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 במרץ 08) תשפ"ב 'ב ' אדר ד שלישישהתקיימה ביום  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
 . ZOOMבאמצעות אפליקציית  -(2022

 
 משתתפים:                                                                                      

                                        ית העירייה                  גזברס.    - שגיא רוזנבלט

                                              משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

  קצין רכב  - אבי דיל 

                                        אגף הנדסה נית כלכל   -סיון כהן  

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

                                                    ויועצת מקצועית לרה"ע                                       

 
 

  הנדון:
 

 ( צוות לוגיסטיהחלפת רכב למחלקת משק ונכסים  ) - 22/2043 הצעה מס' .1

חודשי  36מסתיים ) תום תקופת  משק ונכסים ,צוות לוגיסטימחלקת הסכם הליסינג עבור הרכב אשר משמש את 
 שכירות(. 

ק. הרכב  פנה לחברות) זכייניות   (, צוות לוגיסטימשק ונכסים )מחלקת לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכב  
 (, רנט א קאר )הרץ(.Lease4uפסיפיק )  כדלקמן :  משכ"ל(

 
 :   דלתות צד אוטו'  2 1.5טנדרון סיטרואן ברלינגו להלן הצעות מחיר עבור רכב  מסוג  

 
 .4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של  ₪ 4,026  -( Lease4uפסיפיק )  .א
 .4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של   ₪ 3,815 -)הרץ(  רנט א קאר .ב

 
)זכיינית משכ"ל (   חברת רנט א קאר )הרץ(קצין רכב ממליץ  לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

סיטרואן  טנדרוןעבור   4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך  לחודש ₪   3,815ע"ס  
 .דלתות צד אוטו'  2 1.5ברלינגו 

 
 1931000730  -מקור תקציבי 

  (1)נספח מס' 

 

 אגף שפ"עו למחלקת פת"ש רכבי ליסינג חדשים,  2שכירות  - 22/2044 הצעה מס' .2

 אושרה תוספת רכבים מקטגוריה מיני למח' פת"ש והמפקח האזור. 2022בתקציב 
 ,  ק. הרכב  פנה לחברות) זכייניות  משכ"ל(פת"ש ,אגף שפ"עמחלקת לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכב 

 כדלקמן :
 (, רנט א קאר )הרץ(.Lease4uפסיפיק ) 

 
 LXאוטו'  1.2קיה פיקנטו להלן הצעות מחיר עבור רכב  מסוג  
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 .4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של  ₪ 2,303  -( Lease4uפסיפיק )  .א
 .4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של   ₪ 2,431 -רנט א קאר )הרץ(  .ב

 
   ,(זכיינית משכ"ל ) ( Lease4uחברת פסיפיק ) קצין רכב ממליץ  לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

קיה מסוג   רכב עבור  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך  לחודש ₪   2,303ע"ס  
  1.2פיקנטו 

 .LXאוטו' 
 .%4.5לחודש שכירות כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  4,606ע"ס  רכבים 2עלות 

 
 

 . 17123000730, 1742000730  -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס'  

 

  עדכון החלטה -  I10יונדאי מסוג סינג עבור מח' מחשוב  רכב לי - 22/2045 הצעה מס' .3

קשר רנט א קאר ה ההתקשרות עם חברת ישרא 19.4.2021 מיום  13.2021-15 מס'  משותפיםועדת מכרזים 

 ) הרץ (  בע"מ

.4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  2,119ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (   

המחיר  -לחודש  ₪  25, תוספת של משכ"ל של ר חיעדכון מ מבוקש לאשר  ומכירו עלה , לכן הרכב הגיע לארץ 

 .  %4.5כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור לחודש ₪  2,144  יעמוד על 

 2,144) זכיינית משכ"ל ( ע"ס ) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ עדכון המחיר עם חברתלאשר  קצין הרכב מבקש

 .  I10 ייונדא מסוגעבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪ 

 
 1616000730 -מקור תקציבי 

 (3)נספח מס' 

 

 ברחובות: סביון, הדר, נחמיה, יהושוע בן נון, אל זוהור LED-החלפת תאורה ל - 22/2046הצעה מס'  .4

הנדסה הכין כ"כ ופנה  אגףברחובות: סביון, הדר, נחמיה, יהושוע בן נון, אל זוהור,  LED-לשם החלפת תאורה ל

 לזכייניות 

, א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה 12/18זכיינית בתחום הבניה מתוקף מכרז   -העירייה כדלקמן: אגרגט בע"מ

 זכיינית   -בע"מ

 , לצורך מתן הנחה נוספת.11/18בתחום החשמל מתוקף מכרז 

 :להלן הצעות המחיר 

 .כולל מע"מ₪  129,732.53 - . אגרגט בע"מ1

  .כולל מע"מ ₪ 136,216.08 -שרותי חשמל ואחזקה בע"מ . א.א.כ.י2
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מי הכין את כתב הכמויות? כלכלנית אגף הנדסה משיבה כי נציג ממחלקת חשמל הכין ובדק את   -לשאלת הועדה 

 כתב הכמויות. 

 

) זכיינית מכרז פומבי חברת אגרגט בע"מ עם ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 ( 12/18מס' 

 כולל מע"מ.₪  129,732.53ע"ס 

 

  2933 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 

 

הגדלת חוזה עם חברת ס.ל.ש עבודות הנדסיות בע"מ, זכיינית משכ"ל, עבור  - 22/2047הצעה מס'  .5

  תכנון קומה בבית הכנסת לקהילה האתיופית ברחוב מבצע משה

חברת ס.ל.ש עבודות אישרה התקשרות עם  26.10.2021מיום  37/2021-15 מס' ועדת מכרזים משותפים

  הנדסיות בע"מ

עבור תכנון רישוי וביצוע של בית כנסת לקהילה האתיופית ברחוב מבצע משה ע"ס ( משכ"לזכיינית )

 ון בלבד לתכנלא כולל פיקוח )בשלב הראשוני יצא צו  4.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  2,110,655.8

 מגובה ההתקשרות(. 4%בשיעור 

₪  9,781בעקבות שינוי מיקום של עזרת הנשים מקומת קרקע לקומה עליונה, יש להגדיל את החוזה בסכום של 

 לא כולל פיקוח. 4.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪ 

 

עבודות הנדסיות בע"מ, זכיינית משכ"ל, ע"ס  החוזה עם חברת ס.ל.ש הגדלתהנדסה ממליץ לאשר את  אגף

 לא כולל פיקוח. 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪   9,781

 

  2944 -מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 

 

 בניית קיר תומך בשצ"פ רעות למניעת גלישת אדמה  - 22/2084הצעה מס'  .6

סגלוביץ רועי תשתיות  חברתאישרה התקשרות עם  24.1.2022מיום  4/2022-15ועדת מכרזים משותפים 

כולל מע"מ ₪  7,000,000בחוזה מסגרת להקמה, אחזקה ושיקום תשתיות ע"ס  (זכיינית משכ"ל  ) ובניה בע"מ

 . 7%בשיעור  ועמלת משכ"ל 
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  ) סגלוביץ רועי תשתיות ובניה בע"מ חברתלאשר ההתקשרות עם  מבקש במסגרת הסכם זה , אגף הנדסה 

  משכ"ל ( זכיינית

בניית קיר תומך בשצ"פ רעות למניעת גלישת עבור  7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  144,781.71ע"ס 

 . אדמה

 

  2969 -מקור תקציבי

 (6)נספח מס' 

 

מכרז  - חינוךסדות ותקשורת קווית ואינטרנט למשרדי העירייה ומ - 202249/הצעה מס'  .7

 22/2020תנ/

כולל מע"מ ₪   758,281 -ע"מ לקבל הצעות מחיר להתקשרות בחוזה מסגרת ע"ס  כ  אגף מחשוב פנה למשכ"ל 

למרכזיית  PRIעבור אינטרנט למשרדי העירייה ומוסדות חינוך , ושירות ,  5%ועמלת משכ"ל בשיעור 

 .CL025118נוהל   22/2020במסגרת מכרז תנ/ העירייה)שיחות טלפון( 

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

כולל מע"מ ועמלת  סה"כ שם החברה

 משכ"ל

 758,281.31 סלקום תקשורת קווית

 1,366,307.60 אס.אמ.בי.אי.טי בע"מ

 1,748,282.04 נקסטקום בע"מ

 

 חודשים. 36לתקופה של  -מה תקופת ההתקשרות? ס.מנהל  אגף מחשוב משיב  -לשאלת הועדה 

הצעת סלקום נמוכה כיוון  -אגף מחשוב משיב  למה יש פער גדול בין המחירים? ס.מנהל  -לשאלת הועדה 

, סלקום PRI( ושירותי VDOMשלסלקום יש חוות שרתים משלה כולל שירות אבטחת מידע ושירותי ענן )

והתקנות כפי שנדרש משאר הינו הספק כיום של העירייה ולכן אין להם צורך בהטמעה של כלל היוזרים 

 המכרז(. החברות)פרט לתוספות והגדרות שנדרש במסגרת

 

) זכיינית משכ"ל(  אשר נתנה את ההצעה  סלקום תקשורת קוויתאגף מחשוב ממליץ לאשר את ההתקשרות עם 

 .   5%כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור ₪  758,281.32ע"ס     -הנמוכה ביותר 

 

 .1812200540,  1931000540סעיף תקשורת כללי   -מקור תקציבי
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 (7)נספח מס' 

 
 

 

5 

 

 

 

 הועדה: מלצותה

 

 למחלקת משק ונכסים ) צוות לוגיסטי(החלפת רכב  -22/2043הצעה מס'   .1

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מקצין רכב , משנמצא כי  ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה 

 ביותר, הועדה 

זכיינית   קאר )הרץ(חברת רנט א  מאשרת המלצת קצין הרכב  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

   משכ"ל ,

 טנדרון סיטרואן עבור   4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך  לחודש ₪   3,815ע"ס  

 דלתות צד אוטו'.  2 1.5ברלינגו 

 

 רכבי ליסינג חדשים,  למחלקת פת"ש ואגף שפ"ע 2שכירות  - 22/2044 הצעה מס' .2

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מקצין רכב , משנמצא כי  ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה 

 ביותר, הועדה 

 ( Lease4uחברת פסיפיק )  מאשרת המלצת קצין הרכב  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

   ,(זכיינית משכ"ל )

קיה מסוג   רכב עבור  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך  לחודש ₪   2,303ע"ס  

  1.2פיקנטו 

 .LXאוטו' 

 .%4.5לחודש שכירות כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  4,606ע"ס  רכבים 2עלות 

 

  עדכון החלטה -  I10יונדאי מסוג סינג עבור מח' מחשוב  רכב לי - 22/2054 הצעה מס' .3
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לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מקצין רכב , משנמצא כי  ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה 

 ביותר, הועדה 

)   קשר רנט א קאר בע"מ עדכון המחיר עם חברתלאשר רכב  וממליצה בפני ראש העיר מאשרת המלצת קצין ה

 הרץ ( 

עבור   ,חודשים 36למשך  , 4.5%משכ"ל בשיעור כולל מע"מ ועמלת  ש לחוד₪  2,144) זכיינית משכ"ל ( ע"ס 

  מסוגרכב 

 .  I10 ייונדא

 

 ברחובות: סביון, הדר, נחמיה, יהושוע בן נון, אל זוהור LED-החלפת תאורה ל - 22/2064הצעה מס'  .4

ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה משמדובר כי  אגף הנדסה,  כלכלניתלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

חברת אגרגט בע"מ  ההתקשרות עם לאשרביותר , הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 כולל מע"מ.₪  129,732.53ע"ס ( 12/18) זכיינית מכרז פומבי מס' 

 

משכ"ל, עבור הגדלת חוזה עם חברת ס.ל.ש עבודות הנדסיות בע"מ, זכיינית  - 22/2047הצעה מס'  .5

  תכנון קומה בבית הכנסת לקהילה האתיופית ברחוב מבצע משה

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

כולל מע"מ ₪   9,781עבודות הנדסיות בע"מ, זכיינית משכ"ל, ע"ס  החוזה עם חברת ס.ל.ש הגדלת לאשרהעיר 

 לא כולל פיקוח. 4.5%ועמלת משכ"ל 

 

 בניית קיר תומך בשצ"פ רעות למניעת גלישת אדמה  - 22/2048הצעה מס'  .6

כלכלן אגף הנדסה, העובדה כי מדובר במכרז מסגרת של משכ"ל , הועדה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 מאשרת 

  ) חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה בע"מ המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

בניית קיר תומך בשצ"פ רעות עבור  7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  144,781.71ע"ס  משכ"ל ( זכיינית

 . למניעת גלישת אדמה

 

 

 

 

מכרז  - חינוךסדות ולמשרדי העירייה ומתקשורת קווית ואינטרנט  - 202294/הצעה מס'  .7

 22/2020תנ/
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ההמלצה הינה שנמצא כי  מכרז מסגרת של משכ"ל וכן ,  מנציג אגף מחשובלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

ההתקשרות  לאשרוממליצה בפני ראש העיר  מחשובבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאשרת המלצת אגף ל 

 סלקום תקשורת עם

 .   5%כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור ₪  758,281.32) זכיינית משכ"ל( ע"ס   קווית 

 

 

 רונן עזריה                                     עו"ד שלי ביטון                                    שגיא רוזנבלט               
 מנכ"ל העירייה                    ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                זברית  העירייה גס.             

 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                  

 

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 משק ונכסים ) צוות לוגיסטי(החלפת רכב למחלקת  -22/2043הצעה מס'   .1

)  לחודש ₪   3,815ע"ס  זכיינית משכ"ל ,  חברת רנט א קאר )הרץ( ההתקשרות עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

דלתות צד   2 1.5טנדרון סיטרואן ברלינגו עבור   4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36למשך 

 אוטו'.

 

 רכבי ליסינג חדשים,  למחלקת פת"ש ואגף שפ"ע 2שכירות  - 22/2044 הצעה מס' .2

₪   2,303ע"ס    ,(זכיינית משכ"ל ) ( Lease4uחברת פסיפיק )  הועדה ומאשר ההתקשרות עם מאמץ החלטת

אוטו'  1.2קיה פיקנטו מסוג   רכב עבור  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך  לחודש 

LX. 

 .%4.5לחודש שכירות כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  4,606ע"ס  רכבים 2עלות 

 

  עדכון החלטה -  I10יונדאי מסוג סינג עבור מח' מחשוב  רכב לי - 22/2054 הצעה מס' .3

₪  2,144) זכיינית משכ"ל ( ע"ס ) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 .  I10 ייונדא מסוגעבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%משכ"ל בשיעור כולל מע"מ ועמלת  ש לחוד

 

 ברחובות: סביון, הדר, נחמיה, יהושוע בן נון, אל זוהור LED-החלפת תאורה ל - 22/2064הצעה מס'  .4



     בס"ד 
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ע"ס ( 12/18) זכיינית מכרז פומבי מס' חברת אגרגט בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 כולל מע"מ.₪  129,732.53

 

הגדלת חוזה עם חברת ס.ל.ש עבודות הנדסיות בע"מ, זכיינית משכ"ל, עבור  - 22/2047הצעה מס'  .5

  תכנון קומה בבית הכנסת לקהילה האתיופית ברחוב מבצע משה

עבודות הנדסיות בע"מ, זכיינית משכ"ל, ע"ס  החוזה עם חברת ס.ל.ש הגדלתמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 לא כולל פיקוח. 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪   9,781

 

 בניית קיר תומך בשצ"פ רעות למניעת גלישת אדמה  - 22/2084הצעה מס'  .6

ע"ס  משכ"ל ( זכיינית  ) חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה בע"מההתקשרות   ומאשר מאמץ החלטת הועדה

בניית קיר תומך בשצ"פ רעות למניעת גלישת עבור  7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  144,781.71

 . אדמה

 

מכרז  - חינוךסדות ותקשורת קווית ואינטרנט למשרדי העירייה ומ - 202294/הצעה מס'  .7

 22/2020תנ/

₪  758,281.32) זכיינית משכ"ל( ע"ס   קווית  סלקום תקשורת ההתקשרות עםומאשר מאמץ החלטת הועדה 

 .   5%כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור 

 

 
 
 
מיכאל וידל                                                                                                                               

 ראש העיר                                                                                                                           
 


