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באוקטובר  3ביום שני ח' תשרי תשפ"ג ) שהתקיימה  (מכרזים משותפים)התקשרויות ועדת  תמישיב
 , רמלה.1, רחוב ויצמן תבחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירוני (2022

 
 

 חברי הועדה:                                                                         נוכחים: 

תחזוקהמח'  -רויטל אברמוב                               רונן עזריה, מנכ"ל העירייה ויו"ר הועדה   

 גזברית העירייה                                  -רוזה עללאל    

                               יועמ"שמשנה ל - סופי ויטלם עו"ד   

מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן   

כלכלן אגף הנדסה -רו"ח עוז בן שלוש   

 
 

  :סדר יום
 

 דשא סינטטי ובולמי הולם לגנ"י התקנת  - 2022771/הצעה מס'  .1

 חברתאישר ההתקשרות עם  2022 באוגוסט 09מתאריך  60.2022-15מס' שלושה ועדת פרוטוקול 

 אשר נתנה את האחוז ההנחה הגבוה ביותר.פוליטן ספורט 

הצעת לקבלת (  משכ"ל)זכיין פוליטן ספורט לספק פנו  תחזוקה, מח'  מחלקהלאחר אפיון צרכי ה

 . התקנת דשא סינטטי ובולמי הולםעבור מחיר 

 להלן טבלת גני הילדים: 

 כתובת שם גן
סכום כולל 

 מ"מע

אל זהרה שכונת   גנ"י רקפת+דנ"י כלנית
 125,051.35 גואריש

 58,597.97 6ורדים  גנ"י סביון
 66,136.67 מבצע משה  גנ,י הכותל

 78,879.29 11השריון  גנ"י רימון/רימונים
גנ"י תפוח בדבש+גנ"י 

 141,058.60 18הפועל  יובלים

 72,518.22 חיים לנדאו גנ"י כנען+בראשית 
 100,733.76 26חיים בן עטר  גנ"י תות+צפצפה

 57,984.50   גנ"י לחן
 700,960.36   סה"כ כולל מע"מ

 
 

₪  700,960.36ע"ס  )זכיין משכ"ל( ספק פוליטן ספורטאגף תחזוקה ממליץ לאשר ההתקשרות עם 
 .7.5%וכולל עמלת משכ"ל בשיעור  כולל מע"מ

 
  2030102750 -י תקציבמקור 

 (1)נספח מס' 
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 רכב ליסינג חדש: משאית קלה לאגף הספורט )יחידת הקמת אירועים(שכירות  - 2022781/הצעה מס'  .2

)  לשם ביצוע המטלות באגף הספורט )יחידת הקמת אירועים( נדרש להחזיק לרשות עובדי האגף משאית קלה

 משאית לבעלי רישיון ב'(. 

 חודשים.  36הוחלט לשכור משאית בליסינג תפעולי של 

פסיפיק : זכייניותית קלה, במסגרת ההתקשרות דרך משכ"ל ללקבלת הצעות מחיר למשאק. הרכב פנה 

(Lease4u) להלן יפורטו ההצעות כפי שהתקבלו בעבור משאית תוצרת חברת פיזו' רנט א קאר )הרץ(ו ,

(PEUGEOT דגם )BOXER N2 2.2L HDI  DRIVER 2MT  כולל וו גרירה : 

 36, למשך 4.5%עמלת משכ"ל בשיעור של כולל מע"מ וכולל לחודש ₪  11,644  -( Lease4uפסיפיק )  .א

 .חודשים

 36, למשך 4.5%כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של לחודש ₪   9,962 -רנט א קאר )הרץ(  .ב

 .חודשים

 

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

עבור משאית קלה פיזו'   ,חודשים 36למשך  , 4.5%מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור כולל  ש לחוד₪  9,962

(PEUGEOT דגם )BOXER N2 2.2L HDI  DRIVER 2MT  כולל וו גרירה. 

 

 .2023ולכן מותנה באישור תקציבי לשנת  2023**הרכב הינו לשנת 

 1822000730 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס'  

 
 הסכם התקשרות לרכישת טמונים.הגדלת  - 179/2022הצעה מס'  .3

חברת.  פי אס ,אי אקולוגיה בע"מ אישרה ההתקשרות עם  2021בנובמבר  09מיום  39.2021-15פרוטוקול מס' 

לא כולל מע"מ  וכולל עמלת משכ"ל  ₪  870,161טמוני קרקע בעלות כוללת של   40להצבת )זכיינית משכ"ל( 

 . 4.5%בשיעור 

 לרכישת והצבת טמוני קרקע . עיריית רמלה פנתה למשכ"ל 

 ₪  1,018,088חברת פי סי אי זכתה במכרז להצבת הטמונים בעלות כוללת של 

 ראש העיר הנחה לקדם בדחיפות הצבה של עוד מספר טמונים 

משמע ניתן להגדיל את ההתקשרות בסך   15%במסגרת הסכם ההתקשרות ניתן להרחיב את ההתקשרות ב 

 כולל מע"מ  152.713

 מסך ההתקשרות הכוללת . 15% וספת של שהם הת

 .מצ"ב הסכם ההתקשרות עם הזכיין , מצ"ב מסמך פירוט והחתמת בעלי זכות להגדלה הנדרשת
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כולל ₪  152,713ע"ס  ) זכיינית משכ"ל ( הגדלת ההתקשרות עם חברת פי סי אי מנהל אגף שפ"ע ממליץ לאשר

 .4.5%ועמלת משכ"ל בשיעור  ממע" 

 

  2022342750 -מקור תקציבי 

 (3)נספח מס' 

 

 עבודות פיתוח שלב ב' נאות פרס - 2022801/הצעה מס'  .4

לטובת עבודות פיתוח שלב ב'  22/2021הנדסה פנה למשכ"ל על מנת לקבל הצעות מחיר מזכייני מכרז פת/ אגף

 של שכונת נאות פרס.

 ללא פיקוח(: 4.5%להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 ₪  21,455,583 -. גני בר עפר ופיתוח נוף בע"מ1

 ₪  21,515,512 -. א. בוטון עב' עפר כבישים ופיתוח בע"מ2

 ₪ 22,345,337 -( בע"מ1995חק הנדסה )-. או3

 ₪  23,529,236 -( בע"מ2015. מ. בראשי תשתיות )4

 ₪ 24,173,790 -. חופרי ר. אבו קוש בע"מ5

 ₪ 24,185,075 -בע"מ. דוד זכריה ובניו 6

 

 מתכנני הפרויקט. -מי הכין את כתב הכמויות? נציג אגף הנדסה השיב -לשאלת הועדה

ולא היו  14/22כן, פורסם מכרז פומבי  -האם יש אישור של רמ"י למכרז? נציג אגף הנדסה משיב -לשאלת הועדה

זים לצאת להתמחרות מטעם מציעים למרות שהתאמנו את המחירים למצב השוק. התקבל אישור מוועדת מכר

 משכ"ל יחד עם אישור של רמ"י.

 

 ע"ס ) זכיינית משכ"ל ( חברת גני בר עפר ופיתוח נוף בע"מהנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של  אגף

 ללא פיקוח. 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  21,455,583

 

  2732 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 

 

 שדרוג אספלט בחניה -5עבודות פיתוח ברחוב צה"ל  - 2022811/הצעה מס'  .5
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חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה 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.

כולל מע"מ ₪  227,949.63ע"ס  5גרת חוזה מסגרת זה, עבודות פיתוח ברחוב צה"ל הנדסה מבקש במס  אגף

 ועמלת משכ"ל כולל פיקוח. 

מבדיקה שנערכה ע"י מנהל אגף מקרקעין נכסים והשבחה עולה כי החניות הממוקמות בין הבניינים לכביש 

נים בעת רישום הבית המשותף ולכן אינן )הרחוב( אינן בבעלות דיירי הבניינים. חניות אלו לא הוצמדו לדיירי הבניי

 בבעלות פרטית של הדיירים.

 

 מנהל אגף תשתיות בעירייה. -מי הכין את כתב הכמויות? נציג אגף הנדסה משיב -לשאלת הוועדה

 

  3020 -מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 

 

 עבודות שדרוג ניקוז עילי ברחוב מרגנית - 2022821/הצעה מס'  .6

חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה 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.

 

כולל ₪  134,493.54רחוב מרגנית ע"ס מבקש במסגרת חוזה מסגרת זה, עבודות שדרוג ניקוז עילי בהנדסה  אגף

 מע"מ ועמלת משכ"ל כולל פיקוח.

 

  3020 -מקור תקציבי

 (6)נספח מס' 

 

 רכישת מושבים לחצובות נדנדה ומגלשות למחסן העירייה - 2022831/הצעה מס'  .7

) חברת א.ד מתקני משחק בע"מ אישרה התקשרות עם  29.5.2022מיום  16-2022ועדת מכרזים משותפים 

 זכיינית משכ"ל (

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל עבור התקנה ואספקה של מתקני משחק.₪  3,000,000להסכם מסגרת ע"ס 

 

הסכם מסגרת זה, רכישת מושבים לחצובות נדנדה ומגלשות למחסן העירייה ע"ס הנדסה מעוניין לבצע מתוך  אגף

 כולל פיקוח. 7.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  116,707.38
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  1746000756 -מקור תקציבי

 (7)נספח מס' 

 

 

  הועדה: מלצותה

 

 דשא סינטטי ובולמי הולם לגנ"יהתקנת   - 2022717/הצעה מס'  .1

,הועדה מאמצת המלצת  בזכיין משכ"ל , העובדה כי מדובר נציגת מח' תחזוקהלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 מח' 

₪  700,960.36ע"ס  )זכיין משכ"ל( ספק פוליטן ספורטהתקשרות עם לאשר הוממליצה בפני ראש העיר  תחזוקה

 .כולל מע"מ

 
 שכירות רכב ליסינג חדש: משאית קלה לאגף הספורט )יחידת הקמת אירועים( - 2022781/הצעה מס'  .2

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר קצין הרכב ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה 

 שרת מא

) זכיינית משכ"ל (  רנט א קאר )הרץ(עם חברת  המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

עבור משאית קלה פיזו'   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪  9,962ע"ס

(PEUGEOT דגם )BOXER N2 2.2L HDI  DRIVER 2MT  .כולל וו גרירה 

 
 הסכם התקשרות לרכישת טמוניםהגדלת  - 179/2022הצעה מס'  .3

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל אגף שפ"ע, הועדה מאשרת המלצת אגף שפ"ע וממליצה בפני ראש 

 העיר לאשר את 

  כולל מע"מ.₪  152,713ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  חברת פי סי אי הגדלת ההתקשרות

 .15%ב  סך ההגדלה

 
 עבודות פיתוח שלב ב' נאות פרס -180/2022מס' הצעה  .4

לאחר עיון בבקשה ובנספים, קבלת הסבר מפורט מנציג אגף הנדסה ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה 

חברת גני הזולה ביותר, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר את ההתקשרות עם 

 בר עפר ופיתוח נוף בע"מ 

 .כולל מע"מ₪  21,455,583 ע"ס) זכיינית משכ"ל ( 
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 שדרוג אספלט בחנייה -העבודות פיתוח ברחוב צה"ל -181/2022הצעה מס'  .5

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציג אגף הנדסה, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש 

 העיר לאשר 

  5עבודות פיתוח ברחוב צה"ל עבור  (זכיינית משכ"ל)  רועי תשתיות ובניה בע"מ סגלוביץעם חברת ההתקשרות 

 כולל מע"מ.₪  227,949.63ע"ס 

 
 עבודות שדרוג  ניקוז עילי ברחוב מרגנית -182/2022הצעה מס'  .6

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציג אגף הנדסה, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש 

עבודות שדרוג ניקוז עבור  (זכיינית משכ"ל  ) חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה בע"מההתקשרות עם  לאשר העיר

 עילי ברחוב מרגנית 

 .כולל מע"מ₪  134,493.54ע"ס 

 
 רכישת מושבים לחצובות נדנדה ומגלשות למחסן העירייה -183/2022הצעה מס'  .7

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציג אגף הנדסה, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש 

רכישת מושבים לחצובות עבור  ) זכיינית משכ"ל (חברת א.ד מתקני משחק בע"מ ההתקשרות עם העיר לאשר 

 .כולל מע"מ₪  116,707.38נדנדה ומגלשות למחסן העירייה ע"ס 

 

 
 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                          

            מנכ"ל העירייה                                                              זברית  העירייה ג              
 

                    
 

 העיר:ות ראש טהחל 

 

 דשא סינטטי ובולמי הולם לגנ"יהתקנת   - 2022717/הצעה מס'  .1

כולל ₪  700,960.36ע"ס  )זכיין משכ"ל( ספק פוליטן ספורטההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 .מע"מ

 
 שכירות רכב ליסינג חדש: משאית קלה לאגף הספורט )יחידת הקמת אירועים( - 2022781/הצעה מס'  .2

 ש לחוד₪  9,962) זכיינית משכ"ל ( ע"ס רנט א קאר )הרץ(חברת ההתקשרות עם  הועדה ומאשרמאמץ החלטת 

 כולל מע"מ 

 BOXER N2 2.2L( דגם PEUGEOTעבור משאית קלה פיזו' )  ,חודשים 36למשך  , 4.5%ועמלת משכ"ל בשיעור 

HDI  DRIVER 2MT  .כולל וו גרירה 
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 לרכישת טמוניםהסכם התקשרות הגדלת  - 179/2022הצעה מס'  .3

כולל ₪  152,713ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  חברת פי סי איעם  הגדלת ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר

  מע"מ.

 .15%ב  סך ההגדלה

 
 עבודות פיתוח שלב ב' נאות פרס -180/2022הצעה מס'  .4

 ע"ס) זכיינית משכ"ל ( חברת גני בר עפר ופיתוח נוף בע"מ ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 .כולל מע"מ₪  21,455,583

 
 שדרוג אספלט בחנייה -העבודות פיתוח ברחוב צה"ל -181/2022הצעה מס'  .5

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

 מע"מ.כולל ₪  227,949.63ע"ס  5עבודות פיתוח ברחוב צה"ל 

 
 עבודות שדרוג  ניקוז עילי ברחוב מרגנית -182/2022הצעה מס'  .6

עבור  (זכיינית משכ"ל  ) חברת סגלוביץ רועי תשתיות ובניה בע"מההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 .כולל מע"מ₪  134,493.54עבודות שדרוג ניקוז עילי ברחוב מרגנית ע"ס 

 
 חצובות נדנדה ומגלשות למחסן העירייהרכישת מושבים ל  -183/2022הצעה מס'  .7

רכישת עבור  ) זכיינית משכ"ל (חברת א.ד מתקני משחק בע"מ ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 .כולל מע"מ₪  116,707.38מושבים לחצובות נדנדה ומגלשות למחסן העירייה ע"ס 

 

מיכאל וידל                                                                                                                   

 ראש העיר                                                                                                               


