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 14-8/2016פרטיכל  הצעות פטורות  

 

 (2016פברואר  15שני ו' אדר א תשע"ו) יום ישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה

 פנחס זינגר ז"ל. בבניין עירייה ע"ש

 משתתפים: 

 מנכ"לית העירייה –איילת כהן                   

 ס/יועמ"ש   –"ד סופי ויטלם  עו                                                 

 חשב  –קונסטנטין גורלניק                                                             

 ס/מהנדס–זאנה סולובייצ'יק                              

 סהכלכלן אגף הנד –צביקה בוקשפן                                                             

 מנהל מחלקת משק ונכסים –שי אדרת                                                             

 מחלקת רכש    –מיכל רוטמן                                                  

 מנהל מחלקת אחזקה –אילן שרמי                                                     

 אגף הנדסה  -אלי רבייב                                                 

 מחלקת משק ונכסים  –גלית יעקב                                                  

 איכות הסביבה –ברק יקותיאל                                                             

 תרבות תורנית  –אליקים וינסשטיין                                                             

    :הנדון

 

 הצגה לפורים  – 56/2016הצעה מס'  .1

 

 ₪ 20,000אגף לתרבות תורנית במשרד החינוך אישר לרמלה תקציב מיוחד להצגת פורים ע"ס    

 של חברת "בימות". "יוסלה קמצן קדוש"עבור מחזמר לילדים    

 קציב כבר מופיע במרכבה.הת   

 :להלן הצעת המחיר   

 יום .  30כולל מע"מ, בתשלום שוטף +₪  35,000חברת בימות    

 המלצת חברי הועדה המקצועית) אליקים ויסנשטרן,אילנה בן חיים,רובי שגב ואברהם דזורייב(.   

 , הם ההצעה היחידה שמאושרת ע"י משרד החינוך. בימותלאשר את ההצגה של    

 כולל מע"מ.₪  20,950עלות המופע לעירייה    

 ויתרת התשלום מתקציב תרבות תורנית . ₪  13,000הכנסות ממכירת הכרטיסים    

 מצ"ב מכתב משרד החינוך ואישור שהכסף התקבל  ב"מרכבה".     

    

  112 -מקור תקציבי   

 ( 1)נספח מס' 

    

   

 יונתן  מיגון קרינה בחט"ב נווה – 57/2016הצעה מס'  .2
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 בחדר המזכירות חט"ב נווה יונתן נמצאו חריגות קרינה, על מנת להוריד את ערכי הקרינה בחדר 

 שערכה  חברת דגש מדידותנדרש לערוך מיגון קרינה. ההמלצה לערוך מיגון במקום ניתנה ע"י 

 טיפול בקרינה ברחבי בית הספר.

 יגון קרינה החברות הבאות:מחלקת איכות הסביבה פנתה לקבלת הצעות מחיר עבור מ    

 .כולל מע"מ₪  12,519 -א.מ.נ המכון לבדיקות קרינה ובריאות    

 כולל מע"מ.₪  14,040 -דולב    

 שתי החברות בעלות אישור מטעם המשרד להגנת הסביבה לטיפול בבעיות קרינה. •

התקנת המיגון ועבודות מטר רבוע כולל חיפוי גבס לאחר  10החברות התבקשו לתת הצעת מחיר עבור מיגון של  •

 גמר.

 חברת א.מ.נ המכון לבדיקות קרינה מחלקת איכות הסביבה מבקשת לאשר את הצעת המחיר של    

 .כולל מע"מ₪  12,519 -ובריאות   

 שיפוצי קיץ  -מקור תקציבי 

 ( 2)נספח מס' 

 

 מיגון קרינה בבית הספר יובלים  – 58/2016הצעה מס'  .3

 

 יגת קרינה בכיתה הסמוכה לחדר חשמל ראשי.לאחר מדידות רבותבבית הספר יובלים נמצאה חר

 שנערכו במקום הומלץ לערוך מיגון קרינה.

 מחלקת איכות הסביבה פנתה לקבלת הצעות מחיר עבור מיגון קרינה החברות הבאות:    

 כולל מע"מ.₪  21,258 -א.מ.נ המכון לבדיקות קרינה ובריאות    

 .כולל מע"מ₪  23,400 -דולב    

 שתי החברות בעלות אישור מטעם המשרד להגנת הסביבה לטיפול בבעיות קרינה. •

מטר רבוע כולל חיפוי גבס לאחר התקנת המיגון ועבודות  20החברות התבקשו לתת הצעת מחיר עבור מיגון של  •

 גמר.

 חברת א.מ.נ המכון לבדיקות קרינה מחלקת איכות הסביבה מבקשת לאשר את הצעת המחיר של    

 כולל מע"מ.₪  21,258-בריאותו   

 שיפוצי קיץ  -מקור תקציבי    

 ( 3)נספח מס' 

 

 פרויקט רמלה מערב -ביצוע חיתוכי בדיקה באתר עתיקות    – 59/2016הצעה מס'  .4

 

 המנהלת את פרויקט חברת פרו שיא,  התקבלה דרישת תשלום מאת רשות העתיקות באמצעות
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 בדיקה למתחם רמלה מערב.רמלה מערב מטעם העירייה לביצוע חיתוכי 

 :בדיקת רשות העתיקות כוללת

 ₪ 1,608עלות יום עבודת מחפרון לדרישת רשות העתיקות,  –ימי עבודת מחפרון  100א .

 ₪. 160,800ימים =  100-סה"כ ל     

 עלות יום עבודת מפקח לדרישת –ימי פיקוח של רשות העתיקות על עבודות המחפרון  100ב. 

 ₪ 129,300ימים =  100-סה"כ ל -₪  1,293ת, רשות העתיקו     

 ₪. 290,100ג.  סה"כ מחפרון + פיקוח לנ"ל 

 לביצוע חיתוכי בדיקה באתר רמלה מערב.רשות העתיקות  עם אגף הנדסה ממליץ לאשר התקשרות

 הבקשה מובאת לידיעת הועדה לידיעה וזאת לאחר שהובהר ע"י זאנה  כי מדובר בדרישה וקביעת 

 עובדה שאין לנו יכולת לשנותה.כל הסכום יוחזר כחלק ממיון הפרויקט.

 

 2481 –מקור תקציבי 

 ( 4)נספח מס' 

  

 

 עבודות דפוס  – 60/2016הצעה מס'  .5

 

 דובר העירייה ולשכת ראש העיר פנו למחלקת רכש בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור עבודות    

 לקבלת הצעות מחיר: דפוס,מחלקת רכש פנתה לספקים הבאים בבקשה   

 סטודיו ספרינט,דפוס שלוש,דפוס דדון,דפוס דוזלי,קונוס ואליניר.   

 :נענו לבקשה   

    סטודיו ספרינט,דפוס דוזלי,קונוס ואליניר.)מצ"ב הצעות וטבלת השוואות.   

  

 קונוס

סטודיו 

 דוזלי אליניר ספרינט

 כמות תאור הפריט
מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 סה"כ

, החוברת  2015הפקת דוח שירות לתושב 

 המעוצבת תועבר לספק הזוכה. להלן המפרט: 

19,000 

 עותקים

      
  

עמודי פנים מודפסים פרוצס צבעוני מלא  48

 157הדפסה דו צדדית ע"ג כרומו מבריק 

 גרם.               

29,700 25380 26450 21900 

מ   ) ס" 29.7*10.5גודל עמוד במצב סגור 

 עומד(
        

עמודי עטיפה מודפסים  פרוצס צבעוני  4

 216מלא הדפסה דו צדדית כרומו מבריק 
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 גרם כריכת סיכות.

במשקל  A5מעטפות  מנייר ממוחזר בגודל 

 גרם צבע קרם 220

1000 

 מעטפות
0 2000 220 0 

במשקל  A5מעטפות  מנייר ממוחזר בגודל 

סה פרוצס צבעוני גרם צבע קרם עם הדפ 220

 מלא צד אחד

1000 

 מעטפות
0 2500 740 0 

במשקל  A4נייר מכתבים ממוחזר בגודל 

 גרם צבע קרם 220

1000 

 יחידות
0 1500 1100 0 

במשקל  A4נייר מכתבים ממוחזר בגודל 

גרם צבע קרם הדפסה פרוצס צבעוני  220

 מלא

1000 

 יחידות
0 2000 1700 0 

 ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 

 ₪

29,700.0

0 

 ₪

33,380.0

0 

 ₪

30,210.0

0 

 ₪

21,900.0

0 

 

 

 ,הספק  2015כעל זוכים בהפקת החוברת דוח שירות לתושב  דוזלימחלקת רכש ממליצה להכריז על 

 עונה על דרישות העירייה.

 כעל זוכים  בהדפסת מעטפות ונייר מכתבים הצעתם הזולה ביותר והספק עונה על דרישות העירייה. אליניר

 דוברות, ולשכה על פי הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה. –מקור תקציבי 

 

 ( 5)נספח מס' 

 

 ות הועדה:מלצה

 

 הצגה לפורים  – 56/2016הצעה מס'  .1

 הועדה מאשרת המלצת התרבות התורנית וממליצה בפני ראש העירייה לאשר את ההצגה       

 "יוסלה קמצן קדוש" של בימות .        

 

 מיגון קרינה בחט"ב נווה יונתן  – 2016/57הצעה מס'  .2

א.מ.נ המכון הועדה מאשרת המלצת מחלקת איכות הסביבה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם        

 .לבדיקות קרינה ובריאות

 

 מיגון קרינה בבית הספר יובלים  – 58/2016הצעה מס'  .3

 ליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת מחלקת איכות הסביבה וממ       

 .א.מ.נ המכון לבדיקות קרינה ובריאותעם        

 

 פרויקט רמלה מערב -ביצוע חיתוכי בדיקה באתר עתיקות    – 59/2016. הצעה מס' 4 .4

 .רשות העתיקותהועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר עם     
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 עבודות דפוס  – 60/2016הצעה מס'  .5

 ואליניר. דפוס דוזליהועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם        

 

 

 

 מיכל רוטמן                                                                     איילת כהן            

 מנכ"לית העירייה                                    מנהלת מחלקת רכש                          

 

 

 

 ות ראש העירייה:חלטה

 הצגה לפורים  – 56/2016הצעה מס'  .1

 "יוסלה קמצן קדוש" של בימות . מאשר ההתקשרות עם        

 

 מיגון קרינה בחט"ב נווה יונתן  – 57/2016הצעה מס'  .2

 .רינה ובריאותא.מ.נ המכון לבדיקות קמאשר ההתקשרות עם        

 

 מיגון קרינה בבית הספר יובלים  – 58/2016הצעה מס'  .3

 .א.מ.נ המכון לבדיקות קרינה ובריאותמאשר ההתקשרות עם         

 

 פרויקט רמלה מערב -ביצוע חיתוכי בדיקה באתר עתיקות    – 59/2016הצעה מס'  .4

 .רשות העתיקותמאשר ההתקשרות עם     

 

 ת דפוס עבודו – 60/2016הצעה מס'  .5

 ואליניר. דפוס דוזלימאשר ההתקשרות עם        

 

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                                     2016פברואר, 

 ראש העירייה                                                                                                              

 


