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 במרץ 22) תשפ"ב' אדר ב' יט שלישישהתקיימה ביום  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
  ZOOMבאמצעות אפליקציית  -(2022

 
 משתתפים:                                                                         נוכחים :

               קצין רכב  -אבי דיל                ית העירייה                  גזבר   ס.  -שגיא רוזנבלט 

  נציג אגף ספורט ואירועים   -יעקב בוארון                                    משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

               מנהלת מח' רכש   -  מיכל  רוטמן      

                                        אגף הנדסה ןכלכל  -סיון כהו 

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

                                                    ויועצת מקצועית לרה"ע                                       

 
 

  הנדון:
 
 

 החלפת רכב למחלקת גינון  -22/2054הצעה מס'   .1

 חודשי שכירות(.  36מסתיים ) תום תקופת  הגינון הסכם הליסינג עבור הרכב אשר משמש את מחלקת
פסיפיק )  כדלקמן :  ,  ק. הרכב  פנה לחברות) זכייניות  משכ"ל(גינון  לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכב למחלקת 

Lease4u ,) 
 רנט א קאר )הרץ(.

 
 כולל וו גרירה ואמבטיה. 2*4דיזל אוטו   1.9ג טנדר איסוזו די מקס להלן הצעות מחיר עבור רכב  מסו

 
 .4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של  ₪ 6,500  -( Lease4uפסיפיק )  .א
 .4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של   ₪ 5,096 -רנט א קאר )הרץ(  .ב

 
"ס  ע זכיינית משכ"ל ,   -חברת רנט א קאר )הרץ(קצין רכב ממליץ  לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

ג טנדר מסועבור רכב ,  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך  לחודש ₪   5,096
 .כולל וו גרירה ואמבטיה 2*4דיזל אוטו   1.9איסוזו די מקס 

 
 1746000730 -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 

 

 למחלקת שיטור עירוני, רכב ליסינג חדששכירות   - 22/2055הצעה מס'  .2

 שיטור עירוני.למח'  מדגם טויוטה קורולה היברידי אושרה תוספת רכב 2022בתקציב 
כדלקמן  ,  ק. הרכב  פנה לחברות) זכייניות  משכ"ל(שיטור עירוני  מחלקתלשם קבלת הצעות מחיר עבור רכב 

 פסיפיק :
 (Lease4u.)(, רנט א קאר )הרץ 
 

 . אוטו' 1.8היברידי טויוטה קורולה להלן הצעות מחיר עבור רכב  מסוג  
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 .4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של  ₪ 3,631  -( Lease4uפסיפיק )  .א
 .4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של   ₪ 3,901 -רנט א קאר )הרץ(  .ב

 
   ,(זכיינית משכ"ל ) ( Lease4uחברת פסיפיק ) קצין רכב ממליץ  לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

עבור מסוג   רכב עבור  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך  לחודש ₪   3,631ע"ס  
 אוטו' . 1.8טויוטה קורולה היברידי רכב  מסוג  

 
 1761200730 -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 

 
 
 

דשא סינטטי במגרש כדורגל פארק עופר מכרז מש/ אספקה והתקנת   - 22/2056הצעה מס'  .3

20/2021 

בקשה לביצוע נוהל הצעות הועברה ע"י מנהל מח' מגרשי ספורט באגף הספורט  למשכ"ל  16.12.21בתאריך 

במגרש כדורגל פארק עופר בהתאם לתב"ר מאושר  מחיר להספקה והתקנת דשא סינטטי כולל פרוק הדשא הישן

 חתימת החוזים עם העירייה. פג זאת בטרםמאחר ותוקף ההסכם הקודם לביצוע העבודה 

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

 

 שהתקבלו:  הצעות מחירלהלן  

 . 7.5%ועמלת משכ"ל בשיעור כולל מע"מ ₪  1,600,864 דשא עוז בע"מ ע"ס .1

 . 7.5%ועמלת משכ"ל בשיעור  כולל מע"מ₪  2,166,727  גרין פוינט פתרונות חיפוי בע"מ ע"ס  .2

 . 7.5%ועמלת משכ"ל בשיעור כולל מע"מ  ₪ 2,193,258ע"ס   גרין ספורט סיסטם בע"מ .3

 . 7.5%ועמלת משכ"ל בשיעור )כולל מע"מ  2,642,444גנית פארק בע"מ ע"ס  .4

 

) זכיינית  מדשא עוז בע" הספק   ואירועים ממליץ לאשר התקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף ספורט

 משכ"ל ( 

 . 7.5%ועמלת משכ"ל בשיעור כולל מע"מ ₪  1,600,864ע"ס   

היות והצעת המחיר של הספק דשא עוז בע"מ גבוהה מאומדן העירייה מבוקש מהועדה לנהל משא ומתן   -הערה   

 עם 

 הזוכה דשא עוז בע"מ לקבלת הנחה נוספת.   

              

 2029162750 - תקציבימקור    
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 (3)נספח מס' 

 

 התקנת הצללות בשצ"פ טבג'ה- 22/2075הצעה מס'  .4

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

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

 פיקוח.

ע"ס   ל"משכמתקן גן )מ.א( בע"מ זכיינית לאשר ההתקשרות עם הנדסה מבקש אגף במסגרת הסכם זה, 

  עבור התקנת סככות בשצ"פ טבג'ה.,  כולל פיקוח 7.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  98,904.69

 

  2969 -מקור תקציבי

 

 (4)נספח מס' 

 

 החלפה ושדרוג של מתקני משחק בשצ"פ שמחה הולצברג - 58/2022מס' הצעה    .5

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

 מתקני משחק עם 

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

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

החלפה ושדרוג של מתקני משחק בשצ"פ  עבור , כולל פיקוח 7.5%ע"מ ועמלת משכ"ל כולל מ₪  67,363.32

 . שמחה הולצברג

  2969 -מקור תקציבי   

 ( 5' )נספח מס

 

 ביצוע עבודות פיתוח ברחבי העיר- 22/2059הצעה מס'  .6

סגלוביץ רועי תשתיות  חברתאישרה התקשרות עם  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.

 7%הנדסה מבקש, לבצע את העבודות הבאות )כל העבודות כוללות מע"מ ועמלת משכ"ל  אגףבמסגרת הסכם זה

 כולל פיקוח(:

 ₪  150,672.12הרצל:  –. הנגשת רחובות שפירא 1

 ₪  235,457.64. השלמת חניון ספריה: 2
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 ₪  176,445.30. סלילת חניון ברחוב רש"י: 3

 ₪  211,619.77אגוזי: -. סלילת חניון ברחובות הרצל4

 ₪  82,257.35 -על בצק ברחוב הרצלמפ. סלילת חניון בצמוד ל 5

 כולל פיקוח. 7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  856,452.18סה"כ   

 

ע"ס  (  זכיינית משכ"ל  ) סגלוביץ רועי תשתיות ובניה בע"מאגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם חברת 

 כולל פיקוח. 7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  856,452.18

 

 2961 -מקור תקציבי

 ( 6מס' )נספח 

 
 

 רכישת מזון לרבעון לגני הילדים ברמלה - 2/20260הצעה מס'  .7

אישרה ההתקשרות עם שוק העיר ) ט.ע.מ.ס( עבור אספקת   27.7.2021 מיום  6.2020-1-15מס'  ועדת מכרזים

 (. 4/21מזון למוסדות החינוך ומשרדי העירייה בעיר רמלה ) מכרז פומבי מס' 

זכיין העירייה במסגרת מכרז פומבי מס'   -שוק העיר ) ט.ע.מ.ס(  אגף החינוך והנוער מבקש לאשר ההתקשרות עם 

 כמפורט מטה: ,  2022יוני  - אפריל  עבור חודשים 4/21

 . כולל מע"מ ₪  361,400גני חובה בסכום של  

 . כולל מע"מ ₪  549,500גני טרום חובה בסכום של 

 . כולל מע"מ₪   910,950  סה"כ לרבעון

 

 - יתקציב מקור

 גני חובה  - 1812200780

 תת חובה - 1812300782

 (7)נספח מס'  
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 : המלצות הועדה
 
 

 החלפת רכב למחלקת גינון  -22/2045הצעה מס'   .1

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מקצין רכב , משנמצא כי  ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה 

 ביותר, הועדה 

זכיינית    -חברת רנט א קאר )הרץ( מאשרת המלצת קצין הרכב  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

  משכ"ל ,

ג מסועבור רכב ,  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך  לחודש ₪   5,096"ס  ע

 טנדר איסוזו די 

 .כולל וו גרירה ואמבטיה 2*4דיזל אוטו   1.9מקס 

 

 למחלקת שיטור עירונישכירות  רכב ליסינג חדש,  - 22/2055הצעה מס'  .2

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מקצין רכב , משנמצא כי  ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה 

 ביותר, הועדה 

 ( Lease4uחברת פסיפיק )  ה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםמאשרת המלצת קצין הרכב  וממליצ

   ,(זכיינית משכ"ל )

עבור מסוג   רכב עבור  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך  לחודש ₪   3,631ע"ס  

 אוטו' . 1.8טויוטה קורולה היברידי רכב  מסוג  

 

 20/2021דשא סינטטי במגרש כדורגל פארק עופר מכרז מש/ אספקה והתקנת   - 22/2056הצעה מס'  .3

ההצעה הינה במתחם לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנציג אגף ספורט ואירועים , משנמצא כי        

 הסבירות מאומדן

העירייה , הועדה מאמצת המלצת נציג אגף ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם       

 מדשא עוז בע" הספק  

 . 7.5%ועמלת משכ"ל בשיעור כולל מע"מ ₪  1,600,864ע"ס   )זכיינית משכ"ל (      

 משא ומתן עם הזוכה דשא עוז בע"מ לקבלת הנחה נוספת. **  הועדה מאשרת בקשת אגף ספורט ואירועים לניהול   

 

 התקנת הצללות בשצ"פ טבג'ה- 22/2057הצעה מס'  .4
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מסגרת , הועדה מאשרת  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלנית אגף הנדסה ושמדובר בהסכם    

 המלצת אגף הנדסה

כולל ₪  98,904.69ע"ס ל  "מתקן גן )מ.א( בע"מ זכיינית משכוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם     

    מע"מ ועמלת 

  עבור התקנת סככות בשצ"פ טבג'ה.,  כולל פיקוח 7.5% בשיעור ל  משכ"    

 

 מתקני משחק בשצ"פ שמחה הולצברגהחלפה ושדרוג של  - 58/2022מס' הצעה    .5

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלנית אגף הנדסה ושמדובר בהסכם מסגרת , הועדה מאשרת 

) זכיינית  חברת גנית פארק בע"מ  המלצת אגף הנדסה    וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

החלפה ושדרוג של מתקני  , עבור כולל פיקוח 7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  67,363.32ע"ס  משכ"ל(

 . משחק בשצ"פ שמחה הולצברג

 

 ביצוע עבודות פיתוח ברחבי העיר- 22/2059הצעה מס'  .6

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלנית אגף הנדסה ושמדובר בהסכם מסגרת , הועדה מאשרת 

 זכיינית משכ"ל  ) רועי תשתיות ובניה בע"מ סגלוביץחברת המלצת אגף הנדסה    וממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 כולל פיקוח. 7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  856,452.18ע"ס  ( 

 

 

 

 

 רכישת מזון לרבעון לגני הילדים ברמלה - 2/20260הצעה מס'  .7

נציגת אגף החינוך והנוער ,מאחר ומדובר בהסכם מסגרת , הועדה מאשרת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

זכיין העירייה   -שוק העיר ) ט.ע.מ.ס(  התקשרות ההמלצת אגף החינוך והנוער וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 , כמפורט מטה:  2022יוני   - עבור חודשים אפריל  4/21כרז פומבי מס' במסגרת מ 

 . כולל מע"מ ₪  361,400גני חובה בסכום של 

 . כולל מע"מ ₪  549,500גני טרום חובה בסכום של 

 . כולל מע"מ₪   910,950  סה"כ לרבעון
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 רונן עזריה                                     עו"ד שלי ביטון                                     שגיא רוזנבלט                 
 מנכ"ל העירייה                    ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                זברית  העירייה גס.               

 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                  

 

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 החלפת רכב למחלקת גינון  -22/2054הצעה מס'   .1

₪   5,096"ס  ע זכיינית משכ"ל ,   -חברת רנט א קאר )הרץ( ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

ג טנדר איסוזו די מקס מסועבור רכב ,  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך  לחודש 

 .כולל וו גרירה ואמבטיה 2*4דיזל אוטו   1.9

 

 למחלקת שיטור עירונישכירות  רכב ליסינג חדש,  - 22/2055הצעה מס'  .2

₪   3,631ע"ס    ,(זכיינית משכ"ל ) ( Lease4uחברת פסיפיק )  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

עבור רכב  מסוג  מסוג   רכב עבור  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך  לחודש 

 אוטו' . 1.8 טויוטה קורולה היברידי

 

 20/2021דשא סינטטי במגרש כדורגל פארק עופר מכרז מש/ אספקה והתקנת   - 22/2056הצעה מס'  .3

כולל ₪  1,600,864ע"ס )זכיינית משכ"ל (   מדשא עוז בע" הספק  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 . 7.5%ועמלת משכ"ל בשיעור מע"מ 

 משא ומתן עם הזוכה דשא עוז בע"מ לקבלת הנחה נוספת. **  מאשר בקשת אגף ספורט ואירועים לניהול   

 

 התקנת הצללות בשצ"פ טבג'ה- 22/2057הצעה מס'  .4

כולל ₪  98,904.69ע"ס ל  "מתקן גן )מ.א( בע"מ זכיינית משכ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם      

    מע"מ ועמלת 

  עבור התקנת סככות בשצ"פ טבג'ה.,  כולל פיקוח 7.5% בשיעור ל  משכ"      

 

 

 

 



     בס"ד 
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 החלפה ושדרוג של מתקני משחק בשצ"פ שמחה הולצברג - 58/2022מס' הצעה    .5

₪  67,363.32ע"ס  ) זכיינית משכ"ל( חברת גנית פארק בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 . החלפה ושדרוג של מתקני משחק בשצ"פ שמחה הולצברג , עבור פיקוח כולל  7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

 ביצוע עבודות פיתוח ברחבי העיר- 22/2059הצעה מס'   .6

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

 כולל פיקוח. 7%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  856,452.18

 

 רכישת מזון לרבעון לגני הילדים ברמלה - 2/20260הצעה מס'  .7

 4/21כרז פומבי מס' זכיין העירייה במסגרת מ   -שוק העיר ) ט.ע.מ.ס(  התקשרות המאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 , כמפורט מטה:  2022יוני   - עבור חודשים אפריל 

 . כולל מע"מ ₪  361,400גני חובה בסכום של 

 . כולל מע"מ ₪  549,500גני טרום חובה בסכום של 

 . כולל מע"מ₪   910,950  סה"כ לרבעון

 

 

 

 

 

 
מיכאל וידל                                                                                                                               

 ראש העיר                                                                                                                           
 


