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 באוקטובר 26) תשפ"ב  חשוון 'כ שלישי ביום  התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
 רמלה.  1בחדר הישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית, רח' ויצמן  - (2021

 

 משתתפים:                                                                        נוכחים : 

מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה         מנהל מח' אחזקה  - אילן שרמי                                              

  ח' מחשוב )טלפונית(מ  -מוטי קטאשווילי             גזברית העירייה                        ס.  -שגיא רוזנבלט 

                                    משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

נציגת מח' רכש  -מירי אילוז    

                                         כלכלן אגף ההנדסה -עוז בן שלוש 

 
  הנדון:

 
  עבודות מסגרות ואלומיניום בבית ספר עידנים  - 2021151/הצעה מס'  .1

  עבודת מסגרות לתיקון חלונות אלומיניום, פתיחת דלתות ברזל ותיקון תקרה אקוסטית מאלומיניום לשם ביצוע

מסגריית "  -  12/18מתוקף מכרז פומבי  מסגרותבתחום  המסגרתן לקבל תה פנ מח' אחזקה ,בבית ספר עידנים 

 . " המרכז

 

 הצעות המחיר שנתקבלו:להלן 

 כולל מע"מ. ₪  4,649.80 -חלונות אלומיניום .א

 כולל מע"מ.₪  17,463.42 -תקרה אקוסטית .ב

 כולל מע"מ.₪  30,720.11 -דלתות ברזל .ג

 .כולל מע"מ₪  52,833.33סה"כ עלות כוללת:       

 

מנהל מח' אחזקה משיב כי כל העבודות בתחום תחום המסגרות ? כלל העבודות הינן  בהאם   -לשאלת הועדה 

 המסגרות וחלק מהתקרה האקוסטית עשויה מאלומיניום. 

  

₪  52,833.33ע"ס  ( 12/18קבלן מסגרת ) "מסגריית  המרכז"מחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם 

  .כולל מע"מ

 

 2947 -ר תקציבי מקו

 ( 1) נספח מס'  

 

 תק" -פורטל שירותים דיגיטאלי "תיק  - הרחבת התקשרות עם מטרופולינט - 152/2021הצעה מס'  .2

מתוקף מכרז  "מטרופולינט"אישרה ההתקשרות עם  30.10.2019מיום  52.2019-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 .כולל מע"מ 52,000ע"ס  תק -פורטל תיק עבור שירותי הקמה של  18/2018פומבי מס' 
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בכפוף לקבלת ההרשאה מהמשרד הדיגיטאלי הלאומי  05/2021והחל מחודש  04/2021ההקמה הושלמה ב

 התווסף חיוב של 

 כולל מע"מ.₪  6,000תחזוקה חודשית בסך 

 

מדוע מבוקש אישור בדיעבד ? נציג מח' מחשוב משיב כי רק כעת התקבלה הרשאה ק"ק ישראל   -לשאלת הועדה 

 דיגיטאלית. 

 

של  חודשייםע"י תוספת שירותי תחזוקה  ההתקשרות עם חברת מטרופולינט מחלקת מחשוב מבקשת להרחיב 

 ע"ס הפורטל 

 . 05.2021-12.2023  לתקופהחודשים ( ,  32לחודש * ₪  4,583) כולל מע"מ ₪  146,656 -של 

 

 תמיכה במיזמים דיגיטליים מתקדמים - 2029272750מקור תקציבי: 

 (.75%כולל מע"מ )בשיעור של ₪ 109,992 ישראל דיגיטאלית ע"סקול קורא  הכנסה **הוצאה כנגד )

 (2)נספח מס' 

 

 - 01.11.2021ביטוח הוצאות משפטיות בהליכים משפטיים לתקופה של  - 153/2021הצעה מס'  .3

31.10.2022 

, מדור מכרזים וביטוחים ערך פנייה  הוצאות משפטיות בהליכים משפטייםלעיריית רמלה נדרש ביטוח בתחום 

 למשכ"ל 

 שתבצע התמחרות במסגרת מכרז משותף עבור עיריית רמלה. 

 

 ) זכיינית משכ"ל ( : הראל לביטוח בע"מ"חברת " -להלן הצעת מחיר 

-01.11.2021  -תוקף הביטוח כולל מע"מ ,  ₪  16,293  משפטייםהוצאות משפטיות בהליכים ביטוח בתחום 

31.10.2022 

 
כולל ₪  16,293ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  "הראל לביטוח בע"מ חברת  מדור ביטוחים מבקש לאשר ההתקשרות עם

 .מע"מ 

 . 01.11.2021-31.10.2022  -משך הביטוח 

 
  1931000440 -מקור תקציבי 

 (3)נספח מס' 

 

 40בכביש התקנת מזגנים עבור מיגון דירתי לאורך קיר אקוסטי  - 154/2021הצעה מס'  .4
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 -זכייניות העירייה  2הנדסה פנה לאגף , 40לשם התקנת מזגנים עבור מיגון דירתי לאורך קיר אקוסטי בכביש 

 תדיראן מוצרי 

, וחברת אגרגט בע"מ, זכיינית העירייה 18/2020צריכה וטכנולוגיה בע"מ, זכיינית בתחום המיזוג מתוקף מכרז 

 בתחום הבניה

 .12/18( מתוקף מכרז 100)ענף 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 כולל מע"מ ₪ 1,002,856 -. תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ1

 כולל מע"מ  ₪ 1,214,068.00 -. אגרגט בע"מ2

 

 . כן כלכלן אגף הנדסה משיב ?  האם נעשה פניה אחידה -לשאלת הועדה

  : לטובת העירייה להקמת קיר   שניתןפסק דין יובהר כי התקנת המזגנים הינה הוצאה לפועל של   הערה

 עוד יובהר כי נערך סקר אקוסטי מקיף ) מספר דירות, התקנה וכו' (.  אקוסטי ומתן מענה מיגון דירתי. 

 חברת תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ של ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 חודשים (.  24 -) אחריות ל כולל מע"מ₪   1,002,856ע"ס 

 

  2615 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 

 

עדכון  -מ"ר ברחוב שמואל תמיר 100אספקה והצבה של בית כנסת יביל בגודל  - 155/2021הצעה מס'  .5

 החלטה

אישרה התקשרות עם חברת אחים סלטי הנדסה בע"מ,   10.8.2021מיום  29/2021-15ועדת מכרזים משותפים 

 זכיינית משכ"ל 

בגין פיקוח( עבור  3%)יינתן זיכוי בשיעור  8.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  225,974, ע"ס 5/2021במכרז מי/

 אספקה והצבה 

 אל תמיר.מ"ר ברחוב שמו 100של בית כנסת יביל בגודל 

בשל טעות שמקורה בתום לב של נציגי משכ"ל, הועבר ריכוז הצעות מחיר שגוי ולכן יש לעדכן את ההחלטה ולהציג 

 את ההצעות כדלקמן:

 )ללא פיקוח(. 5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  238,403 -. אחים סלטי הנדסה בע"מ1

 )ללא פיקוח(. 5.5%ועמלת משכ"ל כולל מע"מ ₪  247,283 -. ישראמרין בניה מודולרית בע"מ2
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לאשר את עדכון ההחלטה ולהתקשר עם אחים סלטי הנדסה בע"מ, זכיינית משכ"ל במכרז הנדסה ממליץ  אגף

 , 5/2021מי/

 )ללא פיקוח(. 5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  238,403ע"ס 

 

   2559 -מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 

 ובינוי של בית כנסת לקהילה האתיופית ברחוב מבצע משהתכנון רישוי  - 156/2021הצעה מס'  .6

עבור תכנון רישוי ובינוי של בית  8/2021הנדסה פנה למשכ"ל על מנת לקבל הצעות מחיר מזכייני מכרז מק/ אגף

 כנסת לקהילה האתיופית ברחוב מבצע משה.

 :להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה 

 ללא פיקוח 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  2,110,655.8 -עבודות הנדסיות בע"מ . ס.ל.ש1

 מגובה עלות הפרויקט. %4כאשר בשלב הראשוני ייצא צו התחלת עבודה רק עבור התכנון בשיעור 

 , 8/2021חברת ס.ל.ש עבודות הנדסיות בע"מ, זכיינית מכרז מק/הנדסה ממליץ לאשר את ההתקשרות עם  אגף

 .ללא פיקוח 4.5%מע"מ ועמלת משכ"ל כולל ₪  2,110,655.8ע"ס  

 מגובה עלות הפרויקט. %4בשלב הראשוני ייצא צו התחלת עבודה רק עבור התכנון בשיעור ** 

   2944 -מקור תקציבי

 (6)נספח מס' 

 

 מקלאוזנר עד ביאליק 40בניית קיר אקוסטי לאורך כביש  - 157/2021הצעה מס'  .7

 מזכייניהנדסה פנה למשכ"ל על מנת לקבל אגף מקלאוזנר עד ביאליק,  40לשם בניית קיר אקוסטי לאורך כביש 

 הצעות מחיר. 25/2020מכרז פת/

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 ללא פיקוח 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 5,268,658 -. ע.ל גיבור בע"מ1

 ללא פיקוח 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 5,565,672 -. גני בר עפר ופיתוח נוף בע"מ2

 ללא פיקוח 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל   ₪ 5,603,236 -עד עבודות הנדסה בע"מ -. דור3

 ללא פיקוח 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 5,658,980 -. עמית הנדסה אזרחית בע"מ4

 

 א. בוטון וחב' דחפורי הבקעה. -לא הגישו הצעה

 

 

 של משכ"ל,  25/2020ע.ל גיבור בע"מ, זכיינית מכרז פת/הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של  אגף
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 ללא פיקוח. 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  5,268,658ע"ס  

 

  2615 -מקור תקציבי

 (7)נספח מס' 

 

 

 

 הועדה: מלצותה

 

  עבודות מסגרות ואלומיניום בבית ספר עידנים  - 2021151/הצעה מס'  .1

(, 12/18מנהל מח' אחזקה, מאחר ומדובר בהסכם מסגרת) קבלן מסגרת לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

"מסגריית  המרכז" )קבלן עם הועדה מאשרת המלצת מח' אחזקה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  

 מתוקף מכרז פומבי מסגרת

 כולל מע"מ. ₪  52,833.33( ע"ס  12/18 מס'  

 

 תק" -פורטל שירותים דיגיטאלי "תיק  - הרחבת התקשרות עם מטרופולינט  - 152/2021הצעה מס'  .2

 נציג מח' מחשוב, הועדה מאשרת המלצת מח' מחשוב וממליצה בפני ראש לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

ע"ס של הפורטל  חודשייםתוספת שירותי תחזוקה  מטרופולינט  ע"י הרחבת ההתקשרות עם חברת העיר לאשר 

 . 05.2021-12.2023  לתקופהחודשים ( ,  32לחודש * ₪  4,583)  כולל מע"מ₪  146,656

 

 - 01.11.2021ביטוח הוצאות משפטיות בהליכים משפטיים לתקופה של  - 153/2021הצעה מס'  .3

31.10.2022 

וחים וממליצה בפני ראש העיר לאשר הועדה מאשרת המלצת מדור מכרזים וביטלאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 .כולל מע"מ ₪  16,293ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  "הראל לביטוח בע"מ חברת ההתקשרות עם 

 . 01.11.2021-31.10.2022  -משך הביטוח 

 

 40בכביש התקנת מזגנים עבור מיגון דירתי לאורך קיר אקוסטי  - 154/2021הצעה מס'  .4

משנמצא כי  ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , , מח' חשמל  נציגלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

חברת תדיראן מוצרי צריכה ההתקשרות עם לאשר  הועדה מאמצת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 וטכנולוגיה בע"מ 

 חודשים (.  24 -) אחריות ל כולל מע"מ₪   1,002,856ע"ס 
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עדכון  -מ"ר ברחוב שמואל תמיר 100אספקה והצבה של בית כנסת יביל בגודל  - 155/2021הצעה מס'  .5

 החלטה

בשל טעות שמקורה בתום לב של נציגי משכ"ל, הועבר כלכלן אגף הנדסה לפיו לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

בה בהצעה המקורית (, הועדה מאמצת התקורה לא חוש )את ההחלטה ריכוז הצעות מחיר שגוי ולכן יש לעדכן 

ההחלטה ולהתקשר עם אחים סלטי הנדסה בע"מ, זכיינית מליצה בפני ראש העיר לעדכן מהמלצת אגף הנדסה ו

 )ללא פיקוח(. 5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  238,403, ע"ס 5/2021משכ"ל במכרז מי/

 

 רישוי ובינוי של בית כנסת לקהילה האתיופית ברחוב מבצע משהתכנון  - 156/2021הצעה מס'  .6

, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש כלכלן אגף הנדסה ר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר אלא

 2,110,655.8, ע"ס  8/2021חברת ס.ל.ש עבודות הנדסיות בע"מ, זכיינית מכרז מק/ההתקשרות עם העיר לאשר 

 קוח.יללא פ 4.5%מ ועמלת משכ"ל כולל מע" ₪ 

 מגובה עלות הפרויקט. %4בשלב הראשוני ייצא צו התחלת עבודה רק עבור התכנון בשיעור **  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מקלאוזנר עד ביאליק 40בניית קיר אקוסטי לאורך כביש  - 157/2021הצעה מס'  .7

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

ע.ל גיבור בע"מ,  ביותר , הועדה מאמצת המלצת אגף הנדסה ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

 ללא פיקוח. 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  5,268,658של משכ"ל, ע"ס   25/2020זכיינית מכרז פת/

 
 
 
 

 רונן עזריה                                                                    שגיא רוזנבלט                                
 מנכ"ל העירייה                                         גזברית  העירייה                   ס.                          
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 ות ראש העיר:טהחל 

 

 עבודות מסגרות ואלומיניום בבית ספר עידנים   - 151/2021הצעה מס'  .1

"מסגריית  המרכז" )קבלן מסגרת מתוקף מכרז פומבימס'  עם ההתקשרות   מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ. ₪  52,833.33( ע"ס  12/18

 

 תק" -פורטל שירותים דיגיטאלי "תיק  - הרחבת התקשרות עם מטרופולינט  - 152/2021הצעה מס'  .2

 חודשייםתוספת שירותי תחזוקה  ע"י  מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרחבת ההתקשרות עם חברת מטרופולינט 

 של הפורטל 

 . 05.2021-12.2023  לתקופהחודשים ( ,  32לחודש * ₪  4,583) כולל מע"מ ₪  146,656 -של ע"ס 

 

 - 01.11.2021הוצאות משפטיות בהליכים משפטיים לתקופה של ביטוח  - 153/2021הצעה מס'  .3

31.10.2022 

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

 .כולל מע"מ ₪  16,293ע"ס 

 . 01.11.2021-31.10.2022  -משך הביטוח 

 

 40עבור מיגון דירתי לאורך קיר אקוסטי בכביש התקנת מזגנים  - 154/2021הצעה מס'  .4

₪   1,002,856חברת תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ

 חודשים (.  24 -) אחריות ל 

 

עדכון  -מ"ר ברחוב שמואל תמיר 100אספקה והצבה של בית כנסת יביל בגודל  - 155/2021הצעה מס'  .5

 החלטה

להתקשר עם אחים סלטי הנדסה בע"מ, זכיינית משכ"ל במכרז  -מאמץ החלטת הועדה ומאשר עדכון ההחלטה 

 , 5/2021מי/

 )ללא פיקוח(. 5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  238,403ע"ס 

 



     בס"ד 
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 תכנון רישוי ובינוי של בית כנסת לקהילה האתיופית ברחוב מבצע משה - 156/2021הצעה מס'  .6

, 8/2021חברת ס.ל.ש עבודות הנדסיות בע"מ, זכיינית מכרז מק/ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 קוח.יללא פ 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  2,110,655.8ע"ס  

 מגובה עלות הפרויקט. %4בשלב הראשוני ייצא צו התחלת עבודה רק עבור התכנון בשיעור **  

 

 מקלאוזנר עד ביאליק 40בניית קיר אקוסטי לאורך כביש  - 157/2021הצעה מס'  7

של משכ"ל, ע"ס   25/2020ע.ל גיבור בע"מ, זכיינית מכרז פת/עם   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 ללא פיקוח. 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  5,268,658

 
 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                    

 ראש העיר                                                                                                               


