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 באוקטובר 19) תשפ"ב  חשוון ג'י  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                                               

נציג אגף ספורט ואירועים  - יעקב בוארון                     גזברית העירייה                        -רוזה עללאל   

משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם   

                                                  מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן

                                         כלכלן אגף ההנדסה -עוז בן שלוש 

 
 
 

  הנדון:
 
 

 תאורה ברחוב וילנה שבזי החלפת גופי - 147/2021הצעה מס' .1

 -הנדסה הכין כ"כ ופנה לזכייניות העירייה כדלקמן: אגרגט בע"מ אגףברחוב וילנה שבזי,  החלפת גופי תאורהלשם 

 זכיינית )

זכיינית בתחום החשמל ) -, א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ( 12/18( מתוקף מכרז 100בתחום הבניה )ענף 

 מתוקף 

 , לצורך מתן הנחה נוספת.(11/18מכרז 

 הלוגן ללד. סוג גופי תאורה מ   26מדובר בהחלפת  -הערה 

 

 :להלן ההצעות שהתקבלו 

 .כולל מע"מ ₪  76,278.15 -. אגרגט בע"מ1

 . כולל מע"מ  ₪  92,415.94-. א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ2

 

( מתוקף מכרז 100זכיינית בתחום הבניה )ענף ) חברת אגרגט בע"מ ההתקשרות הנדסה ממליץ לאשר את  אגף

 כולל מע"מ.₪  76,278.15ע"ס (12/18

 

  2933 -מקור תקציבי

 (1) נספח מס'  

 

 עבודות שיפוצים במוס"ח - 148/2021הצעה מס'  .2
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 2021משתלבות וזאת במסגרת טבלת שיפוצי קיץ בבי"ס אומנים נדרש שיפוץ קירות חיצוניים כללי לרבות אבנים 

 שאושרה.

מיום  16.2021-15וועדת השלושה מס'  27.04.2021מיום  14.2021-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 . 36.42%) זכיינית משכ"ל ( אשר נתן הנחה בשיעור   בן שטרית אלי בע"מ עם אישרה ההתקשרות   23.05.2021

 הכוללת ניהול תיאום ופיקוח.  8.5%, עמלת משכ"ל בשיעור  המחירים כוללים מע"מ 

 . פיקוחול ככולל מע"מ עמלת מש₪  4,000,000 -סכום מסגרת 
 

 

 

 

 

 

 

במסגרת הסכם זה מבוקש לבצע בבי"ס אומנים נדרש שיפוץ קירות חיצוניים כללי לרבות אבנים משתלבות וזאת 

 שאושרה. 2021במסגרת טבלת שיפוצי קיץ 

 

 הצעות המחיר שנתקבלו:להלן  .1

ועמלת משכ"ל מ כולל מע" ₪  58,151.05 -שיפוץ קירות חיצוניים כללי לרבות אבנים משתלבות   -בבי"ס אומנים 

 )ליווי ופיקוח(

 .8.5% בשיעור 

 

₪  58,151.05ע"ס  (זכיינית משכ"ל)חברת "בן שטרית אלי בע"מ" מחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם 

 כולל מע"מ 

 עבור שיפוץ קירות חיצוניים כללי לרבות אבנים משתלבות בבי"ס אומנים. 8.5%ועמלת משכ"ל בשיעור של 

 

 2932תב"ר שיפוצי קיץ  -ר תקציבי מקו

 ( 2) נספח מס'  

 

 עבודה להתקנת דשא סינטטי במוס"ח -149/2021הצעה מס'  .3

 ילדים.נדרשת עבודה להתקנת דשא סינטטי בגני  2021במהלך שיפוצי קיץ 
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מיום   38.2020-15וועדת השלושה מס'  02.12.2020מיום  48.2020-15 ועדת מכרזים משותפים מס' 
חברת מושיקו גינון בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( אשר נתנה את אחוז ההנחה  אישרה ההתקשרות עם 09.12.2020

 (. 39.10%הגבוה ביותר ) 
 . 7.5%בשיעור  פיקוחול ככולל מע"מ עמלת מש₪ 1,000,000  -סכום מסגרת 

 להלן הצעות המחיר שנתקבלו:

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 32,546.46 -כלנית .א

 המחיר כולל מע"מ. -₪  34,192.98 -רקפת .ב

 המחיר כולל מע"מ. -₪  40,795.13 -מנחם .ג

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 48,312.08 -חב"ד .ד

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 39,217.45 -ריינס .ה

 כולל מע"מ.המחיר  -₪ 47,308.13 -הכותל .ו

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 39,520.91 -גני דן .ז

 

 .7.5% שיעור כולל מע"מ ועמלת משכ"ל )ליווי ופיקוח( ב  ₪ 281,893.14 -נהיסה"כ עלות התקנת דשא סינטטי ה

 

₪  281,893.14חברת "מושיקו גינון בע"מ"  )זכיינית משכ"ל( ע"ס מחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם 

 דשא סינטטי כמפורט לעיל. לביצוע ההתקנות    7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור 

 

 2028252750 -מקור תקציבי 

 

 ( 3)נספח מס'  

 

 

 

 

 

 

   רכישת תלבושות  לקבוצות מחלקת הנוער - 150/2021הצעה מס'  .4

במסגרת מכרז פומבי מס'  כדור סל שות למחלקת הנוער וחוגי בית הספר ל תלבואגף ספורט ואירועים מבקש לרכוש 
 ) אספקת טובין בדבר ביגוד וציוד לענפי ספורט השונים לעיריית רמלה ומוסדותיה.  15/20

 -תוקף המכרז 
 
 



     בס"ד 

     

        

ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                         
 202136/- 15-מס'

 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                         
 

4 
 

כולל ₪  112,300רכישה של    בע"מ בהיקףג'י. אס ספורט טרדינג בין העירייה לבין הספק אמ . 15/20לפי מכרז 
 מע"מ.

כמות  מחיר מע"מ כמות  תיאור הפריט   
 לרכישה  

 

 
סט קבוצות 

 ליגה 

 
 

סט 
 משחק 

 ₪  8376.06 280 ₪  29.91 2 גופיה 
 ₪  3589.74 140 ₪  25.64 1 מכנס 

 ₪  3360 560 ₪  6 2 הדפסת מספר
 ₪ 11250 280 ₪ 4 1 הדפסת לוג קבוצה
 ₪  1400 280 ₪ 6 1 הדפסת לוגו איגוד

       
 

סט קבוצות 
 ליגה 

 
 

 סט אימון

 ₪  13760.57 140 ₪ 98.29 1 אימונית 
 ₪  8376.06 140 ₪  59.83 1 סט דו צדדי

 ₪  5145.29 140 ₪  36.75 1 תיק 
    כולל הדפסת לוג קבוצה
    כולל הדפסת לוגו איגוד

       
 

סט בית 
ספר לכדור 

 סל  

 
 

 סט אימון

 ₪  23076.9 300 ₪ 76.92 1 אימונית 
 ₪  23076.9 300 ₪  76.92 1 סט דו צדדי

 ₪  5128.2 300 ₪  17.09 1 תיק 
    כולל הדפסת לוג קבוצה
    כולל הדפסת לוגו איגוד

 ₪  96409 מע"מ  א כולל ל
 ₪  112799 כולל מע"מ 

 
 

מהספק אגף ספורט ואירועים מבקש לרכוש תלבושת לקבוצות מחלקת הנוער וחוגי בתי הספר לכדורסל  
 כולל מע"מ. ₪  112,300 ( ע"ס 15/20אמ.ג'.אס ספורט טרדינג ) זכיין מכרז פומבי מס' 

 
 

  -י תקציב מקור
  

 מרכז הפיס  18294000720
 דוד רזיאל   היכל דודיסקו 1825000720

 היכל רלף קליין  נאות בגין 1829800720
 אולם קריית האומנים1829530720

 אולם פארק עופר 1829600720

 

 (4)נספח מס' 
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 הועדה: מלצותה

 

 תאורה ברחוב וילנה שבזי החלפת פנסי - 147/2021הצעה מס' .1

ההמלצה הינה  כלכלן אגף ההנדסה מאחר ומדובר בהסכמי מסגרת וכןלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  

 זכיינית בתחום  חברת אגרגט בע"מ עם

 כולל מע"מ.₪  76,278.15  ע"ס (12/18( מתוקף מכרז 100הבניה )ענף 

 

 עבודות שיפוצים במוס"ח - 148/2021הצעה מס'  .2

ועדה מאשרת המלצת ה אחר ומדובר בהסכם מסגרת , מנהל מח' אחזקה, מלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

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

חיצוניים כללי לרבות אבנים משתלבות שיפוץ קירות עבור  8.5%ועמלת משכ"ל בשיעור כולל מע"מ ₪  58,151.05

 .בבי"ס אומנים

 

 עבודה להתקנת דשא סינטטי במוס"ח -149/2021הצעה מס'  .3

הועדה מאשרת המלצת מאחר ומדובר בהסכם מסגרת , מנהל מח' אחזקה, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

נון בע"מ"  )זכיינית משכ"ל( ע"ס חברת "מושיקו גי מח' אחזקה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  עם

  דשא סינטטי כמפורט ברשימה.  התקנות לביצוע  7.5%בשיעור כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  281,893.14

 

   רכישת תלבושות  לקבוצות מחלקת הנוער - 150/2021הצעה מס'  .4

הועדה מאשרת  , משנמצא כי מדובר במכרז פומבי , נציג אגף ספורט ואירועיםלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

הספק אמ .ג'י. אס ספורט טרדינג  לאשר ההתקשרות  עם וממליצה בפני ראש העיר  אגף ספורט ואירועיםהמלצת 

 ) זכיין מכרז פומבי  בע"מ

 כולל מע"מ.₪  112,300  ע"ס  (  15/20מס' 

 

 
 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                  
 מנכ"ל העירייה                                         גזברית  העירייה                                            
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 ות ראש העיר:טהחל 

 

 תאורה ברחוב וילנה שבזי החלפת פנסי - 147/2021הצעה מס' .1

( מתוקף מכרז 100זכיינית בתחום הבניה )ענף  חברת אגרגט בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 כולל מע"מ.₪  76,278.15ע"ס (12/18

 

 עבודות שיפוצים במוס"ח  - 148/2021הצעה מס'  .2

₪  58,151.05ע"ס  (זכיינית משכ"ל)חברת "בן שטרית אלי בע"מ"  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 .שיפוץ קירות חיצוניים כללי לרבות אבנים משתלבות בבי"ס אומניםעבור  8.5%ועמלת משכ"ל בשיעור כולל מע"מ 

 

 עבודה להתקנת דשא סינטטי במוס"ח  -149/2021הצעה מס'  .3

₪  281,893.14גינון בע"מ"  )זכיינית משכ"ל( ע"ס   חברת "מושיקו ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 דשא סינטטי כמפורט ברשימה.לביצוע ההתקנות    7.5%בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

   רכישת תלבושות  לקבוצות מחלקת הנוער - 150/2021הצעה מס'  .4

) זכיין מכרז פומבי מס' הספק אמ .ג'י. אס ספורט טרדינג בע"מ  ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

15/20  ) 
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 כולל מע"מ.₪  112,300ע"ס   

 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                    

 ראש העיר                                                                                                               


