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 יוניב 23תשפ"ב ) סיון' דכ חמישישהתקיימה ביום  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
 , רמלה.1חדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית רחוב, ויצמן  - (2022

 
 

 משתתפים:                                                                               נוכחים : 

  מנהל אגף בטחון  -איציק אסרף   מנכ"ל העירייה                                                    -רונן עזריה 

  יחידת הנוער  -אורל יצחק                               ית העירייה                  גזבר -  רוזה עללאל

  קצין רכב  -אבי דיל                                           משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

   עירונימ"מ מח' פיקוח ושיטור  -פלי בן שבת                                                 מח' רכש  תמנהל  -מיכל רוטמן 

 כלכלן אגף הנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש
 
 

  הנדון:
 
 

 השתתפות העירייה בעבודות קרצוף וריבוד ברחובות א.ס לוי ויחזקאל  - 2022411/הצעה מס'  .1

יבצע קרצוף וריבוד וחידוש אבני שפה )על פי  תאגיד תמרשבה סוכם כי  14.03.22בהמשך לפגישה  שנערכה ב

 הנדרש( ברחובות 

( לעיריית 60%ויחזקאל )באיזור שבו בוצעו עבודות קו הביוב(, כלל העלויות יתחלקו בין תאגיד המים )א.ס לוי 

 .(40%רמלה )

  

 כן. -האם המחיר סביר? כלכלן אגף הנדסה משיב  -לשאלת הועדה

 

קש לאשר מבאגף הנדסה הנדסה,  באגףלפי כ"כ שהועבר אלינו ע"י התאגיד ונבדק ע"י מנהל אגף תשתיות 

 תפות בסכוםהשת

 מ. "מע א כולל ל ₪  568,271של  

 

  3001 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס'  

 

 הקמת מרכז וטרינרי עירוני  - 2022511/הצעה מס'  .2

 לטובת הקמת מרכז וטרינרי עירוני. 8/2021הנדסה פנה למשכ"ל על מנת לקבל מזכייני מכרז מק/ אגף

 ללא פיקוח(: 4.5%ועמלת משכ"ל להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה )כולל מע"מ 

 ₪ 10,169,586.87 -. אלמנטים הנדסה ובניין בע"מ1
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בן שטרית אלי בע"מ, ארזי בר שדה בע"מ, א.ח חאלד לבניה בע"מ, י.ר.א.מ  -מחברות הבאות לא התקבלה הצעה

לבנין  2000גד בנייה וייזום בע"מ, בכר אלי ובנו חברה לבנין בע"מ, חומרית -( קבלנות בע"מ, סמ2009)

 ן בע"מ, משה בוצן בע"מ, אחים פתחי חברה לבנייה בע"מ, רמי חסון בע"מ. יוהשקעות בע"מ, ארואסטי חברה לבני

 הערה:

על המחלקה אגף ההנדסה יעדכן על הורדת עלויות כמו קיר אקוסטי ובנוסף ₪ מ'  8.3מאחר והתקציב הוא בסך 

 ליידע את

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪ מיליון  8.3הקבלן כי הסכום המתוקצב כרגע הינו עד 

 ובמידה ולא תהיה הגדלת תקציב לפרויקט דנן, לקבלן לא יהיו טענות או תלונות כלפי העירייה.

 

מיליון  8.3בצו עבודה מוגבל ע"ס  אלמנטים הנדסה ובניין בע"מרת בחגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם א

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

 

 3010,  2821 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס'  

 הרחבת עבודות -הקמת כיכר ברחובות אברהם הלל בר אילן  - 2022611/הצעה מס'  .3

אישרה התקשרות עם חברת יורי אל עבודות בניה, עפר  9.9.2021מיום  33/2021-15ועדת מכרזים משותפים 

 כולל מע"מ. ₪  700,002.00ופיתוח בע"מ עבור הקמת כיכר ברחובות אברהם הלל בר אילן ע"ס 

בסכום של  לאור הוספה ושינויים במיקום עמודי תאורה וכן הוספת קיר צוקיות נדרש להרחיב את העבודות

 כולל מע"מ.₪  82,766.4

 .11.8%  -הגדלה ה שיעור 

 -האם המחיר סביר ועומד בהתאמה לכתב הכמויות בהסכם המסגרת? כלכלן אגף הנדסה משיב  -לשאלת הועדה 

 כן.

 

הרחבת העבודות של חברת יורי אל עבודות בניה, עפר ופיתוח בע"מ ע"ס הנדסה ממליץ לאשר את אגף 

 מע"מכולל ₪  82,766.4

 

  3001 -מקור תקציבי

 (3)נספח מס'  

 

 

  6חניות ברחוב הרב קוק  9הוספת   - 2022711/הצעה מס'  .4
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אישרה התקשרות עם חברת סגלוביץ רועי תשתיות  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

 ועמלת משכ"ל.

 

 -האם המחיר סביר ועומד בהתאמה לכתב הכמויות בהסכם המסגרת? כלכלן אגף הנדסה משיב  -לשאלת הועדה 

 כן.

 

  ) רועי תשתיות ובניה בע"מ חברת סגלוביץלאשר ההתקשרות עם  במסגרת חוזה מסגרת זההנדסה מבקש  אגף

חניות ברחוב הרב  9הוספת עבור  כולל פיקוח כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  91,049.24ע"ס    (זכיינית משכ"ל

 .6קוק 

 

  2784 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס'  

 

 2022פעילות "צחוק בחצות"   - 2022181/הצעה מס'  .5

בתקופת הקיץ. במסגרת שיתוף פעולה בין העירייה למתנ"ס עיריית רמלה מקיימת אירועים רבים של תרבות ופנאי 

" המיועדת לבני נוער ולצעירים, התכנסה ועדה מקצועית לבחינת ההתקשרות צחוק בחצותלהפעלת תכנית "

 ובחירת האומנים.

מנכל רשת –מנהל שיווק היכל התרבות, דרור קורת –מנהל היכל התרבות, ,מאור חרזי  -חברי הועדה הם :יגאל כהן

 מנהלת רכש היכל התרבות. -המתנסים , אסתי להב 

 לכרטיס.₪  40אפ בהיכל התרבות בעיר בעלות מסובסדת של  -הופעות סטאנד 6הפעילות כוללת 

 כולל מע"מ.₪  100,000   -השתתפות העירייה

אירוח של יודגש כי היכל התרבות הוא המקום היחיד בעיר המכיל אולם מקורה, ממוזג עם במה מקצועית ויכולת 

 משתתפים . 624

 

בהצגת מופעים, סרטים והצגות ולאור התמחור שהוא ביצע בשיווק ומכירה לאור הניסיון הרב של היכל התרבות 

  .במופעים אלו מול הספקים השונים
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כולל מע"מ כחלק ₪  100,000ההתקשרות עם המתנ"ס בעלות של יחידת הנוער באגף החינוך מבקשת לאשר 

 ילות הקי " צחוק בחצות ". מהשתתפות בפע

 יודגש כי במידה וההכנסות העצמיות יגדלו, השתתפות העירייה תקטן.   -הערה 

 

 1826400782-תקציבי  מקור

 (5)נספח מס' 

 

 עדכון החלטה  - החלפת רכב למחלקת מתקני משחקים - 2022191/הצעה מס'  .6

חברת רנט א אישרה ההתקשרות עם  3.2.2022מיום  06/2022-15 מס'  פרוטוקול וועדת מכרזים משותפים

חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך   לחודש₪   4,145 ע"ס   זכיינית משכ"ל ,  קאר )הרץ(

 .MAXIסיטרואן ברלינגו רכב מסוג עבור .  4.5%

 .מקסי אוטומט למחלקת מתקני משחקים ממשכ"ל אושר והוזמן רכב ברלינגו 3.2.2022בתאריך 

הדגם הנ"ל בגרסת גיר אוטומט לא יהיה במלאי ואין צפי להגעתו ארצה , לכן הם הציעו לי את אותו  עדכן כימשכ"ל 
 הרכב 

לחודש כולל ₪  3,945והמחיר יעמוד על  בגרסת גיר ידני אשר צפוי להגיע הרצה בחודשים ספטמבר אוקטובר
 מע"מ ועמלת 

 . 4.5%משכ"ל בשיעור 
 

  3,945 ע"ס   ) זכיינית משכ"ל () הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ עדכון המחיר עם חברת קצין הרכב מבקש לאשר
 לחודש ₪ 

 .ידני MAXI  סיטרואן ברלינגו רכב מסוג עבור .  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך 
 

 1746100730  -מקור תקציבי 
 (6)נספח מס' 

 

 חומרי ניקיון עבור גנ"י רכישת  - 2022201/הצעה מס'  .7

 1/18נדרש  לרכוש חומרי ניקיון, מח' רכש פנתה לזכיין העירייה במסגרת מכרז פומבי מס' בעיר לגני הילדים 

 לאספקת טובין 

 ברודווי תעשיות נייר בע"מ.   -בדבר הובלה אספקה ופריקה ציוד וחומרי ניקיון לעיריית רמלה ומוסדותיה 

 . 15.08.2022בתוקף עד  -המכרז בתוקף 

 להלן טבלת מחיר:

   1.2 ברודווי   מחירון חומרי ניקיון  

 כמות תאור הפריט מק"ט

מחיר יחידה לאחר 
מ  "ח ללא מע"הנחה ש

 מחיר לא בתוקף  -

ללא ₪ מחיר יחידה 
דכון מע"מ לאחר ע

 מחיר

מחיר 
סה"כ ללא 

 ₪ מע"מ 
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5000000000 

ברק לובן אקונומיקה 
 -סודיום היפוכלוריט 

 100%מים עד  3.5%
 16.5 3.3 2.75 5 ליטר 1 -

 4.56 4.56 3.8 1 ליטר 10דלי  5000000003

 5.4 1.08 0.9 5 כרית לכלים 5000000007

5000000008 

מברשת לאסלה + 
 9.36 4.68 3.9 2 מתקן

5000000013 

 30מטאטא משרדי 
ס"מ הברגה + מקל 

עם הברגה               
 8.88 8.88 7.4 1 מ' 1.5באורך 

 7.8 3.9 3.25 2 מטהר אויר ספריי 5000000014

5000000015 

 -מטליות אוניברסל 
 8.7 1.74 1.45 5 שלישיה

5000000025 

ליטר  4לכלים נוזל 
 23.76 11.88 9.9 2 חומר פעיל 24%

5000000026 

ניייר מגבת טישו דו 
שיכבתי בגליל 

גרם   35מינימום 
מ' בגליל  100מרחבי 

לפחות ברוחב 
 1ס"מ לבן אריזה 19.5

 32.4 32.4 27 1 ק"ג  5גלילים = כ   6= 

5000000030 

ניר טואלט טישו דו 
בכל  -לבן שיכבתי

גלילים   48אריזה 
מ'  20אורך כל גליל 

 90 30 25 3 לפחות

5000000032 

 4סבון נוזלי לידיים 
ליטר מרכיבים: 

חומרים פעילי שטח 
מלח  16%אניונים עד 

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

 0.002%עד  -משמר 
 -חומרים אינטרטיים 

 42.72 10.68 8.9 4 100%עד 

 2.88 1.44 1.2 2 מ' 1 -סקווטשברייט  5000000036

 23.22 7.74 6.45 3 ליטר 4ריצפז  5000000038

5000000041 

 75*90שקיות אשפה 
 12יח'  100חב' =  1

 16.32 8.16 6.8 2 מיקרון

5000000044 

סחבה  מיקרופייבר 
 23.76 5.94 4.95 4 לריצפה 
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5000000072 

ס"מ  40מגב + מקל 
 11.88 11.88 9.9 1 רוחב איכותי

5000000060 

יעה לאשפה פלסטיק 
 5.88 5.88 4.9 1 + ידית

 334.02 סה"כ לפני מע"מ        

 56.7834 מע"מ        

 390.8 סה"כ כולל מע"מ         

 
עבור גני ( 1/18חברת ברודווי תעשיות נייר ) מתוקף מכרז פומבי מס'  מח' רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם

 חובה 
 כולל מע"מ.   ₪ 35,954.52ע"ס  וחדשים כולל מע"מ, גנ"י טרום חובה₪  23,839.41ע"ס 

 
 8122.433-מקור תקציבי 

 (7)נספח מס' 

 

 פרויקט ביצוע מצלמות ברחבי העיר - 2022112/הצעה מס'  .8

 )זכיינית לבט"פ(  אישרה התקשרות עם חברת אפקון  31.12.20מיום  52/2020וועדת מכרזים משותפים מס' 

 יקט מצלמות בעיר .)לא כולל מע"מ( עבור פרו₪  2,911,814ע"ס 
 

לביצוע המשך פרויקט מצלמות ₪   1,200,000במסגרת מכרז זה, אגף הביטחון מבקשת לאשר תקציב של 

 ברחבי העיר 

 כמפורט להלן:

 הערות סכום מתוכנן כמות מצלמות שם האתר ומיקומו מס'
  ₪  60,000 1+  4 גן דני מס א' 1
  ₪ 60,000 1+  4 גן דני מס ב' 2
  ₪  80,000 1+ 10 נתן אלבז 3
  ₪  60,000 1+  5 צומת בית העלמין החדש 4
צומת בוסתן סולטן + נקודת צפייה  5

 בשיטור
10  +2 100,000  ₪  

  ₪  60,000 1+  4 מטר 10עמוס ביאליק + עמוד  6
  ₪  60,000 1+  5 יוספטל( -כיכר רוטרי )צה"ל 7
  ₪  50,000 1+  4 בן צבי( –כיכר סוסו )צה"ל  8
  ₪  50,000 1+  4 אהוד מנור –כיכר שושנה דמארי  9

  ₪ 50,000 1+  4 רחוב ספיר 10
  ₪  50,000  1+  4 כיכר בן גוריון 11
  ₪ 60,000 1+  5 כיכר ברחוב התבור 12
  ₪  50,000 1+  4 שטרן -כיכר לוחמי ביתר  13
  ₪  70,000 1+  6 כיכר היכל הספורט )סקייט פארק( 14
  ₪  50,000  1+  4 הרחבת פארק עופר )כניסה א.ס.לוי( 15
  ₪  50,000 1+  4 רחוב פסטר )חניה קטנה, כניסה לשוק( 16



     בס"ד 

     

        

ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                              
-15 -20/2022 

 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                         
 

7 
 

 לא כולל מע"מ ₪  960,000  סה"כ  
 1,123,200  סה"כ סכום מתוכנן 

 ש"ח
כולל מע"מ 

(17%) 

 
 

 כן –האם החוזה בתוקף? מנהל אגף בטחון משיב  -הועדהלשאלת 

 כן. –האם יש יתרה לניצול? מנהל אגף בטחון משיב  -לשאלת הועדה

 

לביצוע המשך פרויקט מצלמות  חברת אפקון )זכיינית בט"פ( המשך התקשרות עם  אגף הביטחון מבקשת לאשר

 .₪  1,123,200 בסכום שלברחבי העיר 

 

    1761300780,  קול קוראה ערים מעורבות -מקור תקציבי 

 

 (8)נספח מס' 

 

 7/מש פרק 2021/20אישור התמחרות משכ"ל במכרז מסגרת משותף  - 2022212/הצעה מס'  .9

 משטחי בולמי הולם

 לחצרות גני הילדים ולגינות ציבוריות נדרש להתקין משטחי בולם הולם.

משטחי  7/מש פרק 2021/20ליציאה להתמחרות במסגרת מכרזים משותפים משכ"ל  מח' רכש פנתה למשכ"ל 

 בולמי הולם.

 להלן טבלת תוצאות:

 

 

 

 

 

 

  7.5%תקורה בשיעור *

כולל מע"מ ועמלת ניהול ופיקוח עפ"י הזמנות מאושרות ע"י  ₪  1,500,000הסכום המקסימלי להתקשרות 

 גזברית העירייה.

 .12.60% -ההצעה עם האחוז הגבוה ביותר  חברת פוליטן ספורט בע"ממח' רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם  

  הנחה אחוז הספק שם

 12.60% מ"בע ספורט פוליטן

 7% עוז דשא

 חיפוי פתרונות פוינט גרין

 מ"בע

4% 

 4% מ"בע דיזיין פלור כרמל

 2% מ"בע גינון מושיקו

 0% מ"בע פארק גנית
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 תב"ר מוסדות חינוך -מקור תקציבי 
 (9)נספח מס' 

 הועדה: מלצותה

 
 השתתפות העירייה בעבודות קרצוף וריבוד ברחובות א.ס לוי ויחזקאל  - 114/2022הצעה מס'  .1

כלכלן אגף הנדסה , העובדה כי מדובר בהתקשרות עם תאגיד תמר ,הועדה לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 מאמצת 

 מ. "מע א כולל ל ₪  568,271של   השתתפות בסכום לאשר המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 

 הקמת מרכז וטרינרי עירוני  - 2022511/הצעה מס'  .2

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

 העיר 

כולל מע"מ ₪ מיליון  8.3בצו עבודה מוגבל ע"ס  אלמנטים הנדסה ובניין בע"מרת חבההתקשרות עם לאשר 

 ללא פיקוח. 4.5%ועמלת משכ"ל בשיעור 

על אגף ההנדסה יעדכן על הורדת עלויות כמו קיר אקוסטי ובנוסף ₪ מ'  8.3מאחר והתקציב הוא בסך הערה:

 המחלקה ליידע את

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪ מיליון  8.3הקבלן כי הסכום המתוקצב כרגע הינו עד 

 ובמידה ולא תהיה הגדלת תקציב לפרויקט דנן, לקבלן לא יהיו טענות או תלונות כלפי העירייה.

 

 הרחבת עבודות -הקמת כיכר ברחובות אברהם הלל בר אילן  - 2022611/הצעה מס'  .3

לאור הוספה ושינויים במיקום עמודי תאורה וכן הוספת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה, 

 קיר צוקיות 

הועדה מאשרת , 11.8%  -הגדלה ה , שיעור כולל מע"מ₪  82,766.4בסכום של  דרש להרחיב את העבודותנ

הרחבת העבודות של חברת הנדסה ממליץ לאשר את אגף  לאשרהמלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 יורי אל עבודות בניה, עפר ופיתוח 

 כולל מע"מ₪  82,766.4בע"מ ע"ס 

 

  6חניות ברחוב הרב קוק  9הוספת   - 2022711/הצעה מס'  .4

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

 מאשרת 
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  ) חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה בע"מההתקשרות עם  לאשרהמלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

חניות ברחוב הרב  9הוספת עבור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל כולל פיקוח₪  91,049.24ע"ס    (זכיינית משכ"ל

 .6קוק 

 

 2022פעילות "צחוק בחצות"  - 2021181/הצעה מס'  .5

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל יחידת הנוער ברשות , הועדה מאשרת המלצת מחלקת יחידת הנוער 

כולל מע"מ כחלק ₪  100,000ההתקשרות עם המתנ"ס בעלות של וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 צחוק בחצות ". "  מהשתתפות בפעילות הקיץ

 יודגש כי במידה וההכנסות העצמיות יגדלו, השתתפות העירייה תקטן.   -הערה 

 

 עדכון החלטה  -החלפת רכב למחלקת מתקני משחקים  - 2022191/הצעה מס'  .6

  MAXI   סיטרואן ברלינגו  מסוגרכב לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר קצין הרכב לפיו אין את הרכב מסוג 

 במלאי אוטו' 

, הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש 2022נובמבר -וכן את צפי שיהיה במלאי עד אוקטובר 

לחודש ) ₪   3,945ע"ס    ) זכיינית משכ"ל () הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ המחיר עם חברת עדכון לאשרהעיר 

 ידני. MAXI  סיטרואן ברלינגו מסוג . עבור רכב  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36למשך 

 

 

 

 

 אספקת חומרי ניקיון לקייטנות גנ"י - 2021012/הצעה מס'  .7

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מח' רכש , הועדה מאשרת המלצת מח' רכש  וממליצה בפני ראש 

( עבור גני חובה ע"ס 1/18חברת ברודווי תעשיות נייר ) מתוקף מכרז פומבי מס'  ההתקשרות עם העיר לאשר

 כולל מע"מ, ₪  23,839.41

 כולל מע"מ.₪    35,954.52גנ"י טרום חובה וחדשים ע"ס 

 

 פרויקט ביצוע מצלמות ברחבי העיר - 2022312/הצעה מס'  .8

וממליצה בפני ראש   אגף בטחון, הועדה מאשרת המלצת עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל אגף בטחון  לאחר

לביצוע המשך פרויקט מצלמות ברחבי העיר  חברת אפקון )זכיינית בט"פ(  עםהתקשרות המשך העיר לאשר 

 .₪  1,123,200 בסכום של
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 7/מש פרק 2021/20אישור התמחרות משכ"ל במכרז מסגרת משותף  - 2022212/הצעה מס'  .9

 משטחי בולמי הולם

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מח' רכש , הועדה מאשרת המלצת מח' רכש  וממליצה בפני 

 .12.60% -ההצעה עם האחוז הגבוה ביותר  חברת פוליטן ספורט בע"מ ההתקשרות עם ראש העיר לאשר

 

 

 רונן עזריה                                                                                        רוזה עללאל                  
 מנכ"ל העירייה                                                                             זברית  העירייה ג              

                                                                   

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 השתתפות העירייה בעבודות קרצוף וריבוד ברחובות א.ס לוי ויחזקאל  - 114/2022הצעה מס'  .1

 מ. "מע א כולל ל ₪  568,271של   השתתפות בסכוםמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 הקמת מרכז וטרינרי עירוני  - 2022511/הצעה מס'  .2

בצו עבודה מוגבל ע"ס  אלמנטים הנדסה ובניין בע"מרת חב מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 ללא פיקוח. 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪ מיליון  8.3

על אגף ההנדסה יעדכן על הורדת עלויות כמו קיר אקוסטי ובנוסף ₪ מ'  8.3מאחר והתקציב הוא בסך  הערה:

 המחלקה ליידע את

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪ ליון מי 8.3הקבלן כי הסכום המתוקצב כרגע הינו עד 

 ובמידה ולא תהיה הגדלת תקציב לפרויקט דנן, לקבלן לא יהיו טענות או תלונות כלפי העירייה.

 

 הרחבת עבודות -הקמת כיכר ברחובות אברהם הלל בר אילן  - 2022611/הצעה מס'  .3

ופיתוח בע"מ ע"ס  הרחבת העבודות של חברת יורי אל עבודות בניה, עפרמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ₪  82,766.4

 

  6חניות ברחוב הרב קוק  9הוספת   - 2022711/הצעה מס'  .4

ע"ס    (זכיינית משכ"ל  ) חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה בע"ממאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 .6הרב קוק חניות ברחוב  9הוספת עבור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל כולל פיקוח₪  91,049.24
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 2022פעילות "צחוק בחצות"  - 2021181/הצעה מס'  .5

כולל מע"מ כחלק מהשתתפות ₪  100,000המתנ"ס בעלות של  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 צחוק בחצות ". "  בפעילות הקיץ

 יודגש כי במידה וההכנסות העצמיות יגדלו, השתתפות העירייה תקטן.   -הערה 

 

 עדכון החלטה  -החלפת רכב למחלקת מתקני משחקים  - 2022191/הצעה מס'  .6

) הרץ ( ) זכיינית משכ"ל (  ע"ס    עדכון המחיר עם חברת קשר רנט א קאר בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

. עבור רכב מסוג סיטרואן  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36לחודש ) למשך ₪   3,945

 ידני. MAXI  ברלינגו 

 

 אספקת חומרי ניקיון לקייטנות גנ"י - 2021120/הצעה מס'  .7

( עבור  1/18חברת ברודווי תעשיות נייר ) מתוקף מכרז פומבי מס' מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 גני חובה 

 כולל מע"מ.₪    35,954.52כולל מע"מ, גנ"י טרום חובה וחדשים ע"ס ₪  23,839.41ע"ס 

 

 פרויקט ביצוע מצלמות ברחבי העיר - 2022112/הצעה מס'  .8

לביצוע המשך פרויקט מצלמות  חברת אפקון )זכיינית בט"פ( מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 ברחבי העיר 

 .₪  1,123,200 בסכום של

 

 7/מש פרק 2021/20אישור התמחרות משכ"ל במכרז מסגרת משותף  - 2022212/הצעה מס'  .9

 הולם משטחי בולמי

 -ההצעה עם האחוז הגבוה ביותר  חברת פוליטן ספורט בע"ממאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

12.60%. 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                               

 ראש העיר                                                                                                                           
 


