
     בס"ד 

     

        

202223/-ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                              

-15  
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                         

 

1 
 

 - (2022 ביולי  11תשפ"ב ) תמוז ' יב שנישהתקיימה 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:
 
 

 שיפוץ חשמל כללי במקלטים ציבוריים בעיר - 2022812/הצעה מס'  .1

מקלט ציבורי )מקלטים ציבוריים במפורט להלן ,   3התקנת מערכות חשמל ותאורה בקבלת הצעות מחיר עבור לשם 

  123מס' 

, אגף (רחוב קלאוזנר/מרים הנביאה 479רחוב ביאליק  + מקלט ציבורי מס'  323רחוב מור + מקלט ציבורי מס' 

 הנדסה הכין 

(, א.א.כ.י 12/18ם הבנייה מתוקף מכר כתב כמויות ופנה לזכייניות העירייה כדלקמן: אגרגט בע"מ )זכיינית בתחו

 שירותי 

 ( לצורך מתן הנחה נוספת . 11/18חשמל ואחזקה בע"מ )זכיינית בתחום החשמל מתוקף מכרז 

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו : 

   ללא מע"מ ₪   147,562.47 -אגרגט בע"מ  .1

 ללא מע"מ ₪  151,518.56 -א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ  .2

 

חברת אגרגט בע"מ ) זכיינית מכרז פומבי מס'  ביטחון ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר שלאגף 

 עבור שיפוץ חשמל כללית במקלטים ציבוריים בעיר. מע"מ כולל א ל₪   147,562.47( ע"ס  12/18

 

  .*מצ"ב כתב כמויות

 

 שיפוץ מקלטים שומר החומות - 2029582750 - יתקציב מקור

 (1)נספח מס'  
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 17אספקה והתקנת גדרות במוסדות חינוך בעיר במסגרת תקנה  - 129/2022הצעה מס'  .2

לרשויות מקומיות בדבר השלמת   מידי שנה , אגף בכיר לביטחון בטיחות במשרד החינוך מוציא תקנה המיועדת

 .25%  מימון הרשות+  75%פערים במרכיבי ביטחון במוסדות החינוך כאשר מימון משרד החינוך בפרויקט 

לשם קבלת הצעת מחיר עבור אספקה התקנת גדרות ושערי חירום במוסדות חינוך בעיר אגף הביטחון פנה ל 

 . 12/18מתוקף מכרז פומבי מס'   קבלן מסגרת של העירייה –"מסגריית המרכז" 

 
 * מצ"ב כתב כמויות 

 (  12/18  מסגריית המרכז) קבלן מסגרת מתוקף מכרז פומבי מס'אגף הביטחון ממליץ לאשר ההתקשרות עם 

 הנחה. 1%+  15%בשיעור של  והנחת קבלן כולל מע"מ ₪  31,674.83ע"ס 

 
 8132761 -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 

 

 בניית בי"ס יסודי ממ"ד ע"ש בן ציון נתניהו בקרית האמנים - 130/2022הצעה מס'  .3

לטובת בניית בי"ס יסודי ממ"ד ע"ש  1/2022ע"מ לקבל הצעות מחיר מזכייני מכרז מג/ אגף הנדסה פנה למשכ"ל 

 בן ציון נתניהו בקרית האמנים.
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 (:4.5%להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה )כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 ₪ 14,887,409.28 -( קבלנות 2009י.ר.א.מ ) .1

 

י. לרר הנדסה בע"מ, מרי חברה קבלנית לעבודות בע"מ, אורון תשתיות ובניה  -מחברות הבאות לא התקבלה הצעה

בע"מ, ארזי בר שדה בע"מ, א.ח חאלד לבניה בע"מ, ס.ס קרן הנדסה בע"מ, ס.ל.ש עבודות הנדסיות בע"מ, הדר 

בניה בע"מ, מגן עבודות הנדסיות בע"מ, הצפון הנדסה ובניה בע"מ, מודל הנדסה חברה לבנין בע"מ, צ.נ הנדסה ו

לבנין והשקעות בע"מ, אחים  2000אוגלים בע"מ, בוני בנין והשקעות בע"מ, אחים סלטי עסאם בע"מ, חומרית 

 פתחי חברה לבנייה בע"מ, בוני רינה בניה ופיתוח בע"מ, אניס קבלנות בנין ופיתוח בע"מ. 

 

 

 

( קבלנות  2009חברת י.ר.א.מ )מחיר היחידה שהתקבלה של הצעת ה  אגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם

 זכיינית משכ"ל 

 .)לא כולל ניהול ופיקוח( 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  14,887,409.28ע"ס 

 

 ייצא צו מוגבל עד גובה יתרת התב"ר עד להשלמת התקציב הדרוש. *

  3024 -מקור תקציבי

 

 (3)נספח מס' 

 

 ותחזוקת מבני מוסדות החינוך בעיר רמלהשיפוץ  - 131/2022הצעה מס'  .4

  לשפץ ולתחזק מבני מוסדות החינוך בעיר רמלה. ש ההתקשרות עם במסגרת שיפוצי קיץ נדר

מיום  16.2022-15, פרוטוקול ועדת שלושה מספר  22.02.2022מיום  08.2022-15פרוטוקול משותפים מס' 

 אישרו  03.03.2022

 .פרק ב'  09/2021משותף מנכ"ל חש' במסגרת מכרז  "ה ויזום בע"מנאות חן הנדסעם חברת "  ההתקשרות 

 :)עבודות שיפוץ( להלן פירוט הסכומים מוסדות החינוך 
 

 סכום העבודה בש"ח כולל תקורה ומע"מ:     שם המוסד :
  100,071 גן נווה מקסים 

 86,960.95 גן רגוא'ן
 109,668 גן הרצוג 

 98,164.46 גן רועי 
 91,569.94 גן ארזים

 32,789 גן גוואריש 
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 11,100 גן יובלים חנ"מ 
 92,662 גן הרב קוק

 88,725 גן אלונים 
 99,317 גן יפה נוף

 68,713.29 גן סאלד )הסבה לחינוך מיוחד( 
 37,680 גן לחן )הסבה לחינוך מיוחד(

 37,680 גן פסנתר )הסבה לחינוך מיוחד( 
 37,680 גן תזמורת  )הסבה לחינוך מיוחד(

 78,357 גן פעמונית  )הסבה לחינוך מיוחד(
 96,618.38 גן ילדים הזית 

 53,071 גן ביריה 
 81,767.04 בית ספר סיני

 58,837 בית ספר שרת 
 159,938 בית ספר אריאל 

 55,543.04 בית ספר חנ"מ יובלים 

 126,627 בית ספר מענית 
 101,046 בית ספר בן צבי 

 5%-קיימת אפשרות להגדלה של כ-ס ה "כ  
 בבצמ.

₪1,804,585 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבודות איטום:
 

 סכום העבודה בש"ח כולל תקורה ומע"מ:     שם המוסד :  
 38,231.97 גן אקליפטוס 

 38,231.97 גן ברוש
 38,231.97 גן דו רה מי

 38,231.97 גן  חצב
 38,231.97 גן לחן

 38,231.97 גן מנגינה
 38,231.97 גן נבל

 134,215.38 מתחם גנים "אומנים"
 134,215.38 מתחם גנים "אפקה"

 5%-קיימת אפשרות להגדלה של כ-ה"כ ס
 בבצמ.

536,054.55 ₪ 
 

 
כולל ₪  2,340,640ע"ס  זכיין משכ"ל   -"נאות חן הנדסה" הספק מח' אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם 

 . 5.5%כולל עמלת משכ"ל  מע"מ
 בבצמ. 5%-קיימת אפשרות להגדלה של כ *
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 2029982750  -תקציבי  מקור

 (4)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הועדה: מלצותה

 

 שיפוץ חשמל כללי במקלטים ציבוריים בעיר - 128/2022הצעה מס'  .1
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בפני  וממליצה  ביטחון, הועדה מאשרת המלצת אגף  ביטחוןלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר נציג אגף 

 ראש העיר 

כולל לא ₪   147,562.47ס ע" ( 12/18) מתוקף מכרז פומבי מס' חברת אגרגט בע"מ  לאשר ההתקשרות עם

 עבור שיפוץ מע"מ 

 חשמל כללית במקלטים ציבוריים בעיר.

 

 17אספקה והתקנת גדרות במוסדות חינוך בעיר במסגרת תקנה  - 129/2022הצעה מס'  .2

פני  באחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר נציג אגף ביטחון , הועדה מאשרת המלצת אגף ביטחון וממליצה 

 ראש העיר 

כולל ₪  31,674.83( ע"ס  12/18  מסגריית המרכז) קבלן מסגרת מתוקף מכרז פומבי מס' לאשר ההתקשרות עם

 והנחת מע"מ 

 .15%קבלן בשיעור של  

 

 בניית בי"ס יסודי ממ"ד ע"ש בן ציון נתניהו בקרית האמנים - 130/2022הצעה מס'  .3

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

( 2009) חברת י.ר.א.מהתקשרות  עם לאשר ה,הועדה מאמצת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 .4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  14,887,409.28קבלנות זכיינית משכ"ל ע"ס 

 ייצא צו מוגבל עד גובה יתרת התב"ר עד להשלמת התקציב הדרוש.

 

 שיפוץ ותחזוקת מבני מוסדות החינוך בעיר רמלה - 131/2022הצעה מס'  .4

דה כי מדובר במכרז מסגרת של משכ"ל לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר נציג אגף תחזוקה , העוב

 ,הועדה מאמצת 

  זכיין משכ"ל  -"נאות חן הנדסה" הספק  התקשרות  עםלאשר ההמלצת אגף תחזוקה וממליצה בפני ראש העיר 

 . 5.5%כולל מע"מ כולל עמלת משכ"ל ₪  2,340,640ע"ס 

 בבצמ. 5%-* קיימת אפשרות להגדלה של כ

 

 

 רונן עזריה                                                                                        רוזה עללאל                  
 מנכ"ל העירייה                                                                             זברית  העירייה ג              
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 ות ראש העיר:טהחל 

 

 שיפוץ חשמל כללי במקלטים ציבוריים בעיר - 128/2022הצעה מס'  .1

ס ע" ( 12/18) מתוקף מכרז פומבי מס' חברת אגרגט בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 

 עבור שיפוץ חשמל כללית במקלטים ציבוריים בעיר.מע"מ  כולל  לא₪   147,562.47

 

 17אספקה והתקנת גדרות במוסדות חינוך בעיר במסגרת תקנה  - 129/2022הצעה מס'  .2

 (  12/18  מסגריית המרכז) קבלן מסגרת מתוקף מכרז פומבי מס'מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 

 .15%קבלן בשיעור של  והנחת כולל מע"מ ₪  31,674.83ע"ס 

 

 בניית בי"ס יסודי ממ"ד ע"ש בן ציון נתניהו בקרית האמנים - 130/2022הצעה מס'  .3

( קבלנות זכיינית משכ"ל ע"ס 2009חברת י.ר.א.מ )מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 

 .4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  14,887,409.28

 עד להשלמת התקציב הדרוש. ייצא צו מוגבל עד גובה יתרת התב"ר

 

 שיפוץ ותחזוקת מבני מוסדות החינוך בעיר רמלה - 131/2022הצעה מס'  .4

כולל ₪  2,340,640ע"ס  זכיין משכ"ל   -"נאות חן הנדסה" הספק  עםהחלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  מאמץ

 מע"מ כולל 

 . 5.5%עמלת משכ"ל 

 בבצמ. 5%-* קיימת אפשרות להגדלה של כ
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מיכאל וידל                                                                                                                                

 ראש העיר                                                                                                                           
 


