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 14-7/2016פרטיכל  הצעות פטורות  
 

 (בבניין  2016פברואר  08שני כ"ט שבט תשע"ו) יוםשהתקיימה  ישיבת הועדה מכרזים משותפים

 פנחס זינגר ז"ל.  העירייה ע"ש

 משתתפים: 

 מנכ"לית העירייה –איילת כהן                                                           

 גזברית העירייה –רוזה עללאל                                                   

 ס/יועמ"ש   –עו"ד סופי ויטלם                                                               

 ס/מהנדס–זאנה סולובייצ'יק                                                              

 כלכלן אגף הנדסה –צביקה בוקשפן                                                              

 מנהל מחלקת משק ונכסים –שי אדרת                                                   

 מחלקת רכש    –מיכל רוטמן                                                   

 מחלקת ספורט ואירועים  –אבי ברנס                                                      

 מחלקת הכנסות  -עו"ד זוהר ברבר                                     

 ע/מנכ"ל–עו"ד רעות שדה                                                              

    :הנדון

 

 יאטיב שלטי חוצות לפרויקט אתנה קר – 44/2016הצעה מס'  .1

 

 מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור שירותי קריאטיב     

 לפרויקט אתנה . X 110 70במידות   –לשלטי חוצות      

 להלן טבלת השוואות :     

 צח פלדמן שפרה צח-לכתוב טוב

 +מע"מ₪  750 +מע"מ₪  1300

 

 לספק את שירותי קריאטיב לפרויקט אתנה. צח פלדמןם ממליצה על הספק מחלקת ספורט ואירועי

 

  1829000752 -מקור תקציבי 

 ( 1)נספח מס' 

 

 אספקת שרותי מידע עסקי – 45/2016הצעה מס'  .2

 מחלקת הכנסות נדרשת מעת לעת לקבלת מידע עסקי על העסקים בתחומי העיר ועל     

 העסקים הקשורים עמם.    

 נסות פנתה לספקים הבאים:מחלקת הכ    

 חברת דן אנד ברדסטריט.    

 לא נעתה לפנייה. – BDIחברת     

 נענתה לבקשה חברת דן אנד ברדסטריט,להלן הצעת המחיר:    

 ₪ . 40,000 –חודשים בעלות  24חבילה ל  •

 ₪. 1,000 –עבור בדיקות/מידע לעניין גופים הכלולים במאגר החברה  •

 . יט איננה כוללת מע"מהצעת חברת דן אנד ברדסטר •
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   1623000750 -מקור תקציבי

 ( 2)נספח מס' 

 רכישה והתקנת ספסלים ואשפתונים – 46/2016הצעה מס'  .3

 אגף הנדסה ומחלקת תברואה/גינון פנתה למחלקת רכש בבקשה לרכישת אשפתונים וספסלים.     

 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:     

 מצ"ב טבלת השוואות.–הדס ריהוט רחוב,שחם אריכא,אי.אם שגב,לש.מ. מתכות      

 בפניה צוין מוצרים של שחם ארכיא מהספקים שהם יצרנים רשאים לתת לנו שווה טיב וערך. •

 הדס

ריהוט      

 שחם    

אריכ

 א

 אם .אי 

 שגב

 מתכות מ.ש.ל 

  יחידת הפריט תאור

 מידה

כמו

 ת

 מחיר

 יחידה

 מחיר

  כ"סה

 מחיר

 יחידה

מחי

 ר

"סה

  כ

 מחיר

 יחידה

 מחיר

  כ"סה

  מחיר

 יחידה

 מחיר

  כ"סה

 – " סייפן" דגם אשפתון      .1

 קוטר : מידות 3036Cat - ט"מק

 ממעטפת"ס 73 גובה ,מ"ס 37

 צבוע ומנוקב מגולוון מפח

 ,בתנור קלוי טהור בפוליאסטר

 מגולוון מפח ליטר 45 מיכל

 צינור רגל עם,בשרשרת קשור

 מנירוסטה למכסה האופצי ועם

 -  (אריכא שחם 3036 ט"מק)

-3036 :התקנה וערך טיב שווה

 . לקרקע מבוטנת הבטון רגל

.602 5136 642 8 יחידה

4 

481

9.2 

498 3984 380 3040 

123 154 0 0 8 יחידה לאשפתון מכסה

2 

80 640 80 640 

200 250 כלול כלול 8 יחידה אשפתון התקנת

0 

 1200 150 כלול כלול

- ט"מק – " מתכת נעמן " ספסל

 טיב שווה אריכא שחם )   

 אורך : מידותCat 1031(.וערך

 60 רוחב ,מ"ס 150 או 180

 45 : משקל מ"ס 76 גובה ,מ"ס

 מגולוון מפח ומשענת מושב ג"ק

 פלדה צלעות עם מ"מ 1.5 ומנוקב

  מצינור אורך קורת אל מרותכות

 פלסטיק בפקקי סגור הצינור 3"

 4 בעזרת לקרקע מעוגן הספסל

                                   עוגנים

 אל מורכב הספסל :  התקנה        

104 1307 8680 1085 8 יחידה

56 

970 7760 850 6800 
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 חלקי כל .ברזל מיצקת רגליים

 בצבע וצבועים מגולוונים המתכת

 .רכיבי-דו

200 250 כלול כלול 8 יחידה ספסל התקנת

0 

 1200 150 כלול כלול

 כלול כלול כלול כלול 750 750 כלול כלול 1 יחידה לההוב

212  13816     מ"מע ללא כ"סה

57.

2 

 12384  12880 

 

כעל זוכים הצעתם הזולה ביותר והספק עונה על דרישות אי.אם שגב תעשיות בע"מ מחלקת רכש ממליצה להכריז על 

 העירייה.

רייה כמן כן, האישור ניתן עד לגובה המותר בהתקשרות על פי הזמנות מאושרות ע"י גזברית העי  –מקור תקציבי 

 בועדת הצעות פטורות.

 (3)נספח מס' 

 

 קריית האומנים –אספקה והתקנת גדר בטיחות דגם "מודיעין" סביב מזרקה - 47/2016הצעה מס'  .4

 

 מפעלים לייצור גדרות בטיחות,לצורך קבלת 2-אגף פת"ש פנה באמצעות מחלקת הרכש, ל   

 ר לאספקה והתקנת גדר בטיחות דגם "מודיעין" סביב מזרקה בקרית האומנים.הצעת מחי   

 להלן ההצעות שהתקבלו:   

 ההצעה הינה עבור גדר דגם –מע"מ לכל מטר אורך ₪ +  600 –אור תעש מפעלי מתכת  .1

 "גיל משופר".

 לגדר דגם מודיעין,כולל הובלה והרכבה. –מע"מ לכל מטר אורך₪ +  585 –מסגריית המרכז  .2

 

 לביצוע העבודה.מסגריית המרכז  אגף פת"ש ממליץ על הצעת המחיר הזולה ביותר והתקשרות עם

   2458  -מקור תקציבי 

 ( 5)נספח מס' 
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 ליווי וייעוץ תנועה ופיתוח חלופות ברמת תכנון תנועה מוקדם  – 48/2016הצעה מס'  .5

 1א//47תמא/ 44בכביש 

 

 , לצורך קבלת הצעות מחיר ליווי וייעוץ משרדי תכנון תנועה 3-מחלקת תב"ע, פנתה ל

 , כניסה צפונית 1א//47תמא/ 44תנועה ופיתוח חלופות ברמת תכנון תנועה מוקדם בכביש 

 מצומת ניר צבי ועד הכניסה הצפונית לעיר.

 בכניסה הצפונית  44מטרת התכנון, לפתח חלופות לתכנון.המציגה חברת נתיבי ישראל בכביש 

 ונות תחבורה מתאימים.וזאת על מנת לאמץ פתר

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 מע"מ. ₪17% +  100,000 –גלאל מנסור  .1

 מע"מ. ₪17% +  90,560 –ירון עברון  .2

 מע"מ. ₪17% +  250,000 -ברלב ינון   .3

 

הפנייה נעשתה באמצעות טופס פנייה אחידה לכלל המשרדים מלבד משרדו של ירון עברון שהעביר הצעת מחיר 

 רוט ע"ג דף לוגו של משרדו.רגילה עם פי

 מהנדס העיר, אישר כי המפרט אחיד לרבות הצעתו של ירון עברון. •

 יום מיום הוצאת החשבון. 30מהנדס העיר מבקש לאשר בקשתו של ירון עברון לתנאי תשלום  •

נעשתה פנייה בפועל למס' רב יותר של משרדים, אך בשל עומס העבודה, שאר המשרדים דחו את הצעת  •

 נשלחה אליהם.המחיר ש

 לביצוע העבודה.משרד ירון עברון  אגף הנדסה ממליץ לאשר את ההצעה הזולה ביותר והתקשרות עם

 תכנון    -מקור תקציבי 

 ( 5)נספח מס'                                                     

 

 

 תכנון מפורט –כות תכנון ניקוז ותאום מער –פיתוח מתחם שכונת ג'ואריש  - 49/2016הצעה מס'  .6

 לביצוע

    

 משרדי תכנון לצורך קבלת הצעת 3-אגף פת"ש באמצעות חברת ניהול הפרויקט, פרו שיא, פנה ל

 מחיר לתכנון ניקוז ותיאום מערכות בפרויקט פיתוח שכונת מתחם ג'ואריש.

 מדובר באחד המתמחים במסגרת הסכמי גג.

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 מע"מ. ₪17% +  95,000הצעה ע"ס  –ר משרד סירקין בוכנ .1

 מע"מ. ₪17% +  105,925הצעה ע"ס  –חג"מ שמואל בדולח )נתניה(  .2

 מע"מ. 17%בתוספת ₪  270,500הצעה ע"ס  –משרד חגמ חיפה  .3



 עיריית רמלה                                                                              
 מזכירות העירייה                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  

5 

 

 פרו שיא לאישור ההצעה הזולה ביותר של משרד  אגף פת"ש מאמץ המלצת החברה המנהלת

 סירקין בוכנר.

 

 2370  -מקור תקציבי 

 ( 6ספח מס' )נ

  

 

          

 

 תכנון מפורט לביצוע –תכנון קונסטרוקציה  –פיתוח מתחם שכונת ג'ואריש  - 50/2016הצעה מס'  .7

 משרדי תכנון לצורך קבלת הצעת  3-, פנה לחברת ניהול הפרויקט, פרו שיאאגף פת"ש באמצעות 

 ש.מחיר לתכנון קונסטרוקציה בפרויקט פיתוח שכונת מתחם ג'וארי

 מדובר באחד המתמחים במסגרת הסכמי גג.   

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:   

 מע"מ. ₪17% +  85,000הצעה ע"ס  –. גלברג מהנדסים 1

 מע"מ. ₪17% +  90,000הצעה ע"ס  –. גבי תג'ר 2

 מע"מ. 17%בתוספת ₪  87,500הצעה ע"ס  –. אלי בנואליד 3

 לאישור ההצעה הזולה ביותר של משרד החברה המנהלת פרו שיא אגף פת"ש מאמץ המלצת

 גלברג מהנדסים.

 בהמשך לשאלת הוועדה זאנה מוסרת כי מדובר במשרד גדול ומוערך.

 2370 –מקור תקציבי 

 (7)נספח מס'                                                                    
 

 

 תכנון מפורט  –תכנון קונסטרוקציה  –פיתוח מתחם שכונת רמלה מערב  - 51/2016הצעה מס'  .8

 לביצוע

 משרדי תכנון לצורך קבלת הצעת  3-, פנה לחברת ניהול הפרויקט, פרו שיאאגף פת"ש באמצעות 

 מחיר לתכנון קונסטרוקציה בפרויקט פיתוח שכונת מתחם ג'ואריש.

 מדובר באחד המתמחים במסגרת הסכמי גג.
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 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו

 + מע"מ מביצוע בפועל. 3.2%הצעה ע"ס  –גלברג מהנדסים  .1

 + מע"מ מביצוע בפועל. 4%הצעה ע"ס  –גבי תג'ר  .2

 + מע"מ מביצוע בפועל. 3.35%הצעה ע"ס  –אלי בנואליד  .3

 משרד לאישור ההצעה הזולה ביותר שלהחברה המנהלת פרו שיא  אגף פת"ש מאמץ המלצת

 גלברג מהנדסים.

 זאנה מוסרת כי מדובר במשרד גדול ומוערך. בהמשך לשאלת הוועדה    

                                                 2481 –מקור תקציבי 

 ( 8)נספח מס'                                                       

 

 תכנון מפורט לביצוע –תכנון פיתוח  –פיתוח מתחם שכונת ג'ואריש  - 52/2016הצעה מס'  .9

 משרדי תכנון לצורך קבלת הצעת 3-, פנה לחברת ניהול הפרויקט, פרו שיאאגף פת"ש באמצעות  

 מחיר לתכנון פיתוח בפרויקט פיתוח שכונת מתחם ג'ואריש. 

 מדובר באחד המתמחים במסגרת הסכמי גג. 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 מע"מ. ₪17% +  249,500הצעה ע"ס  –יגאל שטיינמיץ  .1

 מע"מ. ₪17% +  318,000הצעה ע"ס  –כלות נוף מרחבים אדרי .2

 מע"מ. 17%בתוספת ₪  360,000הצעה ע"ס  –כהנוביץ חיים אדריכלות  .3

 יגאל שטיינמיץ. לאישור ההצעה הזולה ביותר שלהחברה המנהלת פרו שיא  אגף פת"ש מאמץ המלצת

 בהמשך לשאלת הוועדה זאנה מוסרת כי מדובר במשרד גדול ומוערך.

 2370 –מקור תקציבי 

 ( 9)נספח מס'                                                             

 

 בתחום קרקע, תוכן, מבנה וביסוס –פיתוח מתחם שכונת ג'ואריש  - 53/2016הצעה מס'  .10

 משרדי תכנון לצורך קבלת 3-אגף פת"ש באמצעות חברת ניהול הפרויקט, פרו שיא, פנה ל

 תוכן, מבנה וביסוס בפרויקט פיתוח שכונת מתחם ג'ואריש. הצעת מחיר בתחום קרקע,

 מדובר באחד המתמחים במסגרת הסכמי גג.
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 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו

 מע"מ. ₪17% +  142,500הצעה ע"ס  –דוד דוד וישי  .1

 מע"מ. ₪17% +  28,000הצעה ע"ס  –ישראל קלר  .2

 מע"מ. 17%בתוספת ₪  24,900הצעה ע"ס  –דורון אשל  .3

 דורון אשל. לאישור ההצעה הזולה ביותר שלהמנהלת פרו שיא  "ש מאמץ המלצת החברהאגף פת

 2370 –מקור תקציבי 

 ( 10)נספח מס'                                                             

 

 השכרת דוכנים לחגיגות העצמאות ולשאר ימות השנה – 54/2016הצעה מס'  .11

 בלת הצעות בדבר דוכנים לחגיגות העצמאות ולשאר ימות השנה מחלקת רכש פנתה בבקשה לק

 וי. פי. אל פרודוקשיין ) רומינה קטן( ואביב ציוד לאירועים , לשישה ספקים.נענו לבקשה:

 מחלקת רכש ממליצה לפסול את ההצעות ולצאת בהצעות חדשות מהסיבות הבאות:

 עים הוסיף מחיר להובלה למרות המציעים ביצעו שינויים בכתבי הכמויות, אביב ציוד ואירו

 שצויין שהמחיר יכלול הובלה, וי.פי. פרודווקשיין ) רומינה קטן( הוסיפה מחיר להובלה בנפרד 

 כמו כן התנתה את המחיר להחזקת הציוד ע"י העירייה לחודש ובנאי שנחתום איתם על הסכם

 תנאים אילו לא צוינו בבקשה לקבלת הצעות.

 

 (11)נספח מס'                                                                

 

 ות הועדה:מלצה

 

 קריאטיב שלטי חוצות לפרויקט אתנה  – 44/2016הצעה מס'  .1

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות    

 צח פלדמן.עם    

    

 ותי מידע עסקיאספקת שר – 45/2016הצעה מס'  .2

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת הכנסות וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם    

 חברת דן אנד ברדסטריט.   

 

 רכישה והתקנת ספסלים ואשפתונים – 46/2016הצעה מס'  .3

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש  וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם    
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 שיות בע"מ.אי.אם שגב תע   

 

 –אספקה והתקנת גדר בטיחות דגם "מודיעין" סביב מזרקה - 47/2016הצעה מס'  .4

 קריית האומנים

 הועדה מאשרת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם      

 מסגריית המרכז.     

 

 ועה מוקדם ליווי וייעוץ תנועה ופיתוח חלופות ברמת תכנון תנ – 48/2016הצעה מס'  .5

 1א//47תמא/ 44בכביש 

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם      

 משרד ירון עברון.     

     

 תכנון מפורט –תכנון ניקוז ותאום מערכות  –פיתוח מתחם שכונת ג'ואריש  - 49/2016הצעה מס'  .6

 לביצוע

 משרדליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם  הועדה מאשרת המלצת אגף פת"ש וממ

 סירקין בוכנר.

 תכנון מפורט  –תכנון קונסטרוקציה  –פיתוח מתחם שכונת ג'ואריש  - 51/2016הצעה מס'  .7

 לביצוע

 הועדה מאשרת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם   

 משרד גלברג מהנדסים. 

 

 תכנון מפורט  –תכנון קונסטרוקציה  –פיתוח מתחם שכונת רמלה מערב  - 52/2016הצעה מס'  .8

 לביצוע

     הועדה מאשרת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם      

 משרד גלברג מהנדסים. 

 

 תכנון מפורט לביצוע –תכנון פיתוח  –פיתוח מתחם שכונת ג'ואריש  - 53/2016הצעה מס'  .9

 מאשרת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם  הועדה

 יגאל שטיינמיץ. 

 בתחום קרקע, תוכן, מבנה וביסוס –פיתוח מתחם שכונת ג'ואריש  - 54/2016הצעה מס'  .10

 הועדה מאשרת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם 

 דורון אשל.

 השכרת דוכנים לחגיגות העצמאות ולשאר ימות השנה – 55/2016הצעה מס'  .11

לאחר הסבר מקיף מטעם מיכל רוטמן מחלקת רכש הקובעת בין היתר כי: המציעים ביצעו שינויים בכתבי הכמויות,     

וי.פי. פרודווקשיין ) רומינה הוסיף מחיר להובלה למרות שצוין שהמחיר יכלול הובלה,  אביב ציוד ואירועים
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מחיר להובלה בנפרד כמו כן התנתה את המחיר להחזקת הציוד ע"י העירייה לחודש ובתנאי  הוסיפה קטן(

 שהעירייה תחתום איתם על הסכם.

 תנאים אילו לא צוינו בבקשה לקבלת הצעות. הרי שאין ההצעות כשרות.     

נציאלים מהתחום משכך הועדה מקבלת את המלצת הרכש,ופוסלת את שתי ההצעות . ניתן לפנות למציעים פוט     

מושא בקשה לקבלת הצעות מחיר ולהביאן לועדת פטור הבאה. בבקשה לקבלת הצעות יש להבהיר את מהות 

 העבודה.

 

 עו"ד רעות שדה                                                                 איילת כהן          

 מנכ"לית  העירייה                                          ע/מנכ"ל                                       

 

 

 ות ראש העירייה:חלטה

 

 

 קריאטיב שלטי חוצות לפרויקט אתנה  – 44/2016הצעה מס'  .1

 צח פלדמן.מאשר ההתקשרות עם     

 

 אספקת שרותי מידע עסקי – 45/2016הצעה מס'  .2

 חברת דן אנד ברדסטריט.מאשר ההתקשרות     

 

 רכישה והתקנת ספסלים ואשפתונים – 46/2016' הצעה מס .3

 אי.אם שגב תעשיות בע"מ. מאשר ההתקשרות   

 

 –אספקה והתקנת גדר בטיחות דגם "מודיעין" סביב מזרקה - 47/2016הצעה מס'  .4

 קריית האומנים

 מסגריית המרכז. מאשר ההתקשרות     

 

 ת תכנון תנועה מוקדם ליווי וייעוץ תנועה ופיתוח חלופות ברמ – 49/2016הצעה מס'  .5

 1א//47תמא/ 44בכביש 

 משרד ירון עברון.      מאשר ההתקשרות     

 

 תכנון מפורט –תכנון ניקוז ותאום מערכות  –פיתוח מתחם שכונת ג'ואריש  - 50/2016הצעה מס'  .6

 לביצוע

 עם משרד סירקין בוכנר.מאשר ההתקשרות 

 

 תכנון מפורט  –תכנון קונסטרוקציה  –פיתוח מתחם שכונת ג'ואריש  - 51/2016הצעה מס'  .7

 לביצוע

 עם משרד גלברג מהנדסים. מאשר ההתקשרות 
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 תכנון מפורט  –תכנון קונסטרוקציה  –פיתוח מתחם שכונת רמלה מערב  - 52/2016הצעה מס'  .8

 לביצוע

 עם  משרד גלברג מהנדסים. מאשר ההתקשרות 

 

 תכנון מפורט לביצוע –כנון פיתוח ת –פיתוח מתחם שכונת ג'ואריש  - 53/2016הצעה מס'  .9

 יגאל שטיינמיץ.מאשר ההתקשרות עם 

 

 בתחום קרקע, תוכן, מבנה וביסוס –פיתוח מתחם שכונת ג'ואריש  - 54/2016הצעה מס'  .10

 עם דורון אשל.מאשר ההתקשרות 

 

 השכרת דוכנים לחגיגות העצמאות ולשאר ימות השנה – 55/2016הצעה מס'  .11

 עדה לפסילת ההצעות , יש לפנות למציעים פוטנציאלים מהתחום מושא  מאשר את המלצת הו      

 בקשה ולהביאן לועדת פטור הבאה. בבקשה לקבלת הצעות יש להבהיר את מהות העבודה.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                                     2016פברואר, 

 ראש העירייה                                                                                                              

 


