -מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר הרכישה ממליצה לאשר  תיירות מחלקת 

 כולל מע"מ, באמצעות קרן רמלה. 

 *התקשרות העירייה היא עם קרן רמלה. 

 

 2684 -מקור תקציבי  
 (1)נספח מס' 

 

 ציוד למופע מולטימדיה בבריכת הקשתותרכישת  - 2021516/הצעה מס'  .2

מח' תיירות עירונית באמצעות קרן , בריכת הקשתות  ציוד למופע מולטימדיהרכישת עבור לשם קבלת הצעות מחיר 

 רמלה 

 . showlogixאינטגרציה ומערכות בע"מ,  ICSSבע"מ,  PRO AV: ספקים כדלקמן 3פנו 
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 להלן הצעת  המחיר שנתקבלו:

PRO AV  כולל מע"מ₪  117,803 -בע"מ 

ICSS  כולל מע"מ₪  125,249 -אינטגרציה ומערכות בע"מ 

Showlogix -130,782.6  ₪כולל מע"מ 

 

₪  117,803בע"מ ע"ס  PRO AV  -מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר   מחלקת תיירות  ממליצה לאשר הרכישה 

 , באמצעות קרן רמלה. כולל מע"מ

 *התקשרות העירייה היא עם קרן רמלה. 

 

 2684 -מקור תקציבי  
 (2)נספח מס' 

 שיפוץ ושדרוג בית הספר נווה יהונתן - 2021616/הצעה מס'  .3

רת אביב שבתאי יוסף בע"מ אישרה התקשרות עם חב 13.2.2020מיום  7/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 באמצעות

עבור הסכם מסגרת  18/2019בפרק ב' של מכרז חש/(  , 32.04%אשר נתנה אחוז הנחה הגבוה ביותר )   משכ"ל

 ללא פיקוח. 5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  7,500,000לעבודות שיפוצים ע"ס 

 

ע"ס משכ"ל(  חברת שבתאי אביב ) זכיינית , אגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם במסגרת הסכם

עבודות לשיפוץ ושדרוג בית הספר נווה  ביצועעבור  ללא פיקוח 5.5%מע"מ ועמלת משכ"ל לל כו₪  925,504.48

 .יהונתן

 

  2965 -מקור תקציבי

 (3)נספח מס' 

 

 

 חיבור "בנק הדם" למערכת הניקוז העירונית - 2021716/הצעה מס'  .4

לקטיבי חברה לפיתוח אישרה התקשרות עם חברת  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. 

₪  64,818.33ע"ס משכ"ל(  חברת לקטיבי ) זכיינית , אגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם במסגרת הסכם

 .עבודות לחיבור בנק הדם למערכת הניקוז העירונית יקוחכולל פ 7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 
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  2664 -מקור תקציבי

 

 (4)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הועדה: מלצותה

 

 מקרנים עבור בריכת הקשתות 2רכישת  - 2021416/הצעה מס'  .1

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , מנהל מח' תיירות לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 הועדה 

₪  74,576איסטרוניקס בע"מ ע"ס וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות   מח' תיירות מאשרת המלצת 

 כולל מע"מ, באמצעות קרן רמלה. 

 *התקשרות העירייה היא עם קרן רמלה. 

 

 מולטימדיה בבריכת הקשתותציוד למופע רכישת  - 2021516/הצעה מס'  .2
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מנהל מח' תיירות , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 הועדה 

 117,803בע"מ ע"ס  PRO AV הספקמאשרת המלצת מח' תיירות  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  

 באמצעות קרן רמלה. כולל מע"מ, ₪ 

 *התקשרות העירייה היא עם קרן רמלה. 

 

 שיפוץ ושדרוג בית הספר נווה יהונתן - 166/2021הצעה מס'  .3

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

 המלצת אגף 

 925,504.48ע"ס משכ"ל(  חברת שבתאי אביב ) זכיינית  ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר  הנדסה

 .עבודות לשיפוץ ושדרוג בית הספר נווה יהונתן ביצועעבור  ללא פיקוח 5.5%מע"מ ועמלת משכ"ל כולל ₪ 

 

 
 חיבור "בנק הדם" למערכת הניקוז העירונית - 167/2021הצעה מס'  .4

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

 המלצת אגף 

₪  64,818.33ע"ס משכ"ל(  חברת לקטיבי ) זכיינית  ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר  הנדסה

 כולל מע"מ ועמלת 

 .עבודות לחיבור בנק הדם למערכת הניקוז העירונית כולל פיקוח 7%משכ"ל 

 
 
 
 

 רונן עזריה                              עו"ד שלי ביטון                                   רוזה עללאל                  
 מנכ"ל העירייה            ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                  זברית  העירייה ג              
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 ות ראש העיר:טהחל 

 

 מקרנים עבור בריכת הקשתות 2רכישת  - 164/2021הצעה מס'  .1

כולל מע"מ, באמצעות קרן ₪  74,576איסטרוניקס בע"מ ע"ס עם ההתקשרות   מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 רמלה. 

 *התקשרות העירייה היא עם קרן רמלה. 

 

 רכישת ציוד למופע מולטימדיה בבריכת הקשתות - 165/2021הצעה מס'  .2

באמצעות קרן כולל מע"מ, ₪  117,803בע"מ ע"ס  PRO AV הספק עםההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 רמלה. 

 קרן רמלה*התקשרות העירייה היא עם 

 

 שיפוץ ושדרוג בית הספר נווה יהונתן - 166/2021הצעה מס'  .3

כולל ₪  925,504.48ע"ס משכ"ל(  חברת שבתאי אביב ) זכיינית עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  

 .עבודות לשיפוץ ושדרוג בית הספר נווה יהונתן ביצועעבור  ללא פיקוח 5.5%מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

 
 חיבור "בנק הדם" למערכת הניקוז העירונית - 167/2021הצעה מס'  .4

כולל מע"מ ₪  64,818.33ע"ס משכ"ל(  חברת לקטיבי ) זכיינית עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  

 ועמלת 

 .עבודות לחיבור בנק הדם למערכת הניקוז העירונית כולל פיקוח 7%משכ"ל 

 
 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                    

 ראש העיר                                                                                                               


