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 פברואר 22) תשפ"ב א' ' אדר כא שלישישהתקיימה ביום  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
  ZOOMבאמצעות אפליקציית  -(2022

 
 משתתפים:                                                                                 נוכחים : 

קצין רכב  -אבי דיל                                  ית העירייה                  גזבר -  רוזה עללאל  
                                              משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

                                                    מח' רכש  תמנהל  -מיכל רוטמן 

                                        כלכלן אגף הנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 

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

                                                    ויועצת מקצועית לרה"ע                                       

 
  הנדון:

 

 בטיחות בדרכים החלפת רכב למחלקת  -22/2029הצעה מס'   .1

 חודשי שכירות(.  36מסתיים ) תום תקופת בטיחות בדרכים הסכם הליסינג עבור הרכב אשר משמש את מחלקת 
,  ק. הרכב  פנה לחברות) זכייניות   ,צביעת כבישיםבטיחות ברכים לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכב למחלקת  

 (, רנט א קאר )הרץ(.Lease4uפסיפיק )  כדלקמן :  משכ"ל(
 

 :   אוטו' LS PLUS 2*4איסוזו דימקס להלן הצעות מחיר עבור רכב  מסוג  
 

 .4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של  ₪ 6,846  -( Lease4uפסיפיק )  .א
 .4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של   ₪ 5,369 -קאר )הרץ( רנט א  .ב

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

וזו  איסעבור רכב ,  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך  לחודש ₪   5,369ע"ס  
 .אוטו' LS PLUS 2*4דימקס 

 
 1811000731  -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 

 
 מיליון 7.5הסכם מסגרת לשיפוצי מוסדות חינוך וציבור ע"ס  -  22/2030הצעה מס'   .2

עבור שיפוצים ₪ מיליון  7.5ע"מ לקבל הצעות מחיר להתקשרות בחוזה מסגרת ע"ס  הנדסה פנה למשכ"ל  אגף

 פרק ב'. 09/2021במוסדות ציבור וחינוך באמצעות משכ"ל מזכייני מכרז חש/

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:
 

 הנחה משוקללת הנחה בנוהל הנחה במכרז   שם החברה
 35.17% 15.8% 23% נאות חן הנדסה ויזום בע"מ

 34.24% 14.6% 23% בן שטרית אלי בע"מ

 33.23% 12.6% 23.6% גיל סבו בע"מ

 32.81% 8% 26.97% אביב שבתאי יוסף בע"מ
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 24.25% 3.5% 21.5% בע"מ 1996לבנין והשקעות 200חומרית 

 
חברת נאות חן הנדסה ויזום בע"מ באמצעות משכ"ל כמי שנתנה הנדסה ממליץ לאשר את ההתקשרות עם  אגף
 .35.17% -אחוז ההנחה המשוקלל הגבוה ביותראת 

 
 וחתומות ע"י גזברית העירייה.  בהתאם להזמנות מאושרות -מקור תקציבי

 
 (2)נספח מס' 

 

וחזון שפירא  חצירא,אבו אשכול, צנחנים, החלפת תאורה ברחובות שריון, - 31/2022הצעה מס'  .3

 עובדיה

הנדסה הכין כ"כ אגף , שפירא וגטו ורשה חצירא,אבו אשכול, צנחנים, לשם התקנת עמודי תאורה ברחובות שריון,

 ופנה 

רותי חשמל יא.א.כ.י ש  (, 12/18זכיינית בתחום הבניה מתוקף מכרז ) יות העירייה כדלקמן: אגרגט בע"מלזכיינ

  לצורך מתן הנחה נוספת. (11/18ית בתחום החשמל מתוקף מכרז זכיינ) ואחזקה בע"מ

 

 שהתקבלו : להלן הצעות המחיר 

 .כולל מע"מ  ₪  270,654.16 -. אגרגט בע"מ1

 .כולל מע"מ  ₪ 289,378.28 -. א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ2

 

כי מנהל מח' חשמל בדק את כתב הכמויות אשר  מי הכין כתב הכמויות? כלכלן אגף הנדסה משיב -לשאלת הועדה 

 הוכן ע"י המתכנן. 

 

) זכיינית מכרז פומבי מס'  חברת אגרגט ההצעה הזולה ביותר של   ההתקשרות עםהנדסה ממליץ לאשר  אגף

 בע"מ( 12/18

 כולל מע"מ.₪  270,654.16ע"ס  

 

  2029772750 -מקור תקציבי

 (3)נספח מס' 

 

 בגין נאות בשכונת וכדורסל טניס למגרשי תאורה - 32/2022הצעה מס'  .4

הנדסה הכין כ"כ ופנה לזכייניות העירייה  אגףבגין,  נאות בשכונת וכדורסל טניס למגרשי לשם התקנת תאורה

 כדלקמן: 
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ית זכיינ  ) א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ ( ,12/18זכיינית בתחום הבניה מתוקף מכרז   ) אגרגט בע"מ

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

 

 : שהתקבלולהלן הצעות המחיר 

 כולל מע"מ  ₪ 183,320.16 -. אגרגט בע"מ1

 כולל מע"מ  ₪ 201,548.80 -. א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ2

 

כי מנהל מח' חשמל בדק את כתב הכמויות אשר  מי הכין כתב הכמויות? כלכלן אגף הנדסה משיב -לשאלת הועדה 

 הוכן ע"י המתכנן. 

 

₪  183,320.16חברת אגרגט בע"מ ע"ס ההצעה הזולה ביותר של    ההתקשרות עםהנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ.

 

  2029772750 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 התקנה ותחזוקה למערכות גילוי אש ועשן בגני ילדים בעיר - 33/2022הצעה מס'  .5

אישרה התקשרות בהסכם מסגרת להתקנת  22/06/21מיום  20/2021-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

לל כו₪  1,825,905.00ע"ס  חברת א.ר תעשיות מיגון אש בע"ממערכות גילוי וכיבוי אש באמצעות משכ"ל עם 

 .  7%מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור 

 שנים .  3-להינה  התקשרות ה

 :להלן פירוט העבודות הנדרשות 
 

 התקנות מערכות לגילוי אש ועשן גני ילדים .1

 .מע"מ  לא כולל ₪  9,483.96 -גן בן גוריון  -

 .מע"מ לא כולל  ₪  8,771.83 -גן נווה  -

 .מע"מ  לא כולל ₪  9,023.4 -גן תבל  -

 .מע"מ  לא כולל ₪  47,873.82 - 3אשכול גנים "הרי ישראל" רחוב חץ  -
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 )לאחר ביקורת שנתית( ליקויים במערכות גילוי אש בגני הילדיםסילוק  .2

 .מע"מ  לא כולל ₪  33,014.4 -סה"כ 

 

 הזמנת מסגרת שנתית לקריאות דחופות לתקלות  .3
 מע"מ  לא כולל  ₪  17,000סה"כ 

 

תעשיות מיגון אש בע"מ )זכיינית משכ"ל( ע"ס  חברת א.רהתקשרות עם האגף הביטחון מבקש לאשר 
 .7%, כולל עמלת משכ"ל בשיעור מע"מ לא כולל ₪  125,167.41

 

   8132000754  - מקור תקציבי
 (5)נספח מס' 

 

 חות חשמל באולם  היכל התרבותוהחלפת ל השתתפות עירייה בפרויקט  - 202243/הצעה מס'  .6

לספקים הבאים :  החלפת ארון חשמל בהיכל התרבותעבור הצעות מחיר  לקבלת  בבקשהפנתה  רשת המתנ"סים 
 מול יואל , שבו חשמל, ברק אור חשמל, ליאור שירותי חשמל ומיזוג, דיוויד פנחס חשמל. 

 הספקים אשר נענו לפנייה : מול יואל, ברק, אור חשמל, ליאור שירותי חשמל ומיזוג. 
 

ח במה, לוח שקעי במה, לוח הקרנה. על פי המפרט המפורט בנספח א' לוחות ישנים: לו 3תיאור העבודה: פירוק 
 בבל"מ .

 . נוי הלוחות הישנים והתקנת החדשיםהצעות המחיר כוללות פרט ללוי מהנדס חשמל , הספקת לוחות, הובלה ,פי
 

 : המחיר שהתקבלו להלן 

  הצעות מחיר ספקים 5-נעשתה פנייה ל
 כולל מע"מ     

לאחר תקופת עלות ביקור טכנאי 
 האחריות

 ₪  350 ₪ 78,390 מול יואל

 ₪  2,500 ₪  85,410 ברק אור חשמל

 ₪  500 ₪  84,240 ליאור שרותי חשמל ומיזוג

 
 כולל מע"מ )₪   78,390מול יואל ע"ס  ההצעה הזולה ביותר של  המתנ"ס מבקש לאשר ההתקשרות עם

 כולל מע"מ(. ₪  50,000ע"ס השתתפות עירייה 
 

 *האחריות על הלוחות היא שנתיים.
 

 תב"ר מוסדות ציבור  -מקור תקציבי 

 (6)נספח מס' 
 
 

 
 , דוד אלעזר21סוקולוב טולידנו, -עבודות פיתוח ברחובות סעדיה גאון  - 202253/הצעה מס'  .7
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הנדסה פנה לקבלני אגף  טולידנו, חניון תאגיד המים, דוד אלעזר, -לשם ביצוע עבודות פיתוח ברחובות סעדיה גאון

 המסגרת 

 . 12/18בתחום פיתוח תשתיות מתוקף מכרז פומבי 

 כולל מע"מ. ₪  820,077.49  -אומדן אגף הנדסה 

 

 :צעות המחיר שהתקבלו להלן ה

 כולל מע"מ. ₪  824,261.56 -. לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ 1

 כולל מע"מ. ₪  919,895.66  -. יורי אל עבודות בניה, עפר ופיתוח בע"מ 2

 כולל מע"מ. ₪  832,629 -. מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ3

 

 . 31/1/2022מיום  4/2022-15עטפות מצ"ב פרוטוקול פתיחת מ** 

 

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

 

₪  824,261.56הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ ע"ס  אגף

 כולל מע"מ.

 

  2978 -תקציבי מקור

 (7)נספח מס' 
 

 

 עבודות איטום בקמפוס נבון ומבנה אגף החינוך  - 202263/הצעה מס'  .8

חברת אביב שבתאי יוסף אישרה התקשרות עם  13.2.2020מיום  7/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 בע"מ באמצעות

 5.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  7,500,000משכ"ל עבור הסכם מסגרת לעבודות שיפוצים ע"ס  

 ללא פיקוח.

 

 כי רפרנט מבנה ציבור הכין את כתב הכמויות.  משיבמי הכין כתב הכמויות? כלכלן אגף הנדסה  -לשאלת הועדה 

 

( זכיינית משכ"ל)חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ  לאשר ההתקשרות עם הנדסה מבקש  אגףבמסגרת הסכם זה ,

 ע"ס 
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ע עבודות לאיטום בקמפוס וציב , עבור ללא פיקוח 5.5% בשיעור  מע"מ ועמלת משכ"ל כולל ₪  467,882.66

 נבון ומבנה אגף

 . לטובת התקנת מערכות פוטו וולטאי החינוך  

   2974 -מקור תקציבי 

 (8)נספח מס' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רכישת מתקני כושר לשצ"פ ג'רסי  - 202273/הצעה מס'  .9

אישרה התקשרות בהסכם מסגרת להתקנת מתקני  27.7.2021מיום  27/2021-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 חברת כושר עם 

 כולל פיקוח.  7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  1,000,000ע"ס  באמצעות משכ"ל  גנית פארק בע"מ

 

כי  מנהל מח' מתקני משחק הכין את כתב  מי הכין כתב הכמויות? כלכלן אגף הנדסה משיב -לשאלת הועדה 

 הכמויות. 

 

חברת גנית פארק בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס אשר ההתקשרות עם הנדסה מבקש ל אגףבמסגרת הסכם זה , 

110,966.05  ₪ 

 כולל פיקוח. 7.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

  2969 -מקור תקציבי

 (9)נספח מס' 
 

 

 עבודות פיתוח בשצ"פ ג'רסי  - 202238/הצעה מס'  .10
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הנדסה פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח תשתיות  אגףלשם ביצוע עבודות פיתוח עבודות פיתוח בשצ"פ ג'רסי, 

 . 12/18מתוקף מכרז פומבי 

 כולל מע"מ. 80,016.63 -אגף הנדסה  אומדן

 

 :המחיר שהתקבלו להלן הצעות

 .כולל מע"מ₪  80,418.72 -. לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ 1

 . כולל מע"מ ₪  79,613 -. מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ2

 לא הגישה הצעה. -חברת יורי אל עבודות בניה, עפר ופיתוח בע"מ . 3

 

 . 21.02.2022מיום  05.2022-15** מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 

 

כי  מנהל מח' מתקני משחק הכין את כתב  מי הכין כתב הכמויות? כלכלן אגף הנדסה משיב -לשאלת הועדה 

 הכמויות. 

 

) זכיינית מכרז פומבי מס'  חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ת עם ההתקשרוהנדסה ממליץ לאשר  אגף 

12/18) 

 כולל מע"מ.₪  79,613ע"ס  

 

  2969 -מקור תקציבי

 (10)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבודות למניעת הצפת חצר במתחם אק"ים  - 202239/הצעה מס'  .11

הנדסה פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח  אגףלשם ביצוע עבודות למניעת הצפת חצר במתחם אק"ים, 

 תשתיות מתוקף

 . 12/18מכרז פומבי 
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 כולל מע"מ. 91,973.4 -אגף הנדסה  אומדן

 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 .כולל מע"מ₪  90,133.92 –. לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ 1

 . כולל מע"מ ₪  90,591 -. מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ2

 לא הגישה הצעה. -חברת יורי אל עבודות בניה, עפר ופיתוח בע"מ . 3

 

 כי רפרנט מבנה ציבור הכין את כתב הכמויות.  מי הכין כתב הכמויות? כלכלן אגף הנדסה משיב -לשאלת הועדה 

 

 ( 12/18) זכיינית מכרז פומבי מס' חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ  ההתקשרות עםהנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ.₪  90,133.92ע"ס 

 

 2975  -מקור תקציבי

 (11)נספח מס' 
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 הועדה: מלצותה

 

 בטיחות בדרכים, צביעת כבישיםלמחלקת החלפת רכב  -22/2029הצעה מס'   .1

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

 ביותר, הועדה 

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

   משכ"ל ,

 איסוזו . עבור רכב  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך  לחודש ₪   5,369ע"ס  

 .אוטו' LS PLUS 2*4דימקס 

 

 מיליון 7.5הסכם מסגרת לשיפוצי מוסדות חינוך וציבור ע"ס  -  22/2030הצעה מס'   .2

וממליצה   אגף הנדסה מאשרת המלצת  הועדהקבלת הסבר מכלכלן אגף הנדסה ,  ,לאחר עיון בבקשה ובנספחים

חברת נאות חן הנדסה ויזום בע"מ באמצעות משכ"ל כמי שנתנה את אחוז  בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 ההנחה המשוקלל הגבוה 

 .35.17% -ביותר

 

וחזון שפירא  חצירא,אבו אשכול, צנחנים, החלפת תאורה ברחובות שריון, - 31/2022הצעה מס'  .3

 עובדיה

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלן אגף הנדסה , משנמצא כי  ההמלצה הינה לבחירת ההצעה 

 הזולה ביותר, 

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

 זכיינית מכרז

 כולל מע"מ.₪  270,654.16ע"ס  (12/18פומבי מס'  

 

 בגין נאות בשכונת וכדורסל טניס למגרשי תאורה - 32/2022מס'  הצעה .4
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לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלן אגף הנדסה , משנמצא כי  ההמלצה הינה לבחירת ההצעה 

 הזולה ביותר, 

)  חברת אגרגט בע"מ  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםאגף הנדסה  הועדה מאשרת המלצת 

 כולל מע"מ.₪  183,320.16ע"ס  )12/18מכרז פומבי מס'  זכיינית

 

 התקנה ותחזוקה למערכות גילוי אש ועשן בגני ילדים בעיר - 33/2022הצעה מס'  .5

לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  משמדובר במכרז מסגרת של משכ"ל , הועדה מאשרת המלצת אגף ביטחון 

א.ר תעשיות מיגון אש בע"מ )זכיינית משכ"ל( ע"ס חברת התקשרות עם הלאשר  העיר בפני ראשוממליצה 

 .7%, כולל עמלת משכ"ל בשיעור מע"מ לא כולל ₪  125,167.41

 

 השתתפות עירייה בפרויקט: החלפת ללוחות חשמל באולם  היכל התרבות  - 202234/הצעה מס'  .6

לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאשרת 

כולל מע"מ ) ₪   78,390מול יואל ע"ס  ההתקשרות עם הספקההמלצה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 כולל מע"מ (. ₪  50,000 -השתתפות העירייה 

 *האחריות על הלוחות היא שנתיים.
 
 

 , דוד אלעזר21סוקולוב טולדנו, -עבודות פיתוח ברחובות סעדיה גאון  - 202253/ הצעה מס' .7

משמדובר במכרז מסגרת פומבי וההמלצה הינה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלן אגף הנדסה ,

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

 חברת לקטיבי חברה עם

 +כולל מע"מ.₪  824,261.56ע"ס ( 12/18) זכיינית מכרז פומבי מס' לפיתוח בע"מ  

 

 

 

 עבודות איטום בקמפוס נבון ומבנה אגף החינוך  - 202263/הצעה מס'  .8

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלן אגף הנדסה ,משמדובר במכרז מסגרת של משכ"ל , הועדה 

חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

ודות לאיטום עבעבור  ללא פיקוח 5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  467,882.66ע"ס  )זכיינית משכ"ל(

 בקמפוס נבון ומבנה אגף החינוך לטובת התקנת מערכות

 . פוטו וולטאי  

 

 רכישת מתקני כושר לשצ"פ ג'רסי  - 202273/הצעה מס'  .9



     בס"ד 
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לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלן אגף הנדסה ,משמדובר במכרז מסגרת של משכ"ל , הועדה 

 מאשרת המלצת 

גנית פארק בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס   העיר לאשר ההתקשרות חברת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש

110,966.05  ₪ 

 כולל פיקוח. 7.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

 עבודות פיתוח בשצ"פ ג'רסי  -38/2022הצעה מס'  .10

משמדובר במכרז מסגרת פומבי וההמלצה הינה  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלן אגף הנדסה , 

 לבחירת ההצעה

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

 כולל מע"מ.₪  79,613ע"ס (  12/18) זכיינית מכרז פומבי מס' חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ 

 

 עבודות למניעת הצפת חצר במתחם אק"ים  - 202239/הצעה מס'  .11

הינה קבלת הסבר מכלכלן אגף הנדסה , משמדובר במכרז מסגרת פומבי וההמלצה  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 לבחירת

 וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  אגף הנדסהההצעה הזולה ביותר, הועדה מאשרת המלצת  

 כולל מע"מ.₪  90,133.92ע"ס  ( 12/18) זכיינית מכרז פומבי מס' לפיתוח בע"מ חברת לקטיבי חברה 

 

 

 

 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 

 

 בטיחות בדרכים, צביעת כבישיםהחלפת רכב למחלקת  -22/2029הצעה מס'   .1

 לחודש ₪   5,369ע"ס    זכיינית משכ"ל ,  חברת רנט א קאר )הרץ( הועדה ומאשר  ההתקשרות עםמאמץ החלטת 

 LS PLUS 2*4איסוזו דימקס . עבור רכב  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך 

 .אוטו'

 

 מיליון 7.5הסכם מסגרת לשיפוצי מוסדות חינוך וציבור ע"ס  -  22/2030הצעה מס'   .2

חברת נאות חן הנדסה ויזום בע"מ באמצעות משכ"ל כמי שנתנה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 את אחוז 

 .35.17% -ההנחה המשוקלל הגבוה ביותר

 

וחזון שפירא  חצירא,אבו אשכול, צנחנים, החלפת תאורה ברחובות שריון, - 31/2022הצעה מס'  .3

 עובדיה 

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

270,654.16  ₪ 

 כולל מע"מ.

 

 בגין נאות בשכונת וכדורסל טניס למגרשי תאורה - 32/2022הצעה מס'  .4

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

 כולל מע"מ.₪  183,320.16

 

 התקנה ותחזוקה למערכות גילוי אש ועשן בגני ילדים בעיר - 33/2022הצעה מס'  .5

חברת א.ר תעשיות מיגון אש בע"מ )זכיינית משכ"ל( ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 .7%, כולל עמלת משכ"ל בשיעור מע"מ לא כולל ₪  125,167.41

 

 השתתפות עירייה בפרויקט: החלפת ללוחות חשמל באולם  היכל התרבות  - 202234/הצעה מס'  .6



     בס"ד 
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 -כולל מע"מ ) השתתפות העירייה ₪   78,390מול יואל ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 

 כולל ₪  50,000

 מע"מ (. 

 *האחריות על הלוחות היא שנתיים.
 
 

 , דוד אלעזר21סוקולוב טולדנו, -פיתוח ברחובות סעדיה גאוןעבודות   - 35/2022הצעה מס'  .7

) זכיינית מכרז פומבי מס' לפיתוח בע"מ  חברת לקטיבי חברה ומאשר ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה 

 כולל מע"מ.₪  824,261.56ע"ס ( 12/18

 

 עבודות איטום בקמפוס נבון ומבנה אגף החינוך  - 202263/הצעה מס'  .8

ע"ס  חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ )זכיינית משכ"ל( מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

עבודות לאיטום בקמפוס נבון ומבנה אגף עבור  ללא פיקוח 5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  467,882.66

 . החינוך לטובת התקנת מערכות פוטו וולטאי 

 

 

 

 

 

 לשצ"פ ג'רסירכישת מתקני כושר   - 202273/הצעה מס'  .9

כולל ₪  110,966.05גנית פארק בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 מע"מ ועמלת 

 כולל פיקוח. 7.5% בשיעור  משכ"ל 

 

 עבודות פיתוח בשצ"פ ג'רסי  -38/2022הצעה מס'  .10

) זכיינית מכרז פומבי מס' חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

12/18  ) 

 כולל מע"מ.₪  79,613ע"ס 

 

 עבודות למניעת הצפת חצר במתחם אק"ים  - 202239/הצעה מס'  .11

) זכיינית מכרז פומבי מס' לפיתוח בע"מ חברת לקטיבי חברה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

12/18 ) 
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 כולל מע"מ.₪  90,133.92ע"ס  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
מיכאל וידל                                                                                                                               

 ראש העיר                                                                                                                           
 


