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 - (2022 ביולי  31תשפ"ב ) אב' ג ראשוןשהתקיימה ביום  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
 ,רמלה. 1בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית , רחוב ויצמן

 
 

 משתתפים:                                                                               

     מנכ"ל העירייה                                                    -רונן עזריה 

                             ית העירייה                  גזבר -  רוזה עללאל

                                          משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

                                                 מח' רכש  תמנהל  -מיכל רוטמן 

 אגף הנדסה  כלכלן -רו"ח עוז בן שלוש 
 
 

  הנדון:
 

 התקנת והשלמת משטחי בולמי הולם - 43/20221הצעה מס'  .1

במסגרת אחזקה שוטפת של מוסדות החינוך נדרש להתקין ולהשלים משטחים בולמי הולם, המשטחים כוללים דשא 

 סינטטי ומשטחי גומי.

   נוהל מספר  20/2021מח' רכש פנו למשכ"ל שיצבעו עבור עיריית רמלה התמחרות במסגרת מכרז מש/

MM026614 - 

A-401108-21-22521  כולל מע"מ ותקורה ₪  1,500,000הולם סכום המסגרת משטחים בולמי – 7מסגרת פרק

 .7.5%בשיעור 

 

 להלן טבלת ההתמחרות:

 שם הספק

אחוז 
 הנחה 

 12.6 פוליטן ספורט בע"מ 

 7 דשא עוז בע"מ 

גרין פוינט פתרונות חיפוי 
 4 בע"מ 

 4 כרמל פלור דיזיין בע"מ 

 2 מושיקו גינון בע"מ 

 0 גנית פארק בע"מ 

 

 חברת פוליטן ספורט אשר נתנה את אחוז ההנחה הגבוה ביותר.מנהלת מח' רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 

 עפ"י הזמנות מאושרות ע"י גזברית העירייה+ תב"ר שיפוצי קיץ -מקור תקציבי 

 

 (1)נספח מס'  
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 ביצוע שדרוג  תאורה במגרש כדורגל האמירויות בג'ואריש - 144/2022הצעה מס'  .2

כתבי כמויות על פי מחירונים של קבלני מסגרת של העירייה וזאת לצורך השוואת המחירים  3החשמל הכין  מתכנן

 לפרויקט זה.

 אגף ספורט פנו לקבלנים: א.א.כ.י, אגרגט 

 

 

 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כולל מע"מ.₪  956,121.5ע"ס  חברת אגרגט ההצעה הזולה ביותר של ממליץ לאשר ההתקשרות עם  הנדסהאגף  

 חברת אגרגט ביצעה ומבצעת עבודות חשמל.*

 

 2982 - תקציבי מקור

 (2)נספח מס' 

 

 הגדלת חוזה -עבודות פיתוח של שכונת נאות שמיר - 2022514/הצעה מס'  .3

אישרה התקשרות עם חברת א. מדג'ר הנדסה בע"מ ע"ס  2.12.2020מיום  9/2020-15ועדת מכרזים מס' 

 כולל מע"מ.₪  67,248,638.73

-ו 414,402,403במגרשים כי מדובר בחניונים ך בשכונה לאור בעיות ועיכובים שהיו עם קבלנים שבנו מוסדות חינו

 וכן לאור  406

 
 תיאור  ביצוע במשימות 

 
 אגרגט

 
 א.א.כ.י

,התקנת בקרי LEDהתקנת פנסי תאורה מסוג  
 LEDחסכון למגרש, התקנת פנסי חירום מסוג 

לוקס על פי   600ועמידה ברמת הארה של מ
 דרישות הטוטו.

 
 
 

817,197.87 ₪ 

 
 
 

941,204.57 ₪ 
 

 
 מע"מ 

 
138,923.63  ₪ 

 
160,004.8  ₪ 

 
 כולל מע"מ 

 
956,121.5  ₪ 

 
1,101,209.3  ₪ 
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 כולל מע"מ.₪  5,262,750.61להגדיל את ההתקשרות עם החברה לסכום של  קצב התקדמות האכלוס הוחלט 

 .7.8%שיעור ההגדלה הינו בשיעור 

 *יש אישור של המח' המשפטית.

 

 כולל מע"מ.₪  5,262,750.61חברת א. מדג'ר הנדסה בע"מ ע"ס עם  הגדלת החוזהאגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 

  2731 -מקור תקציבי

 (3)נספח מס' 

 

 הגדלת חוזה - בנאות שמיר 402תכנון רישוי ובניה של אולם ספורט במגרש  - 2022641/מס' הצעה  .4

חברת עמירם אישרה התקשרות עם זכיינית משכ"ל  27.3.2022מיום  11/2022-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

כולל מע"מ ₪  25,381,606.36בנאות שמיר ע"ס  402לתכנון רישוי ובנייה של אולם ספורט במגרש  סיון בע"מ

 ללא פיקוח.  4.5%ועמלת משכ"ל בשיעור 

כולל מע"מ ועמלת ₪  307,679נדרש להגדיל את החוזה לטובת הגדלת שטח מבנה לטובת טריבונות נשלפות ע"ס 

 ללא פיקוח.  4.5%משכ"ל בשיעור 

 .1.2%לה בשיעור שיעור ההגד

כולל ₪  307,679חברת עמירם סיון בע"מ זכיינית משכ"ל ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה עם 

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

 

 2985 -תקציבי מקור

 (4)נספח מס' 

 
 שדרוג ופיתוח שטחי גינון וראשי מערכת - 2022481/הצעה מס'  .5

לקבלן הגינון  הפנ תחזוקה האגף שדרוג ופיתוח שטחי גינון המצורפים ברשימה הנ"לעבור קבלת הצעת מחיר לשם     

  צנובר

 )זכיין קרן רמלה(.

 

 

 

 

 

 סכום מיקום העבודה
גן רעות  )גן צמוד 

 לגואריש(
36,417.65 

 46636.62 גן שלום
 83,054.27 סה"כ
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אשר  5%כולל מע"מ ותקורה בסך ₪  83,054.27חברת צנובר ע"ס אגף תחזוקה ממליץ לאשר ההתקשרות עם 

 מתנהלים מולו 

  .בשוטף בחוזה שנתי דרך קרן רמלה

 

 2029792750תב"ר  -מקור תקציבי 

 
 (5)נספח מס' 

 

 רכישת ריהוט רחוב  - 2022491/הצעה מס'  .6

 ובכלל בעיר רמלה נדרש לרכוש ריהוט רחוב. לשצפ"ים גינות ציבוריות 

 20/2021לשם קבלת הצעות מחיר מח' רכש פנתה למשכ"ל שיבצעו עבור עירייה רמלה התמחרות במסגרת מש/

כולל ₪  500,000ריהוט רחוב סכום המסגרת  3מסגרת פרק  MM026795 A-401108-21-22686נוהל מספר 

 .7.5%מע"מ ותקורה בשיעור 

 

 להלן טבלת ההתמחרות: 

 אחוז הספק שם

  הנחה

 0  מ"בע פארק גנית

 0  מ"בע ( א.מ ) גן -  מתקן
  

זוכים, על עיריית רמלה   2לא ניתן להכריז על  -מח' רכש ממליצה : כיוון והמציעים לא נתנו הנחה למחירי המכרז 

 להזמין את שני המציעים לוועדה ולעשות הגרלה ביניהם.

 

 עפ"י הזמנות מאושרות ע"י גזברית העירייה  -מקור תקציבי 

 (6)נספח מס' 

 

רכישת ריהוט למוסדות חינוך עפ"י מכרז משותף פומבי במסגרת  - 150/2022הצעה מס'  .7

  17/2021מש/רה/

עדת ואישרנו בו אותו 17/2021במסגרת מכרז משותף פומבי במסגרת מש/רה/ריהוט למוסדות חינוך נדרש לרכוש 

 מוסדי , ואת טופ ליין כזוכים בפרק ב'. 1זוכה בפרק    משותפים  והשלושה , אישרנו את הספק א.ד. מירז 

 מצ"ב פירוט הריהוט כחלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.

 כולל מע"מ ,תקורה וניהול.₪  47,738.02טופ ליין ע"ס    -סכום הרכישה מהחברה לפיתוח משאבי אנוש 

 כולל מע"מ תקורה וניהול.₪  199,880ע"ס א.ד. מירז   - סכום הרכישה מהחברה לפיתוח משאבי אנוש
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  -מקור תקציבי 

 טופליין -שם הספק: החברה לפיתוח משאבי אנוש  

 תקציב מקור כולל מע"מ ₪ סכום  שם בית הספר 

 יסודי חדש
                                             

6,725.27  2029282930 

 חט"ב חדש

                                             

4,719.26  2028012930 

 רונה רמון

                                           

10,807.16  2028002930 

 אריאל

                                             

1,200.00  2029962930 

 בן ציון

                                           

10,345.21  2029962930 

 מגשימים

                                           

12,759.70  2029962930 

 בן גוריון

                                             

1,181.42  2029962930 

 כולל מע"מ תקורה וניהול ₪ סה"כ 

                                           

47,738.02  

 

    
 א.ד. מירז -שם הספק: החברה לפיתוח משאבי אנוש  

 סעיף תקציב כולל מע"מ ₪ סכום  שם בית הספר 

 יסודי חדש
                                           

32,754.27  2029282930 

 חט"ב חדש

                                           

39,285.83  2028012930 

 רונה רמון

                                           

42,993.70  2028002930 

 אריאל

                                             

7,422.61  2029962930 

 בן ציון

                                           

28,378.00  2029962930 

 מגשימים

                                           

10,746.11  2029962930 

 בן גוריון

                                           

38,299.48  2029962930 

 כולל מע"מ תקורה וניהול ₪ סה"כ 

                                        

199,880.00  

 

 כולל מע"מ תקורה וניהול ₪ סה"כ 

                                        

247,618.02  

  

 (7)נספח מס' 
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 הועדה: מלצותה

 

 התקנת והשלמת משטחי בולמי הולם - 143/2022הצעה מס'  .1

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

 - אשר נתנה את אחוז ההנחה הגבוה ביותר חברת פוליטן ספורט בע"מ ההתקשרות עם ראש העיר לאשר

12.60%. 

 

 

 

 ביצוע שדרוג  תאורה במגרש כדורגל האמירויות בג'ואריש - 144/2022הצעה מס'  .2

, משמדובר במכרז מסגרת של העירייה וההמלצה  ממנהלת מח' רכשלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

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

  טאגרגחברת  ההתקשרות עם

  כולל מע"מ.₪  956,121.5ע"ס 

 *חברת אגרגט ביצעה ומבצעת עבודות חשמל.

 

 הגדלת חוזה -עבודות פיתוח של שכונת נאות שמיר - 2022514/הצעה מס'  .3

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

 ראש העיר לאשר 

 כולל מע"מ.₪  5,262,750.61. מדג'ר הנדסה בע"מ ע"ס הגדלת החוזה עם חברת אאת 

 .7.8%שיעור ההגדלה הינו בשיעור 

 

 הגדלת חוזה - בנאות שמיר 402תכנון רישוי ובניה של אולם ספורט במגרש  - 2022641/הצעה מס'  .4

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

 ראש העיר לאשר 

כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  307,679חברת עמירם סיון בע"מ זכיינית משכ"ל ע"ס הגדלת החוזה עם  את

 ללא פיקוח. 4.5%בשיעור 

 .1.2%שיעור ההגדלה בשיעור 
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 שדרוג ופיתוח שטחי גינון וראשי מערכת - 2022741/הצעה מס'  .5

וממליצה  תחזוקה, הועדה מאשרת המלצת אגף  מנציג אגף תחזוקהלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר     

אשר  5%כולל מע"מ ותקורה בסך ₪  83,054.27חברת צנובר ע"ס ההתקשרות עם   אתבפני ראש העיר לאשר 

  .מתנהלים מולו בשוטף בחוזה שנתי דרך קרן רמלה

 

 רכישת ריהוט רחוב  - 2022841/הצעה מס'  .6

 מח' משק ונכסים, הועדה מאשרת המלצת משק ונכסיםממנהלת מח' לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

הנחה  0%נתנו יעים כיוון והמצהמציעים.  2לקבל את המלצת משכ"ל ולבצע הגרלה בין  בפני ראש העירוממליצה 

זוכים, על עיריית רמלה להזמין את שני המציעים לוועדה ולעשות הגרלה   2לא ניתן להכריז על  -למחירי המכרז 

  ביניהם.

 

רכישת ריהוט למוסדות חינוך עפ"י מכרז משותף פומבי במסגרת  - 2022491/הצעה מס'  .7

  17/2021מש/רה/

רכש , משמדובר במכרז מסגרת של העירייה וההמלצה הלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר ממנהלת מח' 

וממליצה בפני ראש העיר לאשר  מח' משק ונכסיםהינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאשרת המלצת 

 התקשרות כדלקמן:ה

 כולל מע"מ ,תקורה וניהול.₪  47,738.02טופ ליין ע"ס    -סכום הרכישה מהחברה לפיתוח משאבי אנוש 

 כולל מע"מ תקורה וניהול.₪  199,880ע"ס א.ד. מירז   - סכום הרכישה מהחברה לפיתוח משאבי אנוש

 

 

 רונן עזריה                                                                                        רוזה עללאל                  
 מנכ"ל העירייה                                                                             זברית  העירייה ג              

                                                                   

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 התקנת והשלמת משטחי בולמי הולם - 143/2022הצעה מס'  .1

אשר נתנה את אחוז ההנחה הגבוה  חברת פוליטן ספורט בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם

 .12.60% - ביותר
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 ביצוע שדרוג  תאורה במגרש כדורגל האמירויות בג'ואריש - 144/2022הצעה מס'  .2

  כולל מע"מ.₪  956,121.5ע"ס  טאגרגחברת מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 

 *חברת אגרגט ביצעה ומבצעת עבודות חשמל.

 

 הגדלת חוזה -עבודות פיתוח של שכונת נאות שמיר - 2022514/הצעה מס'  .3

כולל ₪  5,262,750.61הגדלת החוזה עם חברת א. מדג'ר הנדסה בע"מ ע"ס את מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 מע"מ.

 .7.8%שיעור ההגדלה הינו בשיעור 

 

 הגדלת חוזה - בנאות שמיר 402תכנון רישוי ובניה של אולם ספורט במגרש  - 2022641/הצעה מס'  .4

כולל ₪  307,679עמירם סיון בע"מ זכיינית משכ"ל ע"ס  חברתהגדלת החוזה עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

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

 .1.2%שיעור ההגדלה בשיעור 

 

 שדרוג ופיתוח שטחי גינון וראשי מערכת - 2022741/הצעה מס'  .5

 5%כולל מע"מ ותקורה בסך ₪  83,054.27חברת צנובר ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם     

  .אשר מתנהלים מולו בשוטף בחוזה שנתי דרך קרן רמלה

 

 רכישת ריהוט רחוב  - 2022841/הצעה מס'  .6

הנחה  0%כיוון והמציעים נתנו המציעים.  2המלצת משכ"ל ולבצע הגרלה בין את מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 למחירי 

  זוכים, על עיריית רמלה להזמין את שני המציעים לוועדה ולעשות הגרלה ביניהם.  2להכריז על לא ניתן  -המכרז 

 

רכישת ריהוט למוסדות חינוך עפ"י מכרז משותף פומבי במסגרת  - 2022491/הצעה מס'  .7

  17/2021מש/רה/

 ההתקשרות כדלקמן:מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ ,תקורה וניהול.₪  47,738.02טופ ליין ע"ס    -סכום הרכישה מהחברה לפיתוח משאבי אנוש 

 כולל מע"מ תקורה וניהול.₪  199,880ע"ס א.ד. מירז   - סכום הרכישה מהחברה לפיתוח משאבי אנוש

 

 



     בס"ד 
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מיכאל וידל                                                                                                                                

 ראש העיר                                                                                                                           
 


