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 (2022 ביולי  19תשפ"ב ) תמוז ' כ לישיששהתקיימה 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  כלכלנית -סיון כהן 
 
 

  הנדון:
 

 לוד לטובת עמותת אבני ראשה -התקנת תאורת חנייה בבי"ס רמלה - 2022413/הצעה מס'  .1

הנדסה הכין כ"כ ופנה  אגףלוד לטובת עמותת אבני ראשה, -לשם התקנת עמודי תאורה חנייה בבי"ס רמלה

, א.א.כ.י שרותי חשמל 12/18זכיינית בתחום הבניה מתוקף מכרז   -לזכייניות העירייה כדלקמן: אגרגט בע"מ

 ., לצורך מתן הנחה נוספת11/18זכיינית בתחום החשמל מתוקף מכרז   -ואחזקה בע"מ

 

 :להלן הצעות המחיר בהתאם לכל חוזה ותנאיו 

 כולל מע"מ  ₪  92,462.17 -. אגרגט בע"מ1

 כולל מע"מ  ₪  89,761.58 -. א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ2

 

 כן, הוכן ונבדק ע"י מנהל מח' כבישים. -האם הוכן כתב כמויות? כלכלנית אגף הנדסה משיבה  - לשאלת הועדה

 .כן -כלכלנית אגף הנדסה משיבה האם המחיר סביר?  - לשאלת הועדה

שירותי חשמל ואחזקה בע"מ  א.א.כיחברת הצעת המחיר הזולה של  ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ.₪  89,761.58ע"ס 

 

  2978 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 

 לוד לטובת עמותת אבני ראשה  -שדרוג חצר בבי"ס רמלה - 2022513/הצעה מס'  .2

סגלוביץ רועי תשתיות ובניה  חברתאישרה 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.
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 כן, הוכן ונבדק ע"י מנהל מח' כבישים. -האם הוכן כתב כמויות? כלכלנית אגף הנדסה משיבה  - לשאלת הועדה

 .כן -כלכלנית אגף הנדסה משיבה האם המחיר סביר?  - לשאלת הועדה

 

עם חברת ראשה לוד לטובת עמותת אבני -סלילת חניון בבי"ס רמלההנדסה מבקש במסגרת חוזה מסגרת זה,  אגף

 .כולל מע"מ ועמלת משכ"ל כולל פיקוח₪  494,797.59ע"ס  (זכיינית משכ"ל) רועי תשתיות ובניה בע"מ סגלוביץ

 

  2978 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 

 

 כביש עוקף תל חיפיתוח עבודות  - 2022613/הצעה מס'  .3

רועי תשתיות ובניה  חברת סגלוביץאישרה 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.

 

 כן, הוכן ונבדק ע"י מנהל מח' כבישים. -האם הוכן כתב כמויות? כלכלנית אגף הנדסה משיבה  - לשאלת הועדה

 .כן -כלכלנית אגף הנדסה משיבה האם המחיר סביר?  - לשאלת הועדה

 

סגלוביץ רועי  חברתעם  תל חי עוקףעבודות פיתוח של כביש הנדסה מבקש במסגרת חוזה מסגרת זה, אגף 

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל כולל פיקוח.₪  948,026.97ע"ס  ( זכיינית משכ"ל) בע"מתשתיות ובניה 

 

  3001 -מקור תקציבי

 (3)נספח מס' 

 

 תיקון ליקויי בטיחות בבתי ספר במסגרת שיפוצי קיץ - 2022713/הצעה מס'  .4

הנדסה הכין כ"כ ופנה לזכייניות העירייה כדלקמן:  אגףלשם תיקון ליקויי בטיחות בבתי ספר במסגרת שיפוצי קיץ, 

 אגרגט 

שמל זכיינית בתחום הח  -, א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ12/18זכיינית בתחום הבניה מתוקף מכרז   -בע"מ

 , לצורך מתן הנחה נוספת.11/18מתוקף מכרז 

 

 :להלן הצעות המחיר בהתאם לכל חוזה ותנאיו 

 כולל מע"מ₪  319,382.68 -. אגרגט בע"מ1
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 חברת א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ לא הגישה הצעה מהסיבות הבאות:

 .לוח הזמנים לסיום ביצוע מאוד צפוף.1

 אדם עקב עובדים שחלו בקורונה. .חוסר בכח2

 

כולל ₪   319,382.68ע"ס  אגרגט בע"מחברת הצעת המחיר של  ההתקשרות עםהנדסה ממליץ לאשר  אגף

 מע"מ.

 

  2998 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 

 

 בדיקת תקינות משטחי הולם ומתקני משחק במוסדות חינוך - 2022813/הצעה מס'  .5

 23/20הנדסה פנה לזכייני מכרז פומבי  אגףלשם בדיקת תקינות משטחי הולם ומתקני משחק במוסדות חינוך, 

 כדלקמן: גבי שואף בע"מ, מכון התקנים הישראלי , לצורך מתן הנחה נוספת למער למחירי המכרז.

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :

כמות  יחידה תיאור
 לביצוע

 הישראלי מכון התקנים גבי שואף בע"מ 

מחיר    
ליחידה 

 לאחר הנחה

א סה"כ ל
 מע"מכולל 

מחיר ליחידה 
 לאחר הנחה

א סה"כ ל
 מע"מ כולל 

בדיקה שנתית בחצר מוסד 
 1498חינוכי דרישות התקן 

 36,800 230  28,800 180  160 חצר/אזור

בדיקה שנתית חוזרת בחצר 
מוסד חינוכי דרישות התקן 

1498 

 4,800 160  3,000  100 30 חצר/אזור

בדיקת הולם להתאמת כיסוי 
גומי/דשא סינטטי   -שטח

 בחצר מוסד חינוכי

 46,200 700  42,900  650 66 חצר/אזור

בדיקת הולם חוזרת 
  -להתאמת כיסוי שטח

גומי/דשא סינטטי בחצר 
 מוסד חינוכי

 7,275 485  6,750  450 15 חצר/אזור

 95,075   81,450       מע"מ  א כולל סה"כ ל

 111,237.75  95,296.5    סה"כ כולל מע"מ

 

כולל ₪  95,296.5חברת גבי שואף בע"מ ע"ס הצעת המחיר הזולה של ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 מע"מ.
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 לפי הזמנות מאושרות בפועל -מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 

 

 סלילת חניון ברחוב הגדוד העברי - 2022913/הצעה מס'  .6

עם חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה אישרה התקשרות  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.

 

 כן, הוכן ונבדק ע"י מנהל מח' כבישים. -האם הוכן כתב כמויות? כלכלנית אגף הנדסה משיבה  - לשאלת הועדה

 .כן -כלכלנית אגף הנדסה משיבה האם המחיר סביר?  - לשאלת הועדה

 

עם חברת סגלוביץ רועי תשתיות סלילת חניון ברחוב הגדוד העברי הנדסה מבקש במסגרת חוזה מסגרת זה,  אגף

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל כולל פיקוח.₪  398,697.95ע"ס  (זכיינית משכ"ל) ובניה בע"מ

 

  3015 -מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 

 

 סלילת חניון ברחוב שלמה המלך )חניון השוק( - 2022401/הצעה מס'  .7

רועי תשתיות ובניה  חברת סגלוביץאישרה 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.

 

 כן, הוכן ונבדק ע"י מנהל מח' כבישים. -האם הוכן כתב כמויות? כלכלנית אגף הנדסה משיבה  - לשאלת הועדה

 .כן -כלכלנית אגף הנדסה משיבה האם המחיר סביר?  - לשאלת הועדה

 

עם חברת סגלוביץ   במסגרת חוזה מסגרת זה, סלילת חניון ברחוב שלמה המלך )חניון השוק(הנדסה מבקש  אגף

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל כולל פיקוח.₪  1,013,500.91 ע"ס (זכיינית משכ"ל) רועי תשתיות ובניה בע"מ

 

  3012-מקור תקציבי
 (7)נספח מס' 

 שיפוץ  אולם ע"ש אריה דוידסקו בדוד רזיאל  - 2022411/מס' הצעה  .8

 א.ס ניהול ופיקוח.  שהוכן ע"י אגף ספורט ואירועים  העביר כתב כמויות לשיפוץ אולם  ע"ש אריה דוידסקו בדוד רזיאל 
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  -אגרגט בע"מ חברתת העירייה לזכייניספורט פנה  אגף, שיפוץ אולם ע"ש אריה דוידסקו ברחוב דוד רזיאל לשם 

 12/18.זכיינית בתחום הבניה מתוקף מכרז 

 

 . ₪  887,891.09סך עלות השיפוץ לפי מחירי הזכיין במכרז הינו   -הצעת המחיר הינה 

 

 ₪ 883,451.63סכום עלות:    0.5%סך עלויות לאחר הנחת הזכיין של   

 

מע"מ עבור   כולל ₪   883,451.63"מ ע"ס חברת אגרגט בעההתקשרות עם מבקש לאשר ספורט ואירועים אגף 

 ש אריה דוידסקו ברחוב דוד רזיאל שיפוץ האולם ע"

 

 שדרוג אולם כדורסל ע"ש אריה דוידסקו ברחוב דוד רזיאל 2029932750מקור תקציב: תב"ר מספר 

 

 (8)נספח מס' 

 

 שיפוץ  אולם ע"ש ראלף קליין  בנאות בגין   - 2022241/הצעה מס'  .9

 א.ס ניהול ופיקוח.  אגף ספורט ואירועים  העביר כתב כמויות לשיפוץ אולם  ע"ש ראלף קליין בנאות בגין  שהוכן ע"י 

זכיינית   -אגרגט בע"מ חברתת העירייה לזכייניספורט פנה  אגף, שיפוץ אולם ע"ש ראלף קליין בנאות בגין לשם 

 12/18.בתחום הבניה מתוקף מכרז 

 

 ₪   578,892סך עלות השיפוץ לפי מחירי הזכיין במכרז הינו   -הצעת המחיר הינה 

 

 ₪  575,997סכום עלות:    0.5%סך עלויות לאחר הנחת הזכיין של   

 

כולל מע"מ עבור  שיפוץ ₪  575,997חברת אגרגט בע"מ ע"ס ההתקשרות עם מבקש לאשר ספורט ואירועים אגף 

 ש ראלף קליין בנאות בגין.האולם ע"

 

 .ספורט ע"ש רלף קליין בנאות בגין שדרוג אולם 2029842750מקור תקציב: תב"ר מספר 

 

 (9)נספח מס' 
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 הועדה: מלצותה

 

 לוד לטובת עמותת אבני ראשה -התקנת תאורת חנייה בבי"ס רמלה - 134/2022הצעה מס'  .1

ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה משמדובר כי  אגף הנדסה,  כלכלניתלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

שירותי  א.א.כיחברת  ההתקשרות עם לאשרביותר , הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

התקנת תאורת חנייה בבית ספר עבור  כולל מע"מ₪  89,761.58ע"ס  ) זכיינית משכ"ל(חשמל ואחזקה בע"מ 

 לוד לטובת אבני ראשה. -רמלה 

 

 לוד לטובת עמותת אבני ראשה  -שדרוג חצר בבי"ס רמלה - 135/2022הצעה מס'  .2

מסגרת של משכ"ל  חוזהאגף הנדסה , העובדה כי מדובר בבבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלנית לאחר עיון 

חברת סגלוביץ רועי התקשרות  עם לאשר ה,הועדה מאמצת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

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

כולל פיקוח עבור שדרוג חצר בבית ספר  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  494,797.59ע"ס  מע"מ ועמלת משכ"ל

 רמלה לוד לטובת עמותת אבני ראשה.

 

  חיפיתוח כביש עוקף תל עבודות  - 136/2022הצעה מס'  .3

אגף הנדסה , העובדה כי מדובר בחוזה מסגרת של משכ"ל  בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלנית לאחר עיון

 ,הועדה מאמצת 

חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה  התקשרות  עםלאשר ההמלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

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

 . תל חיעוקף עבודות פיתוח של כביש עבור  ולל מע"מ ועמלת משכ"ל כולל פיקוחכ₪  948,026.97ע"ס  משכ"ל

 

 תיקון ליקויי בטיחות בבתי ספר במסגרת שיפוצי קיץ - 137/2022הצעה מס'  .4

הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני  אגף הנדסה,  כלכלניתלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ראש העיר 
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 כולל מע"מ.₪   319,382.68ע"ס אגרגט בע"מ חברת  ההתקשרות עם לאשר

 

 בדיקת תקינות משטחי הולם ומתקני משחק במוסדות חינוך - 138/2022הצעה מס'  .5

ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה משמדובר כי  אגף הנדסה,  כלכלניתלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

חברת גבי שואף  ההתקשרות עם לאשרביותר , הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 כולל מע"מ.₪  95,296.5בע"מ ע"ס 

 

 הגדוד העבריסלילת חניון ברחוב  - 139/2022הצעה מס'  .6

מסגרת של משכ"ל  חוזהלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה , העובדה כי מדובר ב

חברת סגלוביץ רועי  התקשרות  עםלאשר ה,הועדה מאמצת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

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

סלילת חניון ברחוב הגדוד עבור  ולל מע"מ ועמלת משכ"ל כולל פיקוחכ₪  398,697.95ע"ס  מע"מ ועמלת משכ"ל

 .העברי

 

 סלילת חניון ברחוב שלמה המלך )חניון השוק( - 140/2022הצעה מס'  .7

מסגרת של משכ"ל  חוזההסבר כלכלן אגף הנדסה , העובדה כי מדובר ב לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת

חברת סגלוביץ רועי  התקשרות  עםלאשר ה,הועדה מאמצת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

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

סלילת חניון ברחוב עבור  ולל מע"מ ועמלת משכ"ל כולל פיקוחכ₪  1,013,500.91 ע"ס למע"מ ועמלת משכ"

 . שלמה המלך )חניון השוק(

 

 שיפוץ  אולם ע"ש אריה דוידסקו בדוד רזיאל  - 2022411/הצעה מס'  .8

מסגרת של משכ"ל  חוזה, העובדה כי מדובר בנציג אגף ספורט ואירועיםלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

חברת אגרגט  התקשרות  עםלאשר הוממליצה בפני ראש העיר  ספורט ואירועים,הועדה מאמצת המלצת אגף 

 כולל מע"מ עבור  שיפוץ האולם ע"ש אריה דוידסקו ברחוב דוד רזיאל ₪   883,451.63בע"מ ע"ס 

 

 שיפוץ  אולם ע"ש ראלף קליין  בנאות בגין   - 2022421/הצעה מס'  .9

מסגרת של משכ"ל  חוזה, העובדה כי מדובר בנציג אגף ספורט ואירועיםלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

חברת אגרגט  התקשרות  עםלאשר הוממליצה בפני ראש העיר  ספורט ואירועים,הועדה מאמצת המלצת אגף 

 גין.ש ראלף קליין בנאות בכולל מע"מ עבור  שיפוץ האולם ע"₪  575,997בע"מ ע"ס 
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 רונן עזריה                                                                                        רוזה עללאל                  
 מנכ"ל העירייה                                                                             זברית  העירייה ג              

                                                                   

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 לוד לטובת עמותת אבני ראשה -התקנת תאורת חנייה בבי"ס רמלה - 134/2022הצעה מס'  .1

 ) זכיינית משכ"ל( שירותי חשמל ואחזקה בע"מ  א.א.כיחברת מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 

 לוד לטובת אבני ראשה. -עבור התקנת תאורת חנייה בבית ספר רמלה  כולל מע"מ₪  89,761.58ע"ס 

 

 לוד לטובת עמותת אבני ראשה  -שדרוג חצר בבי"ס רמלה - 135/2022הצעה מס'  .2

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

 מסגרת 

כולל ₪  494,797.59ע"ס  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  7,000,000להקמה, אחזקה ושיקום תשתיות ע"ס 

 מע"מ ועמלת 

 כולל פיקוח עבור שדרוג חצר בבית ספר רמלה לוד לטובת עמותת אבני ראשה. משכ"ל 

 

 פיתוח כביש עוקף תל חיעבודות  - 136/2022הצעה מס'  .3

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

 מסגרת 

כולל ₪  948,026.97ע"ס  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  7,000,000להקמה, אחזקה ושיקום תשתיות ע"ס 

 מע"מ ועמלת משכ"ל 

 . תל חיעוקף עבודות פיתוח של כביש עבור  כולל פיקוח

 

 תיקון ליקויי בטיחות בבתי ספר במסגרת שיפוצי קיץ - 137/2022הצעה מס'  .4

 כולל מע"מ.₪   319,382.68ע"ס אגרגט בע"מ חברת מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 

 

 בדיקת תקינות משטחי הולם ומתקני משחק במוסדות חינוך - 138/2022הצעה מס'  .5

 כולל מע"מ.₪  95,296.5חברת גבי שואף בע"מ ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 

 



     בס"ד 
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 סלילת חניון ברחוב הגדוד העברי - 139/2022הצעה מס'  .6

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

₪  398,697.95ע"ס  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  7,000,000מסגרת להקמה, אחזקה ושיקום תשתיות ע"ס 

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 .סלילת חניון ברחוב הגדוד העבריעבור  כולל פיקוח

 

 סלילת חניון ברחוב שלמה המלך )חניון השוק( - 140/2022הצעה מס'  .7

בחוזה  (זכיינית משכ"ל)סגלוביץ רועי תשתיות ובניה בע"מ חברתמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 

₪  1,013,500.91 ע"ס כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  7,000,000מסגרת להקמה, אחזקה ושיקום תשתיות ע"ס 

 . השוק(סלילת חניון ברחוב שלמה המלך )חניון עבור  ולל מע"מ ועמלת משכ"ל כולל פיקוחכ

 

 שיפוץ  אולם ע"ש אריה דוידסקו בדוד רזיאל  - 2022411/הצעה מס'  .8

כולל מע"מ עבור  שיפוץ ₪   883,451.63חברת אגרגט בע"מ ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 

 .האולם ע"ש אריה דוידסקו ברחוב דוד רזיאל

 

 קליין  בנאות בגין   שיפוץ  אולם ע"ש ראלף - 2022421/הצעה מס'  .9

כולל מע"מ עבור  שיפוץ ₪  575,997חברת אגרגט בע"מ ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 

 ש ראלף קליין בנאות בגין.האולם ע"

 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                                

 ראש העיר                                                                                                                           
 


