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 (2022 מאיב 10 ) תשפ"ב אייר' ט שלישישהתקיימה ביום  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
 , רמלה.1ויצמן  בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית -
 
 

 משתתפים:                                                                               נוכחים : 

קצין רכב  -אבי דיל                               ית העירייה                  גזבר -  רוזה עללאל  

  נציג אגף בטחון   -מתן פינטו                                           משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

מנהל מח' מגרשי ספורט -טירן בוקובזה                                                 מח' רכש  תמנהל  -מיכל רוטמן   

נציגת אגף הרווחה -סמדר דוקטורי                                      כלכלן אגף הנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש   

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

                                                    ויועצת מקצועית לרה"ע                                       

 
 
 

  הנדון:
 
 

עדכון  -  ברלינגוסינג עבור מח' משק ונכסים וצוות לוגיסטי מסוג סיטרואן רכב לי - 22/2057 הצעה מס' .1

  החלטה

קשר רנט א קאר ה ההתקשרות עם חברת ישרא 08.03.2022 מיום   09.2022-15 מס'  משותפיםועדת מכרזים 

 ) הרץ (  בע"מ

 .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪   3,815ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (

  המחיר יעמוד על  - רחיעדכון מ מבוקש לאשר  לחודש ( ולפיכך ₪  49מחיר ע"י משכ"ל ) תוספת של  עדכון נעשה 

 .  %4.5כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור לחודש ₪   3,912

₪   3,912) זכיינית משכ"ל ( ע"ס ) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ עדכון המחיר עם חברתלאשר  קצין הרכב מבקש

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

 
 1931000730 -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 

 

 קמפוס נבון -מסגרת ניקיון הגדלת  -202276/הצעה מס'  .2

 16.07.2019מיום  29/2019-15,וועדת שלושה מספר  27.11.2019מיום   57/2019-15 ועדת מכרזים מספר

 אישרו ההתקשרות 

 עם חברת רוטנה מידל איסט במסגרת מכרז למתן שירותי ניקיון במוסדות חינוך וציבור עבור עיריית רמלה.

 .4.5%לא כולל מע"מ ולא כולל עמלת משכ"ל בשיעור ₪  2,351,187המכרז ע"ס 
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עם חברת רוטנה מידל איסט בע"מ ) זכיינית משכ"ל( ע"ס  הגדלת ההתקשרותלאשר מבקש אגף משאבי אנוש 

שיעור ההגדלה הינו ) קמפוס נבון  , עבור הגדלת4.5%לא כולל מע"מ וכולל עמלת משכל בשיעור ₪  44,675.28

0.019%  .) 

 

 .9%סך כל ההגדלות כולל ההגדלה הנוכחית זו 

 

   7050000008קמפוס נבון קרן רמלה  -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 

 

 

 

 

 - אישור ביטוח צד ג' "שכבות על" רובד שני ושלישי וחבות מעבידים רובד שני -2022/77הצעה מס'  .3

 עדכון החלטה 

)  הראל חברה לביטוח בע"מ"אישרה ההתקשרות עם " 25.04.2022מיום  13/2022-15פרוטוקול משותפים 

 זכיינית משכ"ל ( 

 כולל מע"מ.₪  126,880ע"ס  

 במקום הסכום הנ"ל.₪  132,481ע"ס  שלחו תעודת חיוב  משכ"ל מאחר ומספר התושבים עודכן , 

כולל ₪  132,481ס  ע"   עם הראל חברה לביטוח בע"מ ) זכייני משכ"ל(  מבוקש לעדכן את סכום ההתקשרות

 מע"מ.

 

 (3)נספח מס' 

 

 בקשה להרחבת  אבטחה במתקני אגף הרווחה - 202278/הצעה מס'  .4

-P-401104ואחזקה בע"מ באמצעות משכ"ל )מס' חוזה  3לעיריית רמלה הסכם בתוקף עם חברת האבטחה צוות 

20-00196-1 ) 

 (.29/2021-15)מצ"ב פרוטוקול ועדת השלושה 

 

מבוקש להגדיל את האבטחה ,  13/2/2022ווחה שהתקיימה בתאריך לאור סיכום פגישה עם נציגים ממשרד הר

  כולל מע"מ.  ₪ 130,000 -במתקני אגף הרווחה ברשות עבור מאבטח חמוש נוסף בסך כ

 מימון ע"י הרשות.  25%-במימון משרד הרווחה ו 75% -העלות המפורטת לעיל מתחלקת באופן הבא
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 עבור מאבטח חמוש בשלוחה של מתחם הידידות .₪  130,000התקבל תקציב נוסף בסך 

 

כולל מע"מ ₪  130,000-בע"מ )זכיינית משכ"ל( ב 3עם חברת צוות מבקש לאשר הגדלת ההתקשרות גף בטחון א

 וכולל עמלת 

 .2.5%ניהול משכ"ל בסך 

 ליתרת החוזה. 4-12/2022חודשים  9לתקופה של   1.8%שיעור ההגדלה עומד על   

 

 1841200759  -מקור תקציבי אבטחה מנהל רווחה  

 (4)נספח מס' 

 

 מתקני סל במגרשי הספורט ברחבי העיר ספקה והתקנת א - 79/2022 הצעה מס'   .5

לביצוע נוהל הצעות חדשה ל בקשה הועברה ע"י מנהל מח' מגרשי ספורט באגף הספורט  למשכ" 24.4.22בתאריך 

 ספקה אמחיר ל

רים פער גבוה מעשבשל ודמת זאת לאחר ביטול ההתמחרות הקני סל במגרשי הספורט ברחבי העיר )מתקוהתקנת 

 וחמישה אחוז מאומדן העירייה (. 

 

 כולל מע"מ ₪   600,795-אומדן עירייה לביצוע העבודה הינו 

 

 :להלן הצעות מחיר 

 . כולל מע"מ ₪703,579.5  בע"מ ע"סראבי תעשיות ספורט  .1

 .כולל מע"מ ₪  719,497.5בע"מ ע"ס גלובל ישראל טקניון ,צרעה ,מגנלי   .2

 

הספק ראבי תעשיות ואירועים ממליץ בפני הועדה  לאשר התקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף ספורט

 ספורט 

 אחוז.  7.5ת משכ"ל בשיעור של עמל בתוספת כולל מע"מ ₪   703,579.5ע"ס  ) זכיינית משכ"ל(בע"מ

 

 2028652930 - תקציבימקור 

 (5)נספח מס' 

 

חודשי שכירות ותקופת  36בקשה להארכת הסכמי ליסינג לרכבים שסיימו  - 202280/הצעה מס'  .6

  3הארכה של 
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 חודשים עכב איחורים באספקת רכבים חדשים בענף הרכב בישראל ובעולם בגלל משבר הקורונה.

חודשים ועוד  36משכ"ל במכרזים משותפים לתקופה של  באמצעות  עם חברות ליסינג תיפעולי העירייה מתקשרת 

 חודשים נוספים . 3אופציית הארכה של 

ישנו משבר עולמי באספקת רכבים חדשים בארץ ובעולם בגלל משבר הקורונה ומחסור בשבבים  לאור העובדה כי 

 . וחלקי חילוף לרכבים חדשים שנבעו מהשבתת מפעלים בעולם וקשיי אספקה ותובלה גלובליים

 . 8.12.21ומיום  28.6.21מצ"ב מכתב ממשכ"ל בנושא מיום 

רם סופקו והצפי כם וכנגד הוזמנו רכבים חדשים אך טחוזים שסיימו את תקופת ההתקשרות ע"פ ההס , לאור זאת

 לקבלם 

 אינו ידוע ואינו מוגדר בזמן .

מוועדת מכרזים משותפים לאשר הארכת הסכמים אלו בשנה  לאחר התייעצות עם המחלקה המשפטית , מבוקש 

 אחת נוספת או לחילופין עד קבלת הרכב החדש שהוזמן במקומו של הישן ) המוקדם מביניהם ( .

בקשה להאריך  -חודשי התקשרות ליסינג משכ"ל  36רכבים שסיימו להלן רשימת ה
 התקשרות

      

 שיוך סוג רכב מס' רכב 

חברת 
 ליסינג

  478-41-

 פסיפיק גינון טנדר איסוזו 901

  486-89-

 פסיפיק משק ונכסים ברלינגו 301

  478-42-

 טנדר איסוזו 001

צביעת 
 פסיפיק כבישים

  486-48-

 ברלינגו 101

מתקני 
 פסיפיק משחקים

  485-54-

 ברלינגו 501

איכות 
 פסיפיק הסביבה

  218-89-

301 

ניידת שיטור 
 פסיפיק שיטור עירוני ניסן

  218-89-

401 

ניידת שיטור 
 פסיפיק שיטור עירוני ניסן

  765-87-

 הרץ אמיר וידר רנו גרנד קופה 601

  692-54-

 הרץ זהר ברבר קיה נירו 501

  692-85-

 הרץ גלית יעקב קיה נירו 401

  742-85-

 הרץ יעקב בוארון סקודה אוקטביה 501

  735-35-

 ליס אופרייט גלית כהן יונדאי טוסון  501

  665-73-

 הרץ אבי דיל סיאט אטקה 301

  539-88-

 ASXמיצובישי  601

ז'אנה 
 פסיפיק סלובצ'יק
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618-25-

801 

סוזוקי 
 הרץ אלי קאו קרוסאובר

  684-76-

 הרץ יוסי נונו קיה נירו 801

  687-15-

 קיה נירו 701

נירית 
 הרץ טננבאום

  633-07-

 פסיפיק אבי ברנס סקודה פביה 601

  621-85-

 פסיפיק סופי ויטלם XVסובארו  701

  213-04-

 פסיפיק דוד חביבה רנו גרנד קופה 801

  456-96-

 טויוטה פריוס 101

יהושוע 
 פסיפיק קלפוס

  575-17-

 פסיפיק דורון דבורי סקודה אוקטביה 201

  577-20-

 הרץ מיכל רוטמן סיאט אטקה 101

  577-20-

 הרץ אבי צרויה סיאט אטקה 001

  

 (6)נספח מס'       

 

 

 התקנת גדר בין שכונת ג'ואריש לגני דן - 202218/הצעה מס'  .7

,  ית המרכזילחברת מסגר, נעשתה פניה ) מדובר בשטח ציבורי ( ןנת גדר בין שכונת ג'ואריש לגני דלשם התק

 , לצורך קבלת הצעת מחיר.12/18זכיינית העירייה בתחום מסגרות מתוקף מכרז 

 כולל מע"מ.₪  60,914.12הנדסה ועומדת ע"ס  אגףהצעת המחיר של הקבלן נבדקה ע"י 

 

ע"ס (  12/18) זכיינית מכרז פומבי מס'  ית המרכז יחברת מסגרההתקשרות עם  הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ.₪  60,914.12

 

  3004 -מקור תקציבי

 ( 7' )נספח מס

 

 שדרוג מתקני משחק והחלפת משטח גומי בשצ"פ טבג'ה - 202282/הצעה מס'  .8

מסגרת להתקנת מתקני אישרה התקשרות בהסכם  22.6.2021מיום  20/2021-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 משחק עם חברת 

 כולל פיקוח.  7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  3,000,000גנית פארק בע"מ ע"ס 
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ס ( ע" ) זכיינית משכ"ל  חברת גנית פארק בע"מלאשר ההתקשרות עם  הנדסה מבקש אגףבמסגרת הסכם זה, 

שדרוג מתקני משחק והחלפת משטח גומי , עבור  כולל פיקוח 7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  127,980.06

 .טבג'ה בשצ"פ 

 

 מנהל הנדסה בדק את המחירים והמחירים סבירים. 

 

  2979 -מקור תקציבי

 (8)נספח מס' 

 

 -בר אילן, מרכוס-טרומפלדור, פרנקל -ההגנה  -עבודות פיתוח ברחבי העיר - 2022/83הצעה מס'  .9

 טרומפלדור, 

 ואריש'פיץ ג-מיני

פיץ  -טרומפלדור, מיני -בר אילן, מרכוס-טרומפלדור, פרנקל -ההגנה  -לשם ביצוע עבודות פיתוח ברחבי העיר

 הנדסה  אגףגואריש, 

 . 12/18פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח תשתיות מתוקף מכרז פומבי 

 כולל מע"מ. 849,962.61 -אגף הנדסה  אומדן

 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 .כולל מע"מ  ₪  849,961 -. מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ1

 .כולל מע"מ  ₪  943,593.96 -. יורי אל עבודות בניה, עפר ופיתוח בע"מ 2

 

 2.5.2022מיום  8/2022-15צ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות מ** 

 

זכיינית ) חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  הנדסה ממליץ לאשר אגף

 מכרז פומבי 

 כולל מע"מ.₪  849,961ע"ס (  12/18מס' 

 

 

  -קור תקציבימ

 יתרה תב"ר סכום ההתקשרות שם הפרויקט

 595,099.32 2820  177,327.03   ג'וארישמיניפיץ  
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 279,039.70 2767  235,907.88   בר אילן -ישראל פרנקל

 40,906.13 2604  38,555.37     מרקוס טרומפלדור

 609,171.15 2605  398,172.33   טרומפלדור -ההגנה

   849,962.61 סה"כ

 

 (9)נספח מס' 

 

 והחלפת משטח גומי בטיילת בן גוריוןשדרוג מתקני משחק  - 202284/הצעה מס'  .10

אישרה התקשרות בהסכם מסגרת להתקנת מתקני  22.6.2021מיום  20/2021-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 חברת משחק עם 

 כולל פיקוח.  7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  3,000,000גנית פארק בע"מ ע"ס 

 

ע"ס ( ) זכיינית משכ"ל חברת גנית פארק בע"מם אשר ההתקשרות עהנדסה מבקש ל אגףבמסגרת הסכם זה , 

מתקני משחק והחלפת משטח גומי שדרוג , עבור כולל פיקוח 7.5%ע"מ ועמלת משכ"ל כולל מ₪  125,297.09

 .בטיילת בן גוריון 

 

  2979 -מקור תקציבי

 ( 10)נספח מס' 

 

 שדרוג מתקני משחק והשלמת נגישות בשצ"פ ספיר - 202285/הצעה מס'  .11

אישרה התקשרות בהסכם מסגרת להתקנת מתקני  22.6.2021מיום  20/2021-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 חברת משחק עם 

 כולל פיקוח.  7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  3,000,000גנית פארק בע"מ ע"ס 

 

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

 שדרוג מתקני משחק והשלמת נגישות בשצ"פ, עבור כולל פיקוח 7.5%ע"מ ועמלת משכ"ל כולל מ₪  98,779.28

 . ספיר 

 

  2979 -מקור תקציבי

 (11)נספח מס' 

 

 שדרוג מתקני כושר בשצ"פ גולדה - 2022/86הצעה מס'  .12
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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 ₪  1,000,000גנית פארק בע"מ ע"ס 

 

 ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס חברת גנית פארק בע"מ לאשר ההתקשרות עם  הנדסה מבקשאגף במסגרת הסכם זה , 

  .שדרוג מתקני כושר בשצ"פ גולדה עבור  כולל פיקוח 7.5%ע"מ ועמלת משכ"ל כולל מ₪  78,305.72

 

 מנהל הנדסה בדק את המחירים והמחירים סבירים. 

  2979 -מקור תקציבי

 (12)נספח מס' 

 

 17רחוב עמיחי  393שיפוץ כללי במקלט ציבורי  - 87/2022הצעה מס'  .13

, אגף הנדסה  17ברחוב עמיחי  393לשם קבלת הצעת מחיר עבור ביצוע עבודות שיפוץ ושדרוג במקלט ציבורי מס' 

 .(12/18מכרז פומבי מס'  -ביטחון פנו לחברת אגרגט בע"מ ) קבלן מסגרת של העירייה בתחום הבינוי  ואגף

 

 . מ כולל מע"  %15לאחר הנחה ₪  52,849.7הצעת המחיר של החברה הינה ע"ס 

 

חברת אגרגט בע"מ ) קבלן מסגרת של העירייה בתחום ביטחון ממליצים לאשר ההתקשרות עם  ואגף אגף הנדסה 

 .כולל מע"מ 15%לאחר הנחה ₪  52,849.7( ע"ס 12/18מכרז פומבי מס'  -הבינוי 

 

 . *מצ"ב כתב כמויות 

 

 שיפוץ מקלטים שומר החומות - 2029582750מקור תקציבי  
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 הועדה: מלצותה

 
עדכון  -  סינג עבור מח' משק ונכסים וצוות לוגיסטי מסוג סיטרואן ברלינגורכב לי - 22/2075 הצעה מס' .1

  החלטה

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מקצין הרכב , הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש 

 העיר  לאשר

כולל מע"מ  ש לחוד₪   3,912) זכיינית משכ"ל ( ע"ס ) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ עדכון המחיר עם חברת

  סיטרואן ברלינגו. מסוגעבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%ועמלת משכ"ל בשיעור 

 

 קמפוס נבון -מסגרת ניקיון הגדלת  -202276/הצעה מס'  .2

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר נציגת אגף משאבי אנוש ,משמדובר במכרז מסגרת של משכ"ל , הועדה 

 מאשרת 



     בס"ד 

     

        

15/2022- 15ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                         

- 
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                         

 

10 
 

בע"מ )   עם חברת רוטנה מידל איסט הגדלת ההתקשרותהמלצת אגף משאבי אנוש וממליצה בפני ראש העיר לאשר

, עבור הגדלת קמפוס נבון  4.5%לא כולל מע"מ וכולל עמלת משכל בשיעור ₪  44,675.28זכיינית משכ"ל( ע"ס 

 (.  0.019%)שיעור ההגדלה הינו 

 

 - אישור ביטוח צד ג' "שכבות על" רובד שני ושלישי וחבות מעבידים רובד שני -2022/77הצעה מס'  .3

 עדכון החלטה 

וממליצה בפני  מח' רכש , הועדה מאשרת המלצת ובנספחים, קבלת הסבר מנהלת מדור ביטוחיםעיון בבקשה לאחר 

 ראש העיר 

 כולל מע"מ.₪  132,481ע"ס    עם הראל חברה לביטוח בע"מ ) זכייני משכ"ל(  סכום ההתקשרות עדכוןלאשר 

 

 בקשה להרחבת  אבטחה במתקני אגף הרווחה - 202278/הצעה מס'  .4

וממליצה בפני אגף הרווחה  , הועדה מאשרת המלצת ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה עיון בבקשהלאחר 

 ראש העיר 

כולל מע"מ וכולל עמלת ניהול ₪  130,000-בע"מ )זכיינית משכ"ל( ב 3עם חברת צוות הגדלת ההתקשרות לאשר 

 .2.5%משכ"ל בסך 

 ליתרת החוזה. 4-12/2022חודשים  9לתקופה של   1.8%שיעור ההגדלה עומד על   

 

 מתקני סל במגרשי הספורט ברחבי העיר ספקה והתקנת א - 79/2022 הצעה מס'   .5

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנהל מח' מגרשי ספורט לפיו אומדן העירייה אינו כלל ביטוחים ואחריות 

הינו בהלימה לאומדן העירייה , מאחר ומדובר בפער  17% -הרי שההצעה הזולה ביותר של זכיין משכ"ל בפער של כ

לאשר התקשרות עם ליצה בפני ראש העיר במתחם הסבירות , הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים וממ

כולל ₪   703,579.5ע"ס ה ) זכיינית משכ"ל (  בע"מהספק ראבי תעשיות ספורט ההצעה הזולה ביותר של 

  . 7.5%ת משכ"ל בשיעור של עמל בתוספת מע"מ 

 

חודשי שכירות ותקופת  36בקשה להארכת הסכמי ליסינג לרכבים שסיימו  - 202280/הצעה מס'  .6

  3הארכה של 

 חודשים עכב איחורים באספקת רכבים חדשים בענף הרכב בישראל ובעולם בגלל משבר הקורונה.

ישנו משבר עולמי באספקת רכבים חדשים בארץ ובנספחים, קבלת הסבר מקצין הרכב לפיו לאחר עיון בבקשה 

לם וקשיי לל משבר הקורונה ומחסור בשבבים וחלקי חילוף לרכבים חדשים שנבעו מהשבתת מפעלים בעוובעולם בג

כם וכנגד הוזמנו רכבים חוזים שסיימו את תקופת ההתקשרות ע"פ ההס אספקה ותובלה גלובליים  וכתוצאה מכך,  

 רם סופקו והצפי לקבלם חדשים אך ט
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הארכת הסכמי הליסינג בטבלה ינו ידוע ואינו מוגדר בזמן , הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב ומאשרת א

ב איחורים באספקת רכבים חדשים בענף הרכב בישראל ובעולם קחודשים עלעיל בת  שלושה  6המפורטת בסעיף 

 בגלל משבר הקורונה.

 

 

 

 

 

 

 לגני דן התקנת גדר בין שכונת ג'ואריש - 81/2022הצעה מס'  .7

הועדה משמדובר במכרז מסגרת של העירייה , , כלכלן אגף הנדסה עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר לאחר 

 מאשרת המלצת

) זכיינית מכרז פומבי מס'  ית המרכז יחברת מסגרעם אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  

12/18  ) 

 כולל מע"מ.₪  60,914.12ע"ס 

 

 שדרוג מתקני משחק והחלפת משטח גומי בשצ"פ טבג'ה - 82/2022הצעה מס'  .8

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

 מאשרת המלצת 

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

שדרוג מתקני משחק והחלפת משטח גומי , עבור  כולל פיקוח 7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  127,980.06

 .בשצ"פ טבג'ה 

 

 -בר אילן, מרכוס-טרומפלדור, פרנקל -ההגנה  -עבודות פיתוח ברחבי העיר - 83/2022הצעה מס'  .9

 טרומפלדור, 

 ואריש'פיץ ג-מיני

משמדובר במכרז מסגרת של העירייה וההמלצה  כלכלן אגף הנדסה ,עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר לאחר 

הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , 

 חברת מאיר כהן עם ההתקשרות 

 כולל מע"מ.₪  849,961ע"ס (  12/18)זכיינית מכרז פומבי מס'  קבלנות כללית בע"מ
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 שדרוג מתקני משחק והחלפת משטח גומי בטיילת בן גוריון - 84/2022הצעה מס'  .10

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

 מאשרת המלצת 

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

שדרוג מתקני משחק והחלפת משטח גומי , עבור כולל פיקוח 7.5%מע"מ ועמלת משכ"ל כולל ₪  125,297.09

 .בטיילת בן גוריון 

 

 שדרוג מתקני משחק והשלמת נגישות בשצ"פ ספיר - 85/2022הצעה מס'  .11

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

 מאשרת המלצת 

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

 שדרוג מתקני משחק והשלמת נגישות בשצ"פ, עבור כולל פיקוח 7.5%ע"מ ועמלת משכ"ל כולל מ₪  98,779.28

 . ספיר 

 

 שדרוג מתקני כושר בשצ"פ גולדה - 86/2022הצעה מס'  .12

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

 מאשרת המלצת 

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

 .דרוג מתקני כושר בשצ"פ גולדהש עבור  כולל פיקוח 7.5%ע"מ ועמלת משכ"ל כולל מ₪  78,305.72

 

 17רחוב עמיחי  393שיפוץ כללי במקלט ציבורי  - 87/2022הצעה מס'  .13

הועדה  במכרז מסגרת של העירייה , ,משמדובר  עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר נציג אגף הביטחוןלאחר 

 מאשרת המלצת 

חברת אגרגט בע"מ ) קבלן מסגרת של העירייה בתחום עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות בטחון אגף 

 .כולל מע"מ 15%לאחר הנחה ₪  52,849.7( ע"ס 12/18מכרז פומבי מס'  -הבינוי 

 

 רונן עזריה                                     עו"ד שלי ביטון                                     רוזה עללאל                  
 מנכ"ל העירייה                    ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                  זברית  העירייה ג              

 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                    

 

 העיר:ות ראש טהחל 
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עדכון  -  סינג עבור מח' משק ונכסים וצוות לוגיסטי מסוג סיטרואן ברלינגורכב לי - 22/2075 הצעה מס' .1

  החלטה

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

  סיטרואן ברלינגו. מסוגעבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪   3,912

 

 קמפוס נבון -מסגרת ניקיון הגדלת  -202276/הצעה מס'  .2

בע"מ ) זכיינית משכ"ל( ע"ס  עם חברת רוטנה מידל איסט הגדלת ההתקשרותמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

, עבור הגדלת קמפוס נבון  )שיעור ההגדלה הינו 4.5%לא כולל מע"מ וכולל עמלת משכל בשיעור ₪  44,675.28

0.019%  .) 

 

 - אישור ביטוח צד ג' "שכבות על" רובד שני ושלישי וחבות מעבידים רובד שני -77/2022הצעה מס'  .3

עדכון סכום ההתקשרות עם הראל חברה לביטוח בע"מ ) זכייני ר מאמץ החלטת הועדה ומאשעדכון החלטה 

 ₪  132,481משכ"ל(   ע"ס  

 כולל מע"מ.

 

 בקשה להרחבת  אבטחה במתקני אגף הרווחה - 202278/הצעה מס'  .4

כולל ₪  130,000-בע"מ )זכיינית משכ"ל( ב 3עם חברת צוות הגדלת ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 .2.5%ניהול משכ"ל בסך מע"מ וכולל עמלת 

 ליתרת החוזה. 4-12/2022חודשים  9לתקופה של   1.8%שיעור ההגדלה עומד על   

 

 מתקני סל במגרשי הספורט ברחבי העיר ספקה והתקנת א - 79/2022 הצעה מס'   .5

ע"ס ) זכיינית משכ"ל (  בע"מהספק ראבי תעשיות ספורט  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 כולל ₪   703,579.5

 . 7.5%ת משכ"ל בשיעור של  עמל בתוספת מע"מ 

 

חודשי שכירות ותקופת  36בקשה להארכת הסכמי ליסינג לרכבים שסיימו  - 202280/הצעה מס'  .6

  3הארכה של 

 חודשים עכב איחורים באספקת רכבים חדשים בענף הרכב בישראל ובעולם בגלל משבר הקורונה.

ב קחודשים עלעיל בת  שלושה  6הארכת הסכמי הליסינג בטבלה המפורטת בסעיף מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 איחורים באספקת רכבים חדשים בענף הרכב בישראל ובעולם בגלל משבר הקורונה.
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 התקנת גדר בין שכונת ג'ואריש לגני דן - 202218/הצעה מס'  .7

ע"ס ( 12/18) זכיינית מכרז פומבי מס'  ית המרכז יחברת מסגר  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 כולל מע"מ.₪  60,914.12

 

 שדרוג מתקני משחק והחלפת משטח גומי בשצ"פ טבג'ה - 202282/הצעה מס'  .8

₪  127,980.06ס ) זכיינית משכ"ל ( ע"  חברת גנית פארק בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 כולל מע"מ 

 .שדרוג מתקני משחק והחלפת משטח גומי בשצ"פ טבג'ה , עבור  כולל פיקוח 7.5%משכ"ל ועמלת 

 

 

 

 

 

 -בר אילן, מרכוס-טרומפלדור, פרנקל -ההגנה  -עבודות פיתוח ברחבי העיר - 83/2022הצעה מס'  .9

 טרומפלדור, 

 ואריש'פיץ ג-מיני

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

12/18  ) 

 כולל מע"מ.₪  849,961ע"ס 

 

 שדרוג מתקני משחק והחלפת משטח גומי בטיילת בן גוריון - 84/2022הצעה מס'  .10

₪  125,297.09ע"ס ) זכיינית משכ"ל(  חברת גנית פארק בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 כולל מע"מ 

 .משחק והחלפת משטח גומי בטיילת בן גוריון  שדרוג מתקני, עבור כולל פיקוח 7.5%ועמלת משכ"ל 

 

 שדרוג מתקני משחק והשלמת נגישות בשצ"פ ספיר - 85/2022הצעה מס'  .11

₪  98,779.28"ס ) זכיינית משכ"ל ( עחברת גנית פארק בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 כולל מע"מ 

 . שדרוג מתקני משחק והשלמת נגישות בשצ"פ ספיר , עבור פיקוחכולל  7.5%ועמלת משכ"ל 

 



     בס"ד 

     

        

15/2022- 15ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                         

- 
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                         
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 שדרוג מתקני כושר בשצ"פ גולדה - 86/2022הצעה מס'  .12

₪  78,305.72 ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס חברת גנית פארק בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 כולל מע"מ 

 .שדרוג מתקני כושר בשצ"פ גולדה עבור  כולל פיקוח 7.5%ועמלת משכ"ל 

 

 17רחוב עמיחי  393שיפוץ כללי במקלט ציבורי  - 87/2022הצעה מס'  .13

 -חברת אגרגט בע"מ ) קבלן מסגרת של העירייה בתחום הבינוי  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 מכרז פומבי 

 .כולל מע"מ 15%לאחר הנחה ₪  52,849.7( ע"ס 12/18מס' 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                               

 ראש העיר                                                                                                                           
 


