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ינואר   11תשפ"ב  )  שבטט'  שלישי  שהתקיימה ביום   (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
 .ZOOMאפליקציית  באמצעות -(2022

 
 משתתפים:                                                                                        נוכחים:                                             

רכזת משאבים וקהילה -מירב אורנשטיין                                 ית העירייה                  גזבר ס.   -שגיא רוזנבלט  

                                              ליועמ"שמשנה   -עו"ד סופי ויטלם 
                                             מנהלת מח' רכש   -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:

 

 40עבודות מיגון אקוסטי דירתי לאורך כביש  - 202240/הצעה מס'  .1

דירות  124נדרש למגן , במימון משרד התחבורה. בנוסף לעבודות להקמת הקיר, 40יוקם קיר אקוסטי לאורך כביש 

 וכן תיק אקוסטי לכל דירה. הוכן דוח קונסרוקטור, לפיו תמוגן כל דירה. של תושבים בסביבה

הנדסה פנה לחברת אגרגט בע"מ, זכיינית העירייה  אגף, 40ון אקוסטי דירתי לאורך כביש לצורך עבודות למיג

 בתחום 

 .12/18( מתוקף מכרז 100הבניה )ענף 

 

 : חברת אגרגט בע"מ

 .כולל מע"מ ₪  2,070,588.1 -הצעת מחיר 

 .4.1.2022מיום   1/2022-15 פתיחת מעטפות מס'  מצ"ב פרוטוקול *

 

  ( 12/18) זכיינית העירייה מתוקף מכרז פומבי מס' בע"מ  חברת אגרגטעם  ההתקשרות הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ.₪  2,070,588.1ע"ס 

 

  2615 -קור תקציבימ

 (1)נספח מס' 

 

 המגדל הלבן-התקנת עמודי תאורה בכיכר שמשון הגיבור - 05/2022הצעה מס'  .2

לשם מתן הנחה נוספת הנדסה הכין כ"כ ופנה  אגףהמגדל הלבן, -לשם התקנת עמודי תאורה בכיכר שמשון הגיבור

 כדלקמן: לזכייניות העירייה 

 .12/18זכיינית בתחום הבניה מתוקף מכרז   -אגרגט בע"מ .1

 . 11/18ת בתחום החשמל מתוקף מכרז זכייני  -א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ  .2
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 :להלן הצעות המחיר בהתאם לכל חוזה ותנאיו 

 .כולל מע"מ₪  102,170.07 -. אגרגט בע"מ1

 .כולל מע"מ  ₪ 106,269.77 -. א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ2

 

בתחום החשמל באגף  פרויקטיםמי הכין את כתב הכמויות ? כלכלן אגף הנדסה משיב שמנהל  -לשאלת הועדה 

 ההנדסה הכין 

 את כתב הכמויות. 

 

 

 

) זכיינית העירייה מתוקף  חברת אגרגט בע"מהצעת המחיר הזולה של  ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 מכרז 

 כולל מע"מ.₪  102,170.07ע"ס  ( 12/18מס'  פומבי

 

  2029392752 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 

 

 החלפת משטח גומי בפארק עופר צפון - 06/2022הצעה מס'  .3

הנדסה פנה  אגףמשטח גומי בפארק עופר צפון, , נדרש להחליף לאחר ביקורת של מכון התקנים ומציאת ליקויים 

 2010: פוליטן ספורט, נ.ע לבה בע"מ, גומיגן  7/19מכרז פומבי ח תשתיות מתוקף לקבלני המסגרת בתחום פיתו

 בע"מ. 

 

 :להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה

 כולל מע"מ.₪  98,280 -בע"מ 2010. גומיגן 1

 

) זכיינית העירייה מתוקף  בע"מ 2010גומיגן הצעת המחיר היחידה של ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר אגף 

 מכרז פומבי

 כולל מע"מ.₪  98,280ע"ס  ( 7/19מס'  

 

  2969 -מקור תקציבי

 (3)נספח מס' 

 



     בס"ד 

     

        

202202/- 15ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                         

- 
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                            

 

3 
 

 

 ( :2022מרץ  -עבור רבעון ראשון ) ינואר  אספקת חומרי ניקיון לגנ"י -202207/הצעה מס'  .4

אישרה ההתקשרות עם חברת ברדווי במסגרת מכרז   2018באוגוסט  09מיום  4/2018-14ועדת מכרזים מס' 

 .,לאספקת טובין בדבר הובלה, אספקה ופריקה ציוד וחומרי ניקיון לעיריית רמלה ומוסדותיה  1/18פומבי 

 . 15.08.2021וסיים את תוקפו ביום  16.08.2018הסכם ההתקשרות המקורי נחתם ביום 

  . 15.8.2022א' להסכם המקורי והינה בתוקף עד ליום  7בכפוף לסעיף  הארכת ההתקשרות אושרה

  על מחירי ההסכם המקורי כמצוין בהסכם ההארכה. %20בתוספת של התמורה תתעדכן  הערה :

 

 : כולל מע"מ₪   55,653.249  - 2022מרץ  -עבור חודשים ינואר סכום הרכישה 

  כולל מע"מ. ₪ 27,460.485= 1.17*312.94גנים *  75  גני חובה

 כולל מע"מ.  ₪ 28,192.764= 1.17*312.94גנים *  77 גני טרום חובה

 

 : גנים  215, סה"כ  ₪ 366.14מצ"ב פרוט לקיט שמבקשים מח' גני הילדים לכל גן בסך 

 כמות תיאור הפריט מק"ט

מחיר יחידה 
לאחר הנחה ש"ח 

 -ללא מע"מ  
מחיר במכרז 

1/18 

₪ מחיר יחידה 
ללא מע"מ 

לאחר עדכון 
 20%מחיר 

 בהסכם הארכה

סה"כ מחיר לפני 
 מע"מ לגן

5000000001 

ברק לובן אקונומיקה סודיום היפוכלוריט 
 30.00 6 5.00 5 ליטר 4 - 100%מים עד  3.5% -

 2.16 1.08 0.90 2 כרית לכלים 5000000007

 1.74 1.74 1.45 1 שלישיה -מטליות אוניברסל  5000000015

5000000026 

ניייר מגבת טישו דו שיכבתי בגליל 
מ' בגליל  100גרם מרחבי   35מינימום 

  6=  1ס"מ לבן אריזה 19.5לפחות ברוחב 
 32.40 32.4 27.00 1 ק"ג  5גלילים = כ 

5000000028 

נייר צץ רץ                                                 
ס 21*24מגבת דף  "  4000מ אריזה = 

לבן יחידות חד שכבתי  3 33.00 39.6 118.80 

5000000030 

בכל  -ניר טואלט טישו דו שיכבתי לבן
מ'  20גלילים אורך כל גליל   48אריזה 
 30.00 30 25.00 1 לפחות

5000000032 

ליטר מרכיבים:  4סבון נוזלי לידיים 
מלח  16%חומרים פעילי שטח אניונים עד 

בושם  0.002%עד  -צבע מאכל  2%עד  -
 0.002%עד  -חומר משמר  0.3%עד  -

 32.04 10.68 8.90 3 100%עד  -חומרים אינטרטיים 

 10.56 5.28 4.40 2 סחבה מיקרופייבר לרצפה 5000000083

5000000041 

יח'  100חב' =  1 75*90שקיות אשפה 
 מיקרון 12

2 
6.80 8.16 16.32 

 23.22 7.74 6.45 3 ליטר 4ריצפז  5000000038

 1.44 1.44 1.20 1 מ' 1 -סקווטשברייט  5000000036

 14.26 14.256 11.88 1 חומר פעיל 24%ליטר  4נוזל לכלים  5000000025
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 312.94 סה"כ מחיר לפני מע"מ

 53.20 מע"מ

 366.14 סה"כ מחיר כולל מע"מ

 

(  01/18) זכיין העירייה מתוקף מכרז פומבי מס'  ברודוויהספק  ההתקשרות עםאגף החינוך והנוער ממליץ לאשר 

 : כולל מע"מ₪   55,653.249 ע"ס   2022מרץ  -חודשים ינואר עבור 

  כולל מע"מ. ₪ 27,460.485= 1.17*312.94גנים *  75  גני חובה

 כולל מע"מ.  ₪ 28,192.764= 1.17*312.94גנים *  77 גני טרום חובה

 

 1812200433סעיף תקציבי חומרי ניקוי חובה : 

  1812300433סעיף תקציבי חומרי ניקוי טרום חובה: 
 (4)נספח מס' 

 

 אישור התקשרות עם משרד הרווחה להפעלת תכנית "מוטב יחדיו " - 08/2022הצעה מס'  .5

ריית רמלה באמצעות האגף לשירותים חברתיים מבקשת להתקשר בהסכם  עם משרד הרווחה והביטחון החברתי יע

 "מוטב יחדיו" בעיר .להפעלת תכנית 

 .31.12.2022 ליום  ועד   01.01.2022מתאריך  - תקופת ההתקשרות 

 .₪  270,000 -עלות שנתית להתקשרות זו 

 .₪  202,500 -השתתפות המשרד 

 .₪  67,500 -השתתפות הרשות 

 

  אישרה התקשרות זו .  1/12/2021וועדת מכרזים של משרד הרווחה מיום 

  . המחלקה המשפטית אישרה נוסח הסכם ) בכפוף לאישור וועדה זו ( ההסכם ונספחיו מצורפים 

 

להפעלת תכנית "מוטב משרד הרווחה והביטחון החברתי ההתקשרות עם  ממליץ לאשר  לשירותים חברתייםאגף ה

 כולל מע"מ . ₪  270,000יחדיו" בעיר  ע"ס  

 

 1848400841 -מוטב יחדיו  -תקציבי מקור

 (5) נספח מס'  

מרכז   -הפעלת תכנית "ערים מעורבות  לצורך משרד הרווחה התקשרות  עם  - 202209/הצעה מס'  .6
 גישור ודיאלוג בקהילה" 
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להפעלת האגף לשירותים חברתיים מבקשת להתקשר בהסכם עם משרד הרווחה והביטחון החברתי עירית  רמלה        

 תכנית 

 מרכז גישור ודיאלוג בקהילה "  -"ערים מעורבות       

 

 .31.12.2022 ליום  ועד   01.01.2022מתאריך  - תקופת ההתקשרות 

 .₪  256,815 -עלות שנתית להתקשרות זו 

 .₪  192,611 - הרווחה משרד השתתפות  

 .₪  64,204 -עירייה השתתפות ה

 

  אישרה התקשרות זו .  1/12/2021וועדת מכרזים של משרד הרווחה מיום 

  . המחלקה המשפטית אישרה נוסח הסכם ) בכפוף לאישור וועדה זו ( ההסכם ונספחיו מצורפים 

להפעלת תכנית"ערים משרד הרווחה והביטחון החברתי  ההתקשרות עם ממליץ לאשר  לשירותים חברתייםאגף ה

 –מעורבות 

 כולל מע"מ. ₪   256,815גישור ודיאלוג בקהילה " ע"ס מרכז   

 

 

 1848200849מרכז גישור   -מקור תקציבי 

 (6) נספח מס' 

 

עם משרד הכלכלה והתעשייה להפעלת מרכז הזדמנות אישור התקשרות    -  202210/הצעה מס'  .7

 לתעסוקה 

משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות האגף לשירותים חברתיים מבקשת להתקשר בהסכם עם ית  רמלה  יעיר

מרכז תעסוקה .  -להפעלת מרכז הזדמנות   

 .31.12.2022 ליום  ועד   01.01.2022מתאריך  - תקופת ההתקשרות 

מימון של משרד הכלכלה והתעשייה  100%ב₪  776,600עלות שנתית   

 

  אישרה התקשרות זו .  8/12/2021וועדת מכרזים של משרד הכלכלה והתעשייה מיום 

  )המחלקה המשפטית אישרה נוסח ההסכם ) בכפוף לאישור ועדה זו. 

 הסכם זה מהווה הרחבה להסכם הבסיס שנחתם להפעלת מרכז הזדמנויות.  

העסקה  -תעסוקה למבוגרים  ועובד סוקה ליוצאי אתיופיה הרחבה זו תכלול העסקה של עובד תעכאמור, 

 לשנתיים .
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 -מרכז הזדמנות להפעלת  הכלכלה והתעשייה משרד  ההתקשרות עם ממליץ לאשר  לשירותים חברתייםאגף ה

 מרכז תעסוקה

 כולל מע"מ. ₪  776,600ע"ס 

 

  1848600840 -מקור תקציבי 

 (7) נספח מס' 

התקשרות עם משרד הרווחה והביטחון החברתי לצורך הרחבת פעילות מרכז   -  202211/הצעה מס'  .8

 מרכז הזדמנות  -תעסוקה עירוני 

עירית  רמלה  באמצעות האגף לשירותים חברתיים  מבקשת להתקשר עם משרד הרווחה והביטחון החברתי 

 מרכז תעסוקה עירוני .   -להפעלת והרחבת מרכז הזדמנות 

 .31.12.2022 ליום  ועד   01.01.2022ריך מתא - תקופת ההתקשרות 

.₪  153,312  -עלות שנתית    

.₪  114,984  -מימון המשרד            

. ₪  38,328  -השתתפות רשות           

       

  אישרה התקשרות זו .  15/12/2021וועדת מכרזים של משרד הכלכלה והתעשייה מיום 

  )המחלקה המשפטית אישרה נוסח ההסכם ) בכפוף לאישור ועדה זו. 

  .הסכם זה מהווה הרחבה להסכם הבסיס שנחתם להפעלת מרכז הזדמנויות 

 עו"ס לשנה. כאמור, הרחבה זו תכלול העסקה 

מרכז להפעלת משרד הרווחה והביטחון החברתי  ההתקשרות עם ממליץ לאשר  לשירותים חברתייםאגף ה 

 כולל מע"מ. ₪  153,312ע"ס תעסוקה   מרכז  -הזדמנות 

 

   -תקציבי  מקור    1848600840

 (8נספח מס'  (
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 הועדה: מלצותה

 

 40עבודות מיגון אקוסטי דירתי לאורך כביש  - 04/2022הצעה מס'  .1

כלכלן אגף הנדסה, העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת ,הועדה מאמצת המלצת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 אגף 

זכיינית העירייה בתחום הבניה   ) חברת אגרגט בע"מהתקשרות עם לאשר ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 מתוקף 

 כולל מע"מ.₪  2,070,588.1ע"ס ( 12/18מכרז 

 

  המגדל הלבן-שמשון הגיבורהתקנת עמודי תאורה בכיכר  - 05/2022הצעה מס'  .2

,הועדה מאמצת המלצת  במכרז פומבילאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה, העובדה כי מדובר 

 אגף 

) זכיינית העירייה מתוקף מכרז פומבי  חברת אגרגט בע"מהתקשרות עם לאשר ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

  ( 12/18מס' 

 מע"מ.כולל ₪  102,170.07ע"ס 

 

 החלפת משטח גומי בפארק עופר צפון - 06/2022הצעה מס'  .3

פומבי ,הועדה מאמצת מסגרת כלכלן אגף הנדסה, העובדה כי מדובר במכרז לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 המלצת אגף 
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) זכיינית העירייה מתוקף מכרז פומבי  בע"מ 2010גומיגן התקשרות עם לאשר ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 ( 7/19מס' 

 כולל מע"מ.₪  98,280ע"ס  

 

 ( :2022מרץ  -עבור רבעון ראשון ) ינואר  אספקת חומרי ניקיון לגנ"י -202207/הצעה מס'  .4

הועדה העובדה כי מדובר במכרז מסגרת פומבי לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת האגף החינוך והנוער , 

) זכיין   ברודוויהספק  ההתקשרות עםראש העיר לאשר  מאשרת  המלצת אגף החינוך והנוער וממליצה בפני

 : כולל מע"מ₪ 55,653.249 ע"ס  2022מרץ  -חודשים ינואר עבור ( 1/18העירייה מתוקף מכרז פומבי מס' 

  כולל מע"מ. ₪ 27,460.485= 1.17*312.94גנים *  75  גני חובה

 כולל מע"מ.  ₪ 28,192.764= 1.17*312.94גנים *  77 גני טרום חובה

 

 אישור התקשרות עם משרד הרווחה להפעלת תכנית "מוטב יחדיו " - 08/2022הצעה מס'  .5

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת האגף לשירותים חברתיים , הועדה מאשרת  המלצת אגף לשירותים 

 חברתיים

 "מוטב יחדיו"להפעלת תכנית  משרד הרווחה והביטחון החברתי ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 בעיר 

 כולל מע"מ . ₪  270,000ע"ס  

מרכז   -הפעלת תכנית "ערים מעורבות  לצורך משרד הרווחה התקשרות  עם  - 202209/הצעה מס'  .6
 גישור ודיאלוג בקהילה" 

 לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת האגף לשירותים חברתיים , הועדה מאשרת  המלצת אגף לשירותים       

 תכניתלהפעלת  משרד הרווחה והביטחון החברתי ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר  חברתיים      

 כולל מע"מ. ₪   256,815מרכז גישור ודיאלוג בקהילה " ע"ס  -"ערים מעורבות      

 

עם משרד הכלכלה והתעשייה להפעלת מרכז הזדמנות אישור התקשרות    -  202210/הצעה מס'  .7

 לתעסוקה 

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת האגף לשירותים חברתיים , הועדה מאשרת  המלצת אגף לשירותים 

  חברתיים

מרכז  -להפעלת מרכז הזדמנות   משרד הכלכלה והתעשייה ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 תעסוקה

 כולל מע"מ.₪  776,600ע"ס 

 



     בס"ד 

     

        

202202/- 15ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                         

- 
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                            
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התקשרות עם משרד הרווחה והביטחון החברתי לצורך הרחבת פעילות מרכז   -  202211/הצעה מס'  .8

 תעסוקה 

 מרכז הזדמנות  -עירוני 

האגף לשירותים חברתיים , הועדה מאשרת  המלצת אגף לשירותים לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת 

 חברתיים

מרכז  -להפעלת מרכז הזדמנות  משרד הרווחה והביטחון החברתי ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 תעסוקה

 כולל מע"מ. ₪  153,312ע"ס 

 

 

 
 רונן עזריה                                         עו"ד שלי ביטון                                    שגיא רוזנבלט                  

 מנכ"ל העירייה                          ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                  ברית  העירייה ס. גז            
 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                      

 

 

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 40עבודות מיגון אקוסטי דירתי לאורך כביש  - 04/2022הצעה מס'  .1

מכרז  זכיינית העירייה בתחום הבניה מתוקף   ) חברת אגרגט בע"מהתקשרות עם ה מאמץ החלטת הועדה ומאשר

12/18 ) 

 כולל מע"מ.₪  2,070,588.1ע"ס 

 

  המגדל הלבן-התקנת עמודי תאורה בכיכר שמשון הגיבור - 05/2022הצעה מס'  .2

) זכיינית העירייה מתוקף מכרז פומבי מס'  חברת אגרגט בע"מ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עםמאמץ 

12/18 )  

 כולל מע"מ.₪  102,170.07ע"ס 

 

 החלפת משטח גומי בפארק עופר צפון - 06/2022הצעה מס'  .3



     בס"ד 

     

        

202202/- 15ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                         

- 
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                            
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) זכיינית העירייה מתוקף מכרז פומבי מס'  בע"מ 2010גומיגן   התקשרות עםה מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

7/19 ) 

 כולל מע"מ.₪  98,280ע"ס 

 

 ( :2022מרץ  -עבור רבעון ראשון ) ינואר  אספקת חומרי ניקיון לגנ"י -07/2022הצעה מס'  .4

 ( עבור 1/18) זכיין העירייה מתוקף מכרז פומבי מס'   ברודוויהספק מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 : כולל מע"מ₪ 55,653.249 ע"ס  2022מרץ  -חודשים ינואר 

  כולל מע"מ. ₪ 27,460.485= 1.17*312.94גנים *  75  גני חובה

 כולל מע"מ.  ₪ 28,192.764= 1.17*312.94גנים *  77 חובה גני טרום

 

 

 

 

 

 אישור התקשרות עם משרד הרווחה להפעלת תכנית "מוטב יחדיו " - 08/2022הצעה מס'  .5

   "מוטב יחדיו"להפעלת תכנית  משרד הרווחה והביטחון החברתי מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 בעיר 

 כולל מע"מ . ₪  270,000ע"ס  

מרכז   -הפעלת תכנית "ערים מעורבות  לצורך משרד הרווחה התקשרות  עם  - 202209/הצעה מס'  .6
 גישור ודיאלוג בקהילה" 

 -"ערים מעורבות  תכניתלהפעלת  משרד הרווחה והביטחון החברתי מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ. ₪   256,815מרכז גישור ודיאלוג בקהילה " ע"ס 

 

עם משרד הכלכלה והתעשייה להפעלת מרכז הזדמנות אישור התקשרות    -  10/2022הצעה מס'  .7

 לתעסוקה 

מרכז  -להפעלת מרכז הזדמנות   משרד הכלכלה והתעשייה עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 תעסוקה

 כולל מע"מ.₪  776,600 ע"ס

 

 התקשרות עם משרד הרווחה והביטחון החברתי לצורך הרחבת פעילות מרכז   -  202211/הצעה מס'  .8

 תעסוקה 



     בס"ד 

     

        

202202/- 15ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                         

- 
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                            
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 מרכז הזדמנות  -עירוני 

מרכז  -להפעלת מרכז הזדמנות  משרד הרווחה והביטחון החברתי עם ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 תעסוקה

 כולל מע"מ. ₪  153,312ע"ס 

 

מיכאל וידל                                                                                                                                         

 ראש העיר                                                                                                                                    


