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 באפריל 25 ) תשפ"ב ניסן' כד שנישהתקיימה ביום  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב

  ZOOMבאמצעות אפליקציית  - (2022

 
 משתתפים:                                                                               נוכחים : 

סגנית מנהלת אגף חינוך  -יעל אדחוח                               ית העירייה                  גזבר -  רוזה עללאל  

חינוךכלכלנית אגף  -ליזי בסון                                          משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם   

מנהל מח' מגרשי כדורגל  -טירן בוקובזה                                                 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:
 

 לאישור ביטוח צד ג' "שכבות על" רובד שני ושלישי וחבות מעבידים רובד שני  - 202261/הצעה מס'   .1

רובד שני ושלישי וחבות מעבידים רובד שני ,העירייה פנתה לחברה לעיריית רמלה נדרש ביטוח צד ג' "שכבות על" 

 למשק וכלכלה לצורך עריכת הביטוח.

 "הראל חברה לביטוח בע"מ". חברת הביטוח שזכתה מטעם משכ"ל הינה

 . 01.04.2022-31.03.2023תוקף הביטוח 

 כולל מע"מ ) אין עמלת משכ"ל (.  ₪ 126,880עלות פרמיה: 

 )זכיינית משכ"ל( ע"ס  "הראל חברה לביטוח בע"מ"חברת הביטוח  עםמח' ביטוחים ממליצה לאשר ההתקשרות 

 . כולל מע"מ ) אין עמלת משכ"ל ( ₪ 126,880

 . 01.04.2022-31.03.2023  -תקופת ההתקשרות 

 

  1931000440 -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 

 

 סינטטי במגרש כדורגל פארק עופראספקה והתקנת דשא  - 202226/הצעה מס'   .2

אישרה ההתקשרות עם הספק דשא עוז בע"מ )   22.03.2022מיום  12-2022-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 זכיין משכ"ל(

כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  1,600,864ע"ס  המאשר התקשרות עם הספק דשא עוז בע"מ )זכיינית משכ"ל (

 אחוז . 7.5בשיעור 

 כולל מע"מ. ₪  1,342,341  -אומדן העירייה 

 הועדה אישרה לנהל משא ומתן עם הזוכה לקבלת הנחה נוספת. 
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למתן הנחה נוספת אשר נענתה בחיוב, הועברה בקשה לחברה דשא עוז ואישור הועדה , לאור האמור לעיל 

בשיעור מע"מ ועמלת משכ"ל א כולל ל₪  1,124,518 הצעת המחיר הינה ע"ס  - 11.65% התקבלה הנחה בשיעור 

7.5% . 

 

₪  1,124,518ע"ס   הספק דשא עוז בע"מ )זכיינית משכ"ל (מבקש לאשר ההתקשרות עם ספורט ואירועים אגף 

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

 

 2028202750 -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 

 

 

 

 

ורווחה  חינוך  ,ציבורולמוסדות  מקומיות לרשויות וכריכים ארוחות אספקת  - 3/20226הצעה מס'  .3
 במסגרת 

 כשרות מיוחדת בית יוסף - B -  5491AR02-21-403103- 21567מספר  נוהל  /15/2021מכרז  אא

במכרז  בדבר התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח עם פמ"א 28.02.2022בהמשך לאישור ועדת השלושה מיום 

מובאות בזאת , 15/2021אא/מס' אספקת ארוחות וכריכים לרשויות מקומיות ולמוסדות ציבור, חינוך ורווחה מס' 

 תוצאות הליך בקשת הצעות המחיר מכח המכרז שבוצע ע"י החברה לפיתוח משאבי אנוש .

 

 מציעים : 3סה"כ הציעו בנוהל 

 שם הספק מס"ד
סה"כ בש"ח כולל 
מע"מ כולל עמלה 

 לשנה

סה"כ בש"ח כולל מע"מ 
שנים  -3-כולל עמלה ל

 )תקופת הנוהל(

 ג בע"מעדי קייטרינ 1

 ₪            

183,633.37  

 ₪                        

550,900.11  

 מצודת אגסי בע"מ 2

 ₪            

197,979.44  

 ₪                        

593,938.32  

 טעמית פניני השף בע"מ 3

 ₪            

203,539.00  

 ₪                        

610,617.00  

 

 .% 4 של  בשיעור ופיקוח ניהול עמלת וכולליםמע"מ   כוללים השנתיים המחירים**  

 

) כשרות  ג בע"מעדי קייטרינ -אגף החינוך ממליץ לאמץ את ההצעה המשוקללת הזולה ביותר ולמנות את הקבלן 

 מיוחדת בית
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 .  4%כולל מע"מ וכולל עמלת ניהול ופיקוח בשיעור ₪  550,900.11ע"ס יוסף (  

 שנים.  3 -ל ההתקשרות הינה 

 

 השריון יעשה ע"ב הזמנות עבודה  ודרישה בפועל.

 צהרוני מתנ"ס  7050000005 - מקור תקציבי

 (3)נספח מס' 

 

ורווחה  חינוך ,ציבורולמוסדות  מקומיות לרשויות וכריכים ארוחות אספקת - 202246/הצעה מס'  .4

 במסגרת

 כשרות רגילה -  B – AR025385-21387-21-403103מספר  נוהל  /15/2021אא  מכרז

בדבר התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח עם פמ"א במכרז  28.02.2022בהמשך לאישור ועדת השלושה מיום 

מובאות בזאת ,  15/2021ינוך ורווחה מס' מס' אא/אספקת ארוחות וכריכים לרשויות מקומיות ולמוסדות ציבור, ח

 תוצאות הליך בקשת הצעות המחיר מכח המכרז שבוצע ע"י החברה לפיתוח משאבי אנוש .

 
 מציעים : 11סה"כ הציעו בנוהל 

 

סה"כ בש"ח כולל מע"מ  שם הספק מס"ד
 כולל עמלה לשנה

סה"כ בש"ח כולל 
-מע"מ כולל עמלה ל

שנים )תקופת  -3
 הנוהל(

 

1 

 מגש פרבר בע"מ
₪                 

2,639,074.69 

₪      7,917,224.07 

 

2 
 הלפגוט ייצור ושיווק בע"מ

₪                 

2,781,062.05 

₪      

8,343,186.15 

 

3 
 נפלאות התזונה בע"מ

₪                 

2,861,103.82 

₪      

8,583,311.46 

 

4 

 
 קייטרינג התעשיינים בע"מ

₪                 

2,880,838.98 

₪      

8,642,516.94 

 

5 
 קמח תורה בע"מ

₪                 

2,951,275.33 

₪      

8,853,825.99 

 

6 
 נזיד תעשיות מזון בע"מ

₪                 

2,985,969.95 

₪      

8,957,909.85 

 

7 
 מצודת אגסי בע"מ

₪                 

3,759,740.13 

₪    

11,279,220.39 

 

8 
 מנזלה בע"מ

₪                 

3,818,823.37 
₪    11,456,470.11 

 

9 
 עדי קייטרינג בע"מ

₪                 

3,982,072.30 

₪    

11,946,216.90 

 

10 
 בוטריטיס בע"מ

₪                 

4,647,253.18 

₪    

13,941,759.54 

 

11 

שירותי  -א. ט. טופז 
 בע"מהסעדה 

₪                 

4,647,253.18 

₪    

13,941,759.54 
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 4 של  בשיעור ופיקוח ניהול עמלת וכולליםע"מ מ כוללים השנתיים המחירים %. 

 
 

) כשרות מגש פרבר בע"מ  - אגף החינוך ממליץ לאמץ את ההצעה המשוקללת הזולה ביותר ולמנות את הקבלן

 רגילה ( 

 .% 4 של  בשיעור ופיקוח ניהולכולל מע"מ ועמלת ₪   7,917,224.07  ע"ס  

 שנים.  3 -ל ההתקשרות הינה 

 

 
 

 

 

 

 

 

 עבודה  ודרישה בפועל.השריון יעשה ע"ב הזמנות 
 (4)נספח מס'  

 

 

 הגדוד העברי -סלילת חניון ברחובות אלי כהן - 202265/הצעה מס'  .5

סגלוביץ רועי תשתיות ובניה חברת אישרה התקשרות עם  24.1.2022מיום  4/2022-15ועדת מכרזים משותפים 

כולל מע"מ ועמלת ₪  7,000,000בחוזה מסגרת להקמה, אחזקה ושיקום תשתיות ע"ס  ( זכיינית משכ"ל) בע"מ

 משכ"ל.

) זכיינית  חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה בע"מבמסגרת הסכם זה , אגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם 

 משכ"ל (

 .הגדוד העברי  -סלילת חניון ברחובות אלי כהן , עבור כולל מע"מ ועמלת משכ"ל כולל פיקוח₪  131,806.44ע"ס  

 

  2961 -מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 

 

 

 מקור תקציבי תכנית

 1813400780 מחוננים

 7050000005 צהרוני מתנס 

-חינוך לפסגות

 עידנים
18132107860 

 קייטנות ספורט
בתיאום גזברות ייפתח 

 סעיף ייעודי בנושא
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 שדרוג מתקני משחק והחלפת משטח גומי בשצ"פ גיורא - 202266/הצעה מס'  .6

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 ₪  3,000,000פארק בע"מ ע"ס גנית 

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

חק והחלפת משטח גומי שדרוג מתקני מש , עבור כולל פיקוח 7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  82,914.97

 . גיורא  בשצ"פ

 

  2979 -מקור תקציבי

 (6)נספח מס' 

 

 שלב ב' - עבודות להמשך קירוי השוק העירוני - 202276/הצעה מס'  .7

 פרק א' לטובת עבודות להמשך  09/2021הנדסה פנה למשכ"ל על מנת לקבל הצעות מחיר מזכייני מכרז חש/ אגף

 שלב ב'. -קירוי השוק העירוני

 

 ללא פיקוח(: %5.5שהתקבלה )כולל מע"מ ועמלת משכ"ל להלן הצעת המחיר היחידה 

 ₪  9,052,521.35 -ק"ץ קבלני הצפון בע"מ 

 חשוב לציין כי :

  הוגשו הצעות . אולם לא לביצוע עבודה זו,  16/21פורסם מכרז פומבי 

  עם בהצעת המחיר של החברה יש עבודות לילה שניתן לצמצם או להפחית לגמרי אם ייעשה שיתוף פעולה יחד

 הסוחרים בשוק.

  אשר ישולם בהתאם לביצוע בפועל. 10%בהצעת החברה יש בצ"מ בשיעור של 

 

ע"ס  ( זכיינית משכ"ל )חברת ק"ץ קבלני הצפון בע"מ הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר היחידה של  אגף

 ללא פיקוח. 5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  9,052,521.35

 

 ₪. מיליון  6.6קציב שכרגע עומד על החוזה ייחתם בהתאם לת - הערה
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 ייצא צו מוגבל  2913 -מקור תקציבי

 (7)נספח מס' 

 

 

 קול קורא ערים מעורבות -התקנת הצללה למגרשי מתקני משחקים בגן ההגנה - 202268/הצעה מס'  .8

מתקן גן )מ.א( בע"מ  אישרה התקשרות עם חברת  22.6.2021מיום  20/2021-15ועדת מכרזים משותפים 

 זכיינית 

 כולל פיקוח. 7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  3,000,000משכ"ל בהסכם מסגרת להתקנת סככות ע"ס 

 ) זכיינית משכ"ל (   מתקן גן )מ.א( בע"מחברת במסגרת הסכם זה , אגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם 

 התקנה של סככות הצללה בגן ההגנה  , עבור פיקוחכולל  7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  159,053.71ע"ס 

 . במסגרת קול קורא ערים מעורבות 

 

 קול קורא ערים מעורבות -מקור תקציבי

 (8)נספח מס' 

 

 

  "התקשרות עם משרד הרווחה להפעלת תכנית "עיר מקדמת זכויות -69/2022הצעה מס'  .9

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

 להפעלת 

ח אדם , תקציב פעולות לקידום מיצוי זכויות לאוכלוסיות והתכנית מעניקה כ  - " עיר מקדמת זכויות " בעיר תכנית

  מודרות חברתית. 

זו. אישרה התקשרות   23/3/2022ועדת מכרזים של משרד הרווחה מיום   

. 02.01.2022-31.12.2023 - תקופת ההתקשרות  

 

כולל מע"מ.  ₪ 290,158 - התקשרות לשנה  עלות  

  

  כולל מע"מ. ₪ 217,618 -השתתפות המשרד 

כולל מע"מ. ₪ 72,540 -השתתפות הרשות   

  

₪  580,316השתתפות בתכנית "עיר מקדמת זכויות"  עם משרד הרווחה ע"ס מאשר חברתיים האגף לשירותים 

(. 02.01.2022-31.12.2023)  לשנתיים כולל מע"מ  
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 "עיר מקדמת זכויות" -מקור תקציבי 

 (9)נספח מס' 

 

 פירוק והתקנת דשא סינטטי במגרש מיני פיץ ברחוב אלי כהן - 202270/הצעה מס'  .10

קרן רמלה באמצעות מנהל מחלקת מגרשי ספורט באגף הספורט פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר בדבר פירוק 

 , דשא עוז בע"מ ספקים כדלקמן:  4 -אגף הספורט פנו  ל והתקנת דשא סינטטי במגרש מיני פיץ ברחוב אלי כהן 

  ר.א.ן ירון בע"מ. מ, גרין פוינט פתרונות חיפוי בע"  מ , חמו גלמית בע" 

 

מ, כולל מע" ₪  107,406 -חמו גלמית בע"מ , כולל מע"מ₪  50,915 -דשא עוז בע"מ  הספקים שנענו להצעה:

 כולל מע"מ.₪  161,109 -ר.א.ן ירון בע"מ 

 

מחיר  יחידה ללא  כמות תיאור פריט/עבודה/ השירות

 מע"מ 

סה"כ ללא 

 מע"מ 

פירוק משטח  -רחוב אלי כהן רמלה מיני פיץ

הדשא הסינטטי הישן ופינוי הדשא לאתר פסולת 

 מורשה לרבות אישור הטמנה.

 ₪  4,590 10 מ"ר  459

התקנת דשא חדש  -רחוב אלי כהן רמלה מיני פיץ

מ' מסוג אלפא פלוס 15מ' על  33במגרש מידות 

מ"מ או ש"ע, סיב מפוצל , צפיפות תפרים  27

למ"ר . כולל פיזור והברשה חול סילקט,  19,500

סימון המגרש בדשא לבן, שנתיים אחריות והצגת 

 אישור  על מעכב בעירה והעדר רעילות למרבד.

 ₪  41,310 90 מ"ר 459

₪  45,900 סה"כ ללא מע"מ

 ללא מע"מ 

  

   ₪  7,803 17%מע"מ 

₪  53,703 סה"כ כולל מע"מ 

 כולל מע"מ 

  

 

 כולל מע"מ. ₪  53,703 -האגף  מדן וא

 

הצעה לפירוק משטחי דשא ישן ברחוב אלי כהן ברמלה, לפינויו לאתר פסולת לתת המציעים נתבקשו  -הערה 

 מורשה לרבות 



     בס"ד 
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 אישור הטמנה כולל אספקה ולהתקנת דשא סינטטי חדש. 

  

₪  50,915ע"ס  דשא עוז בע"מהספק  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר

 .וללא תקורה באמצעות קרן רמלה כולל מע"מ 

 

 3004 -מקור תקציבי 

 (10)נספח מס' 

 

 

 

 הועדה: מלצותה

 

 לאישור ביטוח צד ג' "שכבות על" רובד שני ושלישי וחבות מעבידים רובד שני  - 61/2022הצעה מס'   .1

וממליצה  מח' ביטוחים, הועדה מאשרת המלצת   מנהלת מדור ביטוחיםלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

 בפני ראש 

כולל  ₪ 126,880 )זכיינית משכ"ל( ע"ס  "הראל חברה לביטוח בע"מ"חברת הביטוח  העיר לאשר ההתקשרות עם

 מע"מ 

 .   )אין עמלת משכ"ל (

 . 01.04.2022-31.03.2023   -תקופת ההתקשרות 

 

 אספקה והתקנת דשא סינטטי במגרש כדורגל פארק עופר - 202226/הצעה מס'   .2

לאור העבודה התנהל מו"מ עם הזכיינית אגף ספורט ואירועים, נציג עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר לאחר 

אגף ספורט ואירועים שהוכרזה כזוכה והמחיר שניתן הינו בהלימה לאומדן העירייה, הועדה מאשרת המלצת 

א ל₪  1,124,518ע"ס   הספק דשא עוז בע"מ )זכיינית משכ"ל (עם  יצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותממלו

 .7.5%בשיעור מע"מ ועמלת משכ"ל כולל 

 

ורווחה  חינוך  ,ולמוסדות ציבור מקומיות לרשויות וכריכים ארוחות אספקת  - 63/2022הצעה מס'  .3
 במסגרת 

 כשרות מיוחדת בית יוסף - B -  5491AR02-21-403103- 21567מספר  נוהל  /15/2021מכרז  אא



     בס"ד 
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ממליצה ו מאשרת המלצת אגף החינוך הועדהכלכלנית אגף החינוך, בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר  לאחר עיון

 עדי קייטרינג בע"מ -ההצעה המשוקללת הזולה ביותר ולמנות את הקבלן  בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  עם

 )כשרות מיוחדת בית יוסף ( 

 .  4%כולל מע"מ וכולל עמלת ניהול ופיקוח בשיעור ₪  550,900.11ע"ס 

 שנים.  3 -ל ההתקשרות הינה 

 

 

 

ורווחה  חינוך ,ולמוסדות ציבור מקומיות לרשויות וכריכים ארוחות אספקת - 202264/הצעה מס'  .4

 במסגרת

 כשרות רגילה -  B – AR025385-21387-21-403103מספר  נוהל  /15/2021אא  מכרז

כלכלנית אגף החינוך, הועדה מאשרת המלצת אגף החינוך וממליצה עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר לאחר 

) מגש פרבר בע"מ  -בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  עם ההצעה המשוקללת הזולה ביותר ולמנות את הקבלן 

 כשרות רגילה ( 

 .% 4 של  בשיעור ופיקוח ניהולכולל מע"מ ועמלת ₪   7,917,224.07  ע"ס  

 שנים.  3 -ל ההתקשרות הינה 

 

 הגדוד העברי -סלילת חניון ברחובות אלי כהן - 202265/הצעה מס'  .5

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

 מאשרת המלצת 

) זכיינית  רועי תשתיות ובניה בע"מ חברת סגלוביץהעיר לאשר ההתקשרות עם  אגף הנדסה וממליצה בפני ראש

 משכ"ל ( 

 .הגדוד העברי  -סלילת חניון ברחובות אלי כהן , עבור כולל מע"מ ועמלת משכ"ל כולל פיקוח₪  131,806.44ע"ס 

 

 שדרוג מתקני משחק והחלפת משטח גומי בשצ"פ גיורא - 202266/הצעה מס'  .6

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

 מאשרת המלצת 

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

חק והחלפת משטח גומי שדרוג מתקני מש , עבור כולל פיקוח 7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  82,914.97

 .גיוראבשצ"פ  

 



     בס"ד 
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 שלב ב' - עבודות להמשך קירוי השוק העירוני - 202276/הצעה מס'  .7

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

קבלני הצפון בע"מ זכיינית משכ"ל  חברת ק"ץהצעת המחיר היחידה של  בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 ללא פיקוח. 5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪   9,052,521.35ע"ס  

 ₪. מיליון  6.6החוזה ייחתם בהתאם לתקציב שכרגע עומד על  - הערה

 

 קול קורא ערים מעורבות -התקנת הצללה למגרשי מתקני משחקים בגן ההגנה - 202268/הצעה מס'  .8

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

 מאשרת המלצת 

ע"ס ) זכיינית משכ"ל (  מתקן גן )מ.א( בע"מ אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות חברת

קנה של סככות הצללה בגן ההגנה הת , עבור כולל פיקוח 7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  159,053.71

  .במסגרת קול קורא ערים מעורבות

 

  "התקשרות עם משרד הרווחה להפעלת תכנית "עיר מקדמת זכויות -69/2022הצעה מס'  .9

הועדה מאשרת המלצת  אגף מנציגת אגף לשירותים חברתיים ,לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

השתתפות בתכנית "עיר מקדמת זכויות"  עם משרד הרווחה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  לשירותים חברתיים

  כולל מע"מ₪  580,516ע"ס 

 (.02.01.2022-31.12.2023לשנתיים ) 

 

 

 

 

 

 

 פירוק והתקנת דשא סינטטי במגרש מיני פיץ ברחוב אלי כהן - 202270/הצעה מס'  .10

משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת  אגף ספורט ואירועים ,מנציג לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

 ההצעה הזולה 

דשא הספק  ההתקשרות עם  בפני ראש העיר לאשרוממליצה  אגף ספורט ואירועיםהועדה מאשרת המלצת   ,ביותר

  עוז בע"מ

 .וללא תקורהבאמצעות קרן רמלה  כולל מע"מ₪  50,915ע"ס 



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

 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                    

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 לאישור ביטוח צד ג' "שכבות על" רובד שני ושלישי וחבות מעבידים רובד שני  - 61/2022הצעה מס'   .1

 )זכיינית משכ"ל( ע"ס  לביטוח בע"מ" "הראל חברהחברת הביטוח  ההתקשרות עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 .   כולל מע"מ )אין עמלת משכ"ל ( ₪ 126,880

 . 01.04.2022-31.03.2023   -תקופת ההתקשרות 

 

 אספקה והתקנת דשא סינטטי במגרש כדורגל פארק עופר - 202226/הצעה מס'   .2

א ל₪  1,124,518ע"ס   ( הספק דשא עוז בע"מ )זכיינית משכ"למאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 מע"מ כולל 

 .7.5%בשיעור ועמלת משכ"ל 

 
 

ורווחה  חינוך  ,ולמוסדות ציבור מקומיות לרשויות וכריכים ארוחות אספקת  - 63/2022הצעה מס'  .3
 במסגרת 

 כשרות מיוחדת בית יוסף - B -  5491AR02-21-403103- 21567מספר  נוהל  /15/2021מכרז  אא

 550,900.11)כשרות מיוחדת בית יוסף ( ע"ס  עדי קייטרינג בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 .  4%כולל מע"מ וכולל עמלת ניהול ופיקוח בשיעור ₪ 

 שנים.  3 -ל ההתקשרות הינה 

 

ורווחה  חינוך ,ולמוסדות ציבור מקומיות לרשויות וכריכים ארוחות אספקת - 64/2022הצעה מס'  .4

 במסגרת

 כשרות רגילה -  B – AR025385-21387-21-403103מספר  נוהל  /15/2021אא  מכרז 



     בס"ד 
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כולל ₪   7,917,224.07  ע"ס ) כשרות רגילה ( מגש פרבר בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 מע"מ ועמלת

 .% 4 של  בשיעור ופיקוח ניהול 

 שנים.  3 -ל ההתקשרות הינה 

 

 הגדוד העברי -סלילת חניון ברחובות אלי כהן - 202265/הצעה מס'  .5

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

 .הגדוד העברי  -סלילת חניון ברחובות אלי כהן , עבור כולל מע"מ ועמלת משכ"ל כולל פיקוח₪  131,806.44

 

 שדרוג מתקני משחק והחלפת משטח גומי בשצ"פ גיורא - 202266/הצעה מס'  .6

₪  82,914.97ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  חברת גנית פארק בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ 

 .חק והחלפת משטח גומי בשצ"פ גיוראשדרוג מתקני מש , עבור כולל פיקוח 7.5%ועמלת משכ"ל 

 

 שלב ב' - עבודות להמשך קירוי השוק העירוני - 67/2022הצעה מס'  .7

  9,052,521.35חברת ק"ץ קבלני הצפון בע"מ זכיינית משכ"ל ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 ללא פיקוח. 5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪ 

 ₪. מיליון  6.6החוזה ייחתם בהתאם לתקציב שכרגע עומד על  - הערה

 

 קול קורא ערים מעורבות -התקנת הצללה למגרשי מתקני משחקים בגן ההגנה - 202268/הצעה מס'  .8

כולל ₪  159,053.71ע"ס ) זכיינית משכ"ל (  מתקן גן )מ.א( בע"מ  ומאשר ההתקשרות עםמאמץ החלטת הועדה 

במסגרת קול קורא ערים התקנה של סככות הצללה בגן ההגנה  , עבור כולל פיקוח 7.5%מע"מ ועמלת משכ"ל 

  .מעורבות

 

  "התקשרות עם משרד הרווחה להפעלת תכנית "עיר מקדמת זכויות -69/2022הצעה מס'  .9

 עם משרד הרווחה  השתתפות בתכנית "עיר מקדמת זכויות"  עם משרד הרווחה ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 (.02.01.2022-31.12.2023לשנתיים  )  כולל מע"מ₪  580,516  ע"ס

 

 פירוק והתקנת דשא סינטטי במגרש מיני פיץ ברחוב אלי כהן - 202270/הצעה מס'  .10

כולל ₪  50,915ע"ס  דשא עוז בע"מהספק  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 .וללא תקורה באמצעות קרן רמלה מע"מ



     בס"ד 
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מיכאל וידל                                                                                                                               

 ראש העיר                                                                                                                           
 


