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ינואר   26תשפ"ב  )  שבט'  כד  רביעישהתקיימה ביום  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
  ZOOMבאמצעות אפליקציית  -(2022

 
 משתתפים:                                                                               

                                   ית העירייה                  גזבר -  רוזה עללאל
                                              משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

                                          מח' רכש  מנהל   ס. -אבי דיל  
כלכלן אגף הנדסה   -רו"ח עוז בן שלוש   

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

                                                    ויועצת מקצועית לרה"ע                                       

 
  הנדון:

 

 18/2019מכרז חש/  - עבודות איטום בבי"ס מענית - 202215/הצעה מס'  .1

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

 באמצעות 

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

 

 ) זכיינית משכ"ל (  חברת אביב שבתאי יוסף בע"מעם הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות אגף במסגרת הסכם זה, 

עבודות לאיטום בי"ס לטובת  עבור ביצוע פיקוח כולל  לא 5.5%ועמלת משכ"ל כולל מע"מ ₪  243,005.09ע"ס  

 התקנת מערכות 

 .פוטו וולטאי 

 

   2974 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס'  

 

 וולטאי על מבני חינוך וציבור  -התקנת מערכות פוטו - 16/2022הצעה מס'  .2

קבלני  חברת עמי את יגאל עם אישרה התקשרות  9.12.2020 םמיו 50/2020-15 מס'  ת מכרזים משותפיםועד 

עבור התקנה הקמה   5% כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור₪  9,000,000ע"ס חשמל בע"מ באמצעות משכ"ל 

 ותחזוקה של מערכות פוטו וולטאי.

 4-ן אישור להתקין מערכות בלרשויות המקומיות הלוואה בתנאים נוחים לטובת פרויקט זה, נת מעניק מפעל הפיס 

 קמפוס נבון, בי"ס מענית, הספרייה העירונית, מבנה אגף החינוך.  כדלקמן : מבנים

 

 עלות התקנת המערכות הינה כמפורט להלן:

 ₪  1,583,782 -קמפוס נבון
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 ₪ 789,188 -מענית

 ₪ 551,351 -מבנה אגף החינוך

 ₪  254,054 -ספריה עירונית

 כולל פיקוח.  5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  3,178,375:  סך הכל 

 

ע"ס  ) זכיינית משכ"ל ( קבלני חשמל בע"מ חברת עמי את יגאל ההתקשרות עם   הנדסה ממליץ לאשר אגף

מבנים: קמפוס  4-התקנת מערכות פוטו וולטאי ב, עבור  5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  3,178,375

 . נבון, בי"ס מענית, הספרייה העירונית, מבנה אגף החינוך 

  2898 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 

 

 

 הגדלה  -רכישת ציוד למופע מולטימדיה בבריכת הקשתות   -17/2022הצעה מס'  .3

בע"מ ע"ס   PRO AVאישרה ההתקשרות עם הספק  16.11.2021מיום  40.2021-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 באמצעות קרן רמלה. ₪  117,803

מנת להתקין את הציוד בבריכה עצמה יש צורך בבניית פיגום -בעת התקנת הציוד בבריכת הקשתות התברר שעל

 מיוחד 

מעל המים ושני עמודים, עליהם אמורים להיתלות המקרנים. כמו כן, וכיוון שאסור לקדוח לתוך העמודים של 

 הבריכה, יש 

 צורך ברכישת שני חבקים שמתלבשים מסביב לעמודים, ומהם תצא זרוע שעליה מחברים את המקרן.

 

 ר חבקים כמפורט להלן :לאור האמור, מח' תיירות באמצעות קרן רמלה פנתה לקבלת הצעות מחיר עבו

1. Showlogics -  12,402  ₪כולל מע"מ. 

2. ICSS - 12,168  ₪כולל מע"מ. 

3. PRO AV - 10,530  ₪.כולל מע"מ 

 

 -חבקים 

 כולל מע"מ₪  PRO AV - 10,530 - ה לאשר הרכישה מהספק אשר הצעתו זולה ביותרצמח' תיירות ממלי

 באמצעות 

 קרן רמלה. 
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 מלה פנתה לקבלת הצעות מחיר עבור פיגומים כמפורט להלן :מח' תיירות באמצעות קרן ר 

 

 כולל מע"מ.  ₪  13,594 –רשות העתיקות  .1

2. / ADAM – 18,720  ₪כולל מע"מ. 

3. PRO AV – 29250  ₪.כולל מע"מ 

 - פיגומים

כולל ₪  13,594  רשות העתיקות ע"ס - מח' תיירות ממליצה לאשר הרכישה מהספק אשר הצעתו זולה ביותר

 מע"מ 

 באמצעות קרן רמלה. 

 

 2684  - מקור תקציבי

 

 

 

 

 

 

 

 

 הועדה: מלצותה

 

 עבודות איטום בבי"ס מענית - 15/2022הצעה מס'  .1

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

 מאשרת 

) זכיינית חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ ההתקשרות עם  לאשרהמלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 משכ"ל ( 

עבודות לאיטום בי"ס לטובת  עבור ביצוע פיקוח כולל  לא 5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  243,005.09ע"ס 

 התקנת מערכות 
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 .פוטו וולטאי 

 

 וולטאי על מבני חינוך וציבור  -התקנת מערכות פוטו - 16/2022הצעה מס'  .2

,הועדה  של משכ"ל  כלכלן אגף הנדסה, העובדה כי מדובר בהסכם מסגרתלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 מאמצת המלצת

) זכיינית משכ"ל ( ע"ס קבלני חשמל בע"מ  חברת עמי את יגאל ההתקשרות עם   הנדסה ממליץ לאשר אגף

מבנים: קמפוס  4-התקנת מערכות פוטו וולטאי ב, עבור  5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  3,178,375

 . נבון, בי"ס מענית, הספרייה העירונית, מבנה אגף החינוך 

 

 הגדלה  -רכישת ציוד למופע מולטימדיה בבריכת הקשתות   -17/2022הצעה מס'  .3

מנת -בעת התקנת הציוד בבריכת הקשתות התברר שעלהסבר נציג קרן רמלה לפיו לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 להתקין את 

וכן  , עליהם אמורים להיתלות המקרניםהציוד בבריכה עצמה יש צורך בבניית פיגום מיוחד מעל המים ושני עמודים

תצא   צורך ברכישת שני חבקים שמתלבשים מסביב לעמודים, ומהםולכן יש  קדוח לתוך העמודים של הבריכהלאסור 

ולפיכך הועדה מאשרת המלצת מח' תיירות וממליצה בפני ראש העיר לאשר  שעליה מחברים את המקרן זרוע

 ההתקשרות כדלקמן : 

באמצעות קרן  כולל מע"מ₪  PRO AV - 10,530 - לאשר הרכישה מהספק אשר הצעתו זולה ביותר-חבקים 

 רמלה. 

 13,594  רשות העתיקות ע"ס - זולה ביותרמח' תיירות ממליצה לאשר הרכישה מהספק אשר הצעתו   - פיגומים

 כולל מע"מ ₪ 

 באמצעות קרן רמלה. 

 

 
 

 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 

 

 

 עבודות איטום בבי"ס מענית - 15/2022הצעה מס'  .1

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

עבודות לאיטום בי"ס לטובת  עבור ביצוע פיקוח כולל  לא 5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  243,005.09

 .התקנת מערכות פוטו וולטאי 

 

 וולטאי על מבני חינוך וציבור  -התקנת מערכות פוטו - 16/2022הצעה מס'  .2

) זכיינית משכ"ל ( ע"ס קבלני חשמל בע"מ  חברת עמי את יגאל   ומאשר ההתקשרות עםמאמץ החלטת הועדה 

3,178,375 ₪ 

מבנים: קמפוס נבון, בי"ס מענית,  4-התקנת מערכות פוטו וולטאי ב, עבור  5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  

 . הספרייה העירונית, מבנה אגף החינוך 

 

 הגדלה  -רכישת ציוד למופע מולטימדיה בבריכת הקשתות   -17/2022הצעה מס'  .3

 ההתקשרות כדלקמן :  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

באמצעות קרן  כולל מע"מ₪  PRO AV - 10,530 - הרכישה מהספק אשר הצעתו זולה ביותרמאשר  - חבקים 

 רמלה. 

כולל מע"מ ₪  13,594  ע"סרשות העתיקות  - הרכישה מהספק אשר הצעתו זולה ביותרמאשר   - פיגומים

 באמצעות קרן רמלה. 
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מיכאל וידל                                                                                                                               

 ראש העיר                                                                                                                           
 


