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 14-9/2016פרטיכל  הצעות פטורות  
 

 (2016פברואר  22שני י"ג 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                   

 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                                                             

 מנהל מחלקת נכסים  –אביתר יוחנן                                                  

 אדריכלית העיר –אורלי כהן                                                             

 מחלקת ספורט ואירועים –אברהם דזורייב                                                           

 מנהל הבריכה העירונית   -בוריס אוסטואב                                                          

 מנהל מחלקת מחשוב –משה מורדוך                                                           

 ע/מנכ"ל –עו"ד רעות שדה                                                           

    :הנדון 

 

 קאנטרי רמלה –תחזוקה ומתן שירות שנתי למכשירי כושר  – 62/2016הצעה מס'  .1

 

 ישנם מכשירי כושר אשר נרכשו מחברת אגנטק לפני כלמעלה  בחדר הכושר במתחם הקאנטרי     

 שנים . 3 -שנים הביטוח הסתיים לפני כ 5 –מ      

 ספקים לקבלת הצעות מחיר  3-לשם תחזוקת מכשירי הכושר פנתה מחלקת ספורט ואירועים ל     

 אנטריעבור תחזוקה ומתן שירותי מכשירי כושר למכשירי כושר בחדר הכושר במתחם הק     

 העירוני להלן הספקים:     

 כולל מע"מ.₪  8,050 –אגנטק  (1

 כולל מע"מ. ₪  8,463-איי.אס.פי פיטנס (2

 כולל מע"מ.₪  8,406 –עולם הספורט  (3

 מצ"ב טבלת הצעות מפורטת. •

 לאחר בדיקת הצעות המחיר מחלקת ספורט ואירועים  ממליצה לאשר את הצעת המחיר הזולה     

 וסף מחברת אגנטק היא החברה שספקה את מכשירי הכושר ובנחברת אגנטק ,של     

 ולחברה בלעדיות על החלפים המקוריים למכשירי הכושר ומתחזקת את המכשירים     

 מיום שהתקבלו.    

 1747300780 –מקור תקציבי     

 ( 1)נספח מס' 
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 טרי רמלהקאנ–תחזוקה ומתן שירותי שנתי להליכונים ומכשירי אירובי  – 63/2016הצעה מס'  .2

 

    5 –בחדר הכושר במתחם הקאנטרי ישנם הליכונים ומכשירי אירובי שנרכשו  לפני כלמעלה  מ      

 שנים . 3 -שנים  הביטוח הסתיים לפני כ     

 ספקים לקבלת  3-לשם תחזוקת ההליכונים ומכשירי האירובי פנתה מחלקת ספורט ואירועים ל     

 ההליכונים ומכשירי האירובי בחדר הכושר במתחם הקאנטריהצעות  מחיר  עבור תחזוקה      

 העירוני להלן הספקים:     

 כולל מע"מ.₪  16,890 –איי.אס.פי פיטנס  (1

 כולל מע"מ.₪  23,517 –עולם הספורט  (2

 כולל מע"מ.₪  21,645 –אגנטק  (3

 מצ"ב טבלת הצעות מפורטת.  •

 ר ההתקשרות עם לאחר בדיקת הצעות המחיר מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאש

 חברת איי.אס.פי פיטנס.הצעתם הזולה ביותר והמכשירים נרכשו חברת איי.אס.פי פיטנס 

 1747300740 –מקור תקציבי 

 ( 2)נספח מס' 

 

 שירותי יועץ בטיחות וקונסטרוקטור לרישוי אירועים  -64/2016הצעה מס'  .3

 עות מחיר לשירותי יועץ מחלקת ספורט ואירועים פנתה לספקים הבאים בבקשה לקבלת הצ     

 ,להלן הצעות המחיר: 2016בטיחות וקונסטרוקטור לרישוי אירועים לשנת      

 כולל מע"מ.   ₪ 125,190 –לבטח הנדסה ובטיחות  (1

 כולל מע"מ.₪  71,500 –בי סי סי הנדסה ובטיחות  (2

 כולל מע"מ.₪  73,125 –שמר בטיחות והנדסה  (3

 מצ"ב טבלת הצעות מפורטת.      •

 בי סי סי הנדסה ובטיחות, ספורט ואירועים ממלחיצה לאשר ההתקשרות עם חברתמחלקת 

 הצעתם הזולה ביותר ובעל תואר של מהנדס.

 אירועים בהתאם להזמנה -מקור תקציבי     

 

 ( 3)נספח מס' 
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 מופע מרכזי בהפנינג פורים  – 65/2016הצעה מס'  .4

 

 הצעות מחיר עבור מופע מרכזי בהפנינג פוריםמחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת     

 מהספקים הבאים, להלן הצעות מחיר:        

NMC מתוק של הפקות טופ הפקות ייצוג אמנים 

 8,000דוקטור ליבי 

 מע"מ₪+

 מע"מ₪+ 10,000גילי בא לבקר  מע"מ₪+ 8,000שלכת 

קופיקו והקפואריסטים 

 מע"מ₪+ 15,000

 10,000השכונה של הופ 

 מע"מ₪+

 מע"מ₪+ 12,000ון לני גבאי ד

 12,000תיבת השירים 

 מע"מ₪+

 מע"מ₪+ 12,000ידידיה ויטל  

   

 לאשר ההתקשרות עם  לאחר בדיקת הצעות המחיר מחלקת ספורט ואירועים ממליצה    

 מדובר במופע חברת טופ הפקות שהציע את המופע שלכת ,בכיכובו של ניקי גולדשטיין,    

 פעים המוצעים בהתחשב במחיר ואטרקטיביות המופע למשיכת התושבים אטרקטיבי מכלל המו   

 לאירוע.    

  1822000750 -מקור תקציבי   

 ( 4)נספח מס' 

 

 הפעלות ואטרקציות להפנינג פורים  – 66/2016הצעה מס'  .5

 

 מחלקת ספורט ואירועים פנתה  בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור הפעלות ואטרקציות 

 .2016באירוע פורים 

 להלן טבלת השוואת בין עיקרי הצעות הספקים: 

דודו בר  איוונט פרו פירוט הדרישות

 ניב

וויסמן 

 הפקות

לגו יוצרים 

 אירוע

מאפרות מקצועיות שיאפרו את נוכחים  2 

 באירוע)איפור איכותי שלא נמרח (

2100 1800 2340 2223 

מקעקעים שיקעקעו את הנוכחים בקעקועי  2

 נצנצים

700 1800 2340 2223 

 1872 1755 1500 1050 שולחנות משחק  4 

עמדות מולטימדיה  עם מגוון משחקים  4 

 אינץ'( 42עכשוויים )מסכי 

2925 3000 1755 3510 

הכולל את  כלל ציוד  –מתחם יצירה לילדים 

 ילדים בכל סבב 30להפעלת  

3400 2000 3510 5800 
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שש בש,קלאס,דמקה -משחקי רצפה 4מתחם עם 

 וכו'

700 1500 1755 1170 

 3510 1755 2000 2100 דמויות / הולכי קביים  2

 ₪20,308  ₪15,210  ₪13,600  ₪12,975  סה"כ

 

 

הצעתם הזולה ביותר בהשוואה לשאר  חברת איוונט  פרומחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם  

 כולל מע"מ.₪  12,975הספקים, עלות ההתקשרות 

 1822000750 – מקור תקציבי

 

 ( 5)נספח מס' 

 

 

 השכרת במות ומחסומים לחגיגות העצמאות ולאירועים המתקיימים  – 67/2016הצעה מס'  .6

 במהלך השנה

 

 מחלקת ספורט ואירועים פנתה למחלקת רכש בבקשה לקבלת הצעות בדבר במות ומחסומים     

 לחגיגות העצמאות ולשאר ימות השנה.    

 פקים הבאים בבקשה לקבלת הצעות מחיר:מחלקת רכש פנתה לס    

 מונדו במות,במות חוות לכיש,עיצוב במה,רון טון,חייק במות ומיכאל מור.    

 נענו לבקשתנו:    

 מונדו במות,במות חוות לכיש,חייק במות ועיצוב במה .    

 מצ"ב טבלת השוואות מחיר. •

 לקת רכש ממליצה לאחר בדיקת הצעות מחיר ובהתייעצות מחלקת ספורט ואירועים מח

 במות לעצמאות ולשאר ימות השנה ולמחסומים לשאר ימות השנה. –עיצוב במה להכריז על 

  מחסומים לעצמאות. -במות חוות לכיש

 מע"מ בשנה.   ₪ +  140,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 עצמאות ואירועים ועל פי הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה. –מקור תקציבי 

 

 ( 6)נספח מס' 
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 ציוד חדר מדעים   – 68/2016הצעה מס'  .7

 משרד החינוך ,אושר תקציב ורשימת ציוד לבתי הספר היסודיים –במסגרת קול קורא למדעים    

 כולל מע"מ.₪  20,000כולל מע"מ, אלעומריה ₪  21,335האומנים    

 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:   

 מצ"ב טבלת השוואות מחיר. -כרמי אינטרלב וש. רובינשטיין דלילה מיוד מדעים,   

 

כתב כמויות  - 1נספח 

 ביה"ס אלעומריה

  

דליל

 כרמי אינטרלב   ה

ש. 

רובינשט

 יין

 

1 

 שם הפריט
יחידת 

 מידה
 כמות 

מחיר 

 סה"כ  מחיר יח' סה"כ  יח'

מחיר 

 הערות  סה"כ  יח'

אלקטרודות גרפיט על 

 מכסה
 90 15 90 15 6 ערכה

17 102   

בקבוק מדידה 

מפלסטיק,  מצויד 

בפקק, נפח הבקבוק 

 סמ"ק 250

 46.8 23.4 16 8 2 יחידה

18 36   

   22 22 27 27 20 20 1 יחידה כדור וטבעת

   255 85 273 91 270 90 3 יחידה מבער גז נייד+ מיכל

מאזניים דיגטליים 

גר'  600כושר שקילה 

 גר' 0.1דיוק 

 572 286 550 275 2 יחידה

188 376   

   50 5 125 12.5 40 4 10 יחידה מד טמפרטורה אנלוגי

   120 12 90 9 120 12 10 יחידה מד טמפרטורה דיגיטלי

   170 17 195 19.5 150 15 10 יחידה מד כח

   180 18 340 34 700 70 10 יחידה מד לחץ אויר

מד ריכוז פחמן דו 

 חמצני באוויר
 2735 2735 1100 1100 1 יחידה

1360 1360   

   24 24 28.6 28.6 20 20 1 ערכה מטוטלות

מכלול  מנגנונים המרת 

 -אנרגיה: תא סולארי 

 -אור, טורבינת רוח

מנוע חשמלי, טורבינת 

אור, קול,  -חשמל -מים

 דינאמיקה, ואחרים

 572 286 560 280 2 ערכה

180 360   

   150 75 280 140 60 30 2 ערכה מנוף

   75 7.5 117 11.7 80 8 10 יחידה מראה קמורה

   75 7.5 117 11.7 80 8 10 יחידה מראה קעורה

   360 36 250 25 200 20 10 יחידה מראתיים

   190 19 260 26 200 20 10 יחידה משאבה למילוי פיפטות
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משורות בגדלים שונים 

מפלסטיק  וזכוכית מס' 

10 

 0 0 100 5 20 יחידה

8 160   

סוללות נטענות מסוגים 

 שונים + מטען
 0 0 480 60 8 יחידה

0 0   

עדשות: עדשה קמורה, 

עדשה קעורה, עדשה 

 קעורה דו צדדית

מכל  2

 סוג
4 8 32 10 40 

15 60   

ס,מ  20קפיציםבאורך 

ס"מ עם  2ובקוטר 

ידיות לספר עולם של 

 אנרגיה 

 0 0 100 100 1 מערכת

0 0   

   97.5 3.9 105 4.2 75 3 25   מגדלת

   60 30 66 33 50 25 2 יחידה מד טמפרטורה גדול

   25 25 19.5 19.5 20 20 1 יחידה מד גשם 

   84 10.5 83.2 10.4 48 6 8 יחידה מגשים

צינורות מחומרים: 

 מתכת, פלסטיק, גומי
  3 3 9 0 0 

10 30   

   5 5 4.5 4.5 4 4 1 יחידה רשת או משולש חימום

   170 85 182 91 180 90 2 יחידה מיכלמבער גז נייד+ 

   4.4 2.2 4.4 2.2 4 2 2 יחידה משפך פלסטי

   16 2 17.6 2.2 12 1.5 8 יחידה מזרק עם פקק

   6.4 0.8 0 0 0.8 0.1 8 יחידה גומיות 

   25 25 18.2 18.2 10 10 1 בקבוק מי סיד צלולים

   76 9.5 112 14 32 4 8 יחידה פנס כיס

ת:ברזל, מוטות מתכ

נחושת, בדיל, 

אלומיניום, זכוכית, עץ, 

 פלסטיק

 145.6 18.2 120 15 8 סטים 

22 176   

כוס מים חמים עם 

 מכסה חורים
 0 0 20 10 2 יחידה

15 30   

 תמיסת יוד 

בקבוק 

250 

 סמ"ק

1 30 30 170 170 

22 22   

   0 0 49 49 0.5 0.5 1 יחידה מנורה

   36 6 29.64 4.94 18 3 6 יחידה טבעות "מצב רוח"

גוף  -דגם טורסו קטן

 האדם 
 300 300 1 יחידה

400 
400 

295 295   

   60 7.5 80 10 64 8 8 יחידה עדשות דו קמורות   

   32 4 80 10 24 3 8 יחידה מראות קטנות 

   75 75 165 165 50 50 1 יחידה גנרטור ידני

   100 12.5 280 35 80 10 8 יחידה תא שמש 

   8 1 12.8 1.6 8 1 8 יחידה ץ פס אב
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   8 1 12.8 1.6 8 1 8 יחידה פס נחושת 

   480 60 520 65 400 50 8 יחידה דינמו מתפרק 

   192 24 40 5 16 2 8 יחידה סליל של חוטי חשמל 

   39.2 4.9 67.2 8.4 32 4 8 יחידה מגנט מוט 

   32 4 22 2.75 48 6 8 יחידה כוסות בישול שקופות 

סה מחורר שמתאים מכ

 לכוס
 0 0 32 4 8 יחידה

15 120   

סוגי  סלעים: גיר, 

בזלת, כורכר, חרסית, 

 צור, גרניט

 240 30 8 יחידה

0 

0 

22 176 

ערכה 

מושלמ

ת 

לכיתות 

 ג' 

חומצה מלחית מהולה 

6% 
 10.4 10.4 3 3 1 יחידה

15 15   

   33 33 39 39 6 6 1 יחידה חלוק 

   0 0 0 0 10 10 1 יחידה שעון

ערכה להרכבת  

 מולקולות למורה
 280 280 200 200 1 יחידה

150 150   

   סה"כ
  7122.3 

 
9174.24 

 

6803

.5 

 

   מע"מ
  

1210.7

91  

1559.620

8 

 

1156

.595 

 

   סה"כ כולל מע"מ 
  

8333.0

91  

10733.86

08 

 

7960

.095 

  

 

 

 

כתב כמויות ביה"ס  - 2נספח 

 דלילה האומנים

 

 1 ש. רובינשטיין כרמי אינטרלב

  
 שם הפריט

יחידת 

 מידה
 כמות 

מחיר 

 סה"כ  יח'

מחיר 

 הערות  סה"כ  מחיר יח' סה"כ  יח'

   69 69 100 100 30 30 1 ק"ג 0.5 אבקת ברזל 1

   14 7 20 10 16 8 2 ק"ג 2 אבקת גבס 2

   10 10 24.6 24.6 10 10 1 גרם 250 אשלג גבישי גס 3

 ק"ג 0.5 בדיל בגרגירים 4

1 150 150 250 250 120 120 

טהור 

ללא 

 עופרת 

5 

בית נורה על 

בסיס המותאם 

לנורה של פנס 

וולט  4.5כיס עד 

לחיבור ע"י 

 יחידה

30 10 300 4 120 15 450   
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 ברגים או בננה

6 

בית סוללה כולל 

בסיס לחיבור 

חוטים ע"י תקע 

 בננה

 יחידה

30 20 600 15 450 15 450   

   110 55 0 0 100 50 2 ידהיח גנרטור ידני קטן 7

   260 260 275 275 250 250 1 יחידה וידיאו סקופ 8

9 
זמזם למעלגל 

 וולט 3חשמלי 
 יחידה

5 5 25 3 15 4 20   

10 
חבילת כפפות 

 לטקס
 יחידה

1 23 23 20.5 20.5 20 20   

11 
חוט הלחמה 

 מבדיל
 יחידה

5 4 20 2 10 2 10   

12 

חוט חשמל חד 

 0.75גידי קוטר 

מ"מ בצבעים 

שונים כולל 

חיבורים מהירים 

תנינים ותקעי 

 0.5בננותבאורך 

 מטר לכל חוט

 יחידה

50 2.4 120 6 300 4 200   

   19 19 40 40 18 18 1 יחידה חושף חוטים 13

14 

חיישן טמפרטורה 

חיצוני מותאם 

לטאבלט  עם 

 חיישנים 

 יחידה

5 120 600 128.7 643.5 140 700   

15 

ה חצובה גבוה

למבער גז רשת 

 20-25גובהה 

-10ס"מ קוטר 

 ס"מ 12

 יחידה

1 25 25 19 19 16 16   

16 

טאבלט עם 

חיישנים 

חיצוניים: אור, 

PH ,טמפרטורה ,

לחות, קול, לחץ 

 אויר

 יחידה

7 1100 7700 999 6993 980 6860   

17 

כוס בישול 

שקופה )עשויה 

מזכוכית ועמידה 

 100נפח  –בחום 

 יחידה

10 5 50 3.7 37 3.5 35   
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 סמ"ק(

18 

כוס בישול 

שקופה )עשויה 

מזכוכית ועמידה 

נפח  –בחום 

 סמ"ק( 1000

 יחידה

12 12 144 10.9 130.8 10 120   

19 

כוס בישול 

שקופה )עשויה 

מזכוכית ועמידה 

 250נפח  –בחום 

 סמ"ק(

 יחידה

15 5 75 4.7 70.5 5 75   

20 

כן מתכת 

)סטטיבי( מלבני 

+ אבזרים: בסיס 

כתי אל חלד מת

 13X12במידות 

ס"מ עמוד מתכת 

אל חלד בגובה 

 2ס"מ,  50

מצבתות קפיציות 

מתברגות / טבעת 

ס"מ  8בקוטר 

 מצמדים כפולים

 יחידה

2 80 160 59 118 90 180   

21 
כפית שריפה 

 ממתכת
 יחידה

5 6 30 7 35 6 30   

22 
מאזני שקילה 

 דיגיטליים
 יחידה

1 90 90 0 0 140 140   

   8 8 24 24 5 5 1 יחידה ברגי שעניםסט מ 23

24 

מברשות לניקוי 

מבחנות בגדלים 

 שונים

 יחידה

5 4 20 4 20 5 25   

25 
מגנט מוט לא 

 מצופה
 יחידה

20 4 80 8.4 168 5 100   

   198 9.9 130 6.5 160 8 20 יחידה מגנט פרסה 26

27 

מגש פלסטי עמיד 

בחום בלתי שביר 

 30X40מידות 

ס"מ שוליים 

 1-2מוגבהים 

 ס"מ

 יחידה

15 10 150 10.4 156 10.5 157.5 
של כתר 

 פלסטיק

28 
מד זרם דו כיווני 

 0-1לזרם ישר 
 יחידה

5 30 150 39 195 34 170   
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אמפר כולל הגנה 

 לזרם יתר

29 

מד זרם רגיש 

מיקרו אמפרטר 

דו כיווני זרם 

 ישר 

 יחידה

5 30 150 39 195 34 170   

30 
לסטיק מזרק פ

 סמ"ק 100נפח 
 יחידה

10 3 30 10.4 104 3.5 35   

31 
מזרק פלסטיק 

 סמ"ק 50נפח 
 יחידה

50 2 100 3 150 2.5 125   

32 

מעבדה 

ממוחשבת 

הכוללת אוגר 

נתונים וחיישנים: 

 PHאור 

טמפרטורה לחות 

 קול לחץ אויר

 יחידה

7 1100 7700 965 6755 680 4760   

33 

מערכת להמרת 

 אנרגיה ערכת

בניה או יחידות 

נפרדות: המרה 

מאור לתנועה, 

מרוח לתנועה, 

מחום לחשמל, 

 מאור לחשמל, ...

 יחידה

1 250 250 275 275 180 180   

34 

נורה של פנס כיס 

 0.3וולט  3

 אמפר

 יחידה

50 0.5 25 0.85 42.5 0.5 25   

35 

נייר סינון חבילה 

של ניירות 

 עגולים

 יחידה

1 18 18 23.4 23.4 20 20   

   30 15 0 0 20 10 2 יחידה נפט גולמי  36

37 
סט מברגים 

 שטוח ופיליפס
 יחידה

1 10 10 26 26 12 12   

   48 12 60 15 40 10 4 יחידה פחם אבן 38

39 
 7פלייר עובי 

 אינטש
 יחידה

1 10 10 22 22 14 14   

   45 9 70 14 20 4 5 יחידה פנס כיס רגיל 40

41 

צלחת פטרי 

יק עשויה פלסט

 ס"מ 10קוטר 

 יחידה

100 0.5 50 0.45 45 0.5 50   

42 
תבניות יציקה 

 עמידות
 יחידה

15 1 15 0 0 1 15   
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43 
בית סוללה 

 למעגל חשמלי
 יחידה

20 2 40 3 60 1.5 30   

44 
ערכת טבעות 

 מצב רוח
 יחידה

5 3 15 4.9 24.5 6 30   

 

 סה"כ
   

19594 
 

18217.3   16155.5 

 

 

 מע"מ

   

3330.98 

 

3096.94   2746.44 

 

 

 סה"כ כולל מע"מ 

   

22925 

 

21314.2   18901.9 

  

 מחלקת רכש ממליצה לאחר בדיקת הצעות מחיר:   

 דלילה ציוד מדעים כעל זוכה הצעתם הזולה ביותר והספקית עונה על דרישות  –ביה"ס אלעומריה    

 העירייה.   

 ין כעל זוכה הצעתו הזולה ביותר והספק עונה על ש.רובינשטי–ביה"ס האומנים)קרית האומנים(    

 דרישות העירייה.   

 כרמי אינטרלב לא התייחס בהצעתו לכל הפריטים.   

 מכיוון ובימים אלו משרד החינוך אישר אייפדים מחלקת רכש לא תבצע רכישת  –טאבלטים    

 הטבלטים ובנוסף העירייה תצא בבקשה להצעות לדגם החדש.   

 ישה לא יחרוג מהסכום שאושר לכל בית ספר ע"י משרד החינוך .סכום הרכ   

 הוצאות שונות יזומות –מקור תקציבי    

 ( 7)נספח מס' 

 

 מדידה לתב"ע חדשה במגרש ציבורי בקריית מנחם - 69/2016הצעה מס'  .8

 

 , עפ"י 906העירייה מעוניינת לקדם תכנית בסמכות מקומית שמטרתה שינוי קו בניין במגרש 

 .1/18/1000לה/במ/ תכנית

 משרדי מודדים, לצורך קבלת הצעת מחיר למדידה לתב"ע חדשה במגרש  6-אגף הנדסה, פנה ל

 ציבורי בקריית מנחם.

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו  

 

 משרד

 הצעת מחיר

 למדידה 

 עלות עדכון 

 הערות סה"כ מדידה

 לא הגיש הצעה    -         ₪      מזור מדידות

    ₪23,400    4,500  ₪  18,900  ₪ א. פנקס

    ₪26,037    4,495  ₪  21,542   ₪ ארמי גרינשטיין

    ₪13,900    3,000  ₪  10,900 ₪ מדבא

 הלפרין פלוס

 

 לא הגיש הצעה    -         ₪   

    7,000   ₪   1,000  ₪  6,000  ₪ נתן שלזינגר
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 של  משרד נתן שלזינגר לביצוע המדידה.תר אגף הנדסה ממליץ להתקשר עם ההצעה הזולה ביו

 עו"ד שמאות אביתר ילווה את המתכנן ואת  המודד לשם ביצוע התב"ע החדשה ושינויי קו הבניה

 לאחר מכן יש צורך להגיש בקשה להיתר מכוח התב"ע בשל הדחיפות מתבקש כי לנושא יינתן סדר

 עדיפויות ראשוני.

 קציבי פנויבכפוף למקור ת –תכנון  -מקור תקציבי 

 

 ( 8)נספח מס' 

 

 תכנון תב"ע חדשה לשינוי קו בניין בקריית מנחם בגין - 70/2016הצעה מס'  .9

 

 ,906עיריית רמלה מעוניינת לקדם תכנית בסמכות מקומית שמטרתה שינוי קו בניין במגרש 

 .1/18/1000עפ"י תכנית לה/במ/

 מחיר לתכנון תב"ע חדשה לשינוי קו בניין משרדי תכנון לצורך קבלת הצעת  3-אגף הנדסה פנה ל       

 בקריית מנחם בגין.       

 להלן הצעת המחיר שהתקבלו:

 מע"מ₪ +  30,000הצעה ע"ס  –משרד דה חפץ  (1

 מע"מ.₪ +  29,770הצעה ע"ס  –משרד רמי לוטן  (2

 מע"מ.₪ +  24,750הצעה ע"ס  –משרד אור קמינסקי  (3

 משרד אור קמינסקי לביצוע העבודה.זולה ביותר אגף הנדסה ממליץ להתקשר עם  ההצעה ה       

 בכפוף ליתרה תקציבית –תכנון  -מקור תקציבי        

 ( 9)נספח מס' 

 

 תכנית לשינוי שימוש במגרש ציבורי –מדידה לתב"ע חדשה  – 71/2016הצעה מס'  .10

 

 ממועדון נוער  205העירייה מעוניינת לקדם תכנית שמטרתה שינוי שימוש מגרש       

 שינוי ייעוד למעון נעמ"ת.  -30, רחוב יוסי בנאי 9, חלקה 5937לצרכי ציבור וחינוך, בגוש       

 משרדי מודדים, לצורך קבלת הצעת מחיר למדידה לתב"ע חדשה במגרש  6-אגף הנדסה, פנה ל      

 ציבורי בקריית מנחם.      

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו       

 משרד

הצעת מחיר 

 למדידה

ות עדכון על

 הערות סה"כ מדידה

    -           ₪      מזור מדידות

לא הגיש 

 הצעה
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₪      ₪4,500  18,900 ₪  א. פנקס 23,400    

ארמי 

    26,037 ₪  4,495 ₪  21,542 ₪  גרינשטיין

    11,800 ₪  3,000 ₪  8,800  ₪  מדבא

   הלפרין פלוס

 

 ₪           -    

לא הגיש 

 הצעה

    8,000  ₪  1,000 ₪  7,000  ₪  לזינגרנתן ש

 

 משרד נתן שלזינגר לביצוע המדידה. אגף הנדסה ממליץ על ההצעה הזולה ביותר והתקשרות עם

 בכפוף למקור תקציבי פנוי –תכנון   -מקור תקציבי     

 (10) נספח מס' 

 

 30תכנון תב"ע חדשה לשינוי שימוש ברחוב יוסי בנאי  - 72/2016הצעה מס'  .11

 

 ממועדון נוער לצרכי  205עיריית רמלה מעוניינת לקדם תכנית שמטרתה שינוי שימוש במגרש 

 ציבור וחינוך.

 משרדי תכנון לצורך קבלת הצעת מחיר לתכנון תב"ע חדשה לשינוי שימוש  3-אגף הנדסה פנה ל       

 .30ברחוב יוסי בנאי        

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 מע"מ.₪ +  49,000מחיר ע"ס  הצעת –משרד דב חפץ  (1

 מע"מ.₪ +  32,770הצעת מחיר ע"ס  –משרד רמי לוטן  (2

 מע"מ.₪ +  28,500הצעת מחיר ע"ס  –משרד אור קמינסקי  (3

 מהנדס העיר, מבקש לבחון את האפשרות לנהל מו"מ מול המציעים.       

 והה יותר.ישנה העדפה לבחינת מסירת התכנון לרמי לוטן, למרות שהצעתו מעט גב       

 נציג אגף הנדסה, יסקור לוועדה את הסיבות.       

 תבר תכנון בכפוף ליתרה תקציבית –מקור תקציבי        

 ( 11)נספח מס' 
 

 

 השכרת דוכנים לחגיגות העצמאות ולשאר ימות השנה -73/2016הצעה מס'  .12

 

 כרת דוכנים מחלקת ספורט ואירועים פנתה למחלקת רכש בבקשה לקבלת הצעות מחיר להש    

 לרוכלים לחגיגות העצמאות ולשאר ימות השנה.    

 מחלקת רכש פנתה לספקים הבאים לקבלת הצעות מחיר:    

 רון טון ,גיא אייל השכרת ציוד ומוש הפקות. וי.פי פרודוקשן, אביב ציוד לאירועים,    
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 נענו לבקשתנו:    

 מוש הפקות ווי.פי פרודוקשן.    

 ם רון מנהל מחלקת ספורט ואירועים ממליצה להכריז על מחלקת רכש וניסי    

 כזוכה  לחגיגות עצמאות ולשאר ימות השנה, מאחר והצעתו הזולה ביותר. מוש הפקות    

 מע"מ בשנה .₪ +  50,000השכרת הציוד לא תעלה על סכום של     

 עצמאות  –מקור תקציבי     

 (12)נספח מס' 

 

 הרוכלים גביית שוק  – 74/2016הצעה מס'  .13

 

 מחלקת פיקוח וחניה פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור שירותי גבייה לשוק ביום ד'       

 ברמלה מהספקים הבאים,להלן הצעות מחיר:      

שעות ,עלות  5עבור גביית רוכלות בשוק פעם בשבוע ביום  רביעי ברמלה בהיקף של  –מ.ג.ע.ר בע"מ   •

 לא כולל מע"מ.₪  1,680של 

 עבור גביית רוכלות בימי רביעי בשוק העירוני –משרד עורכי דין  –בן עמי,אשר ושות'  שרקון •

 לא כולל מע"מ.₪  1,540שעות עלות, 5היקף של 

 בוצע הסכם מול הזוכה. •

 משרד  –שרקון בן עמי,אשר ושות' מחלקת פיקוח וחניה ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 עורכי דין.

 7162 –מקור תקציבי 

 ( 13)נספח מס' 

 

 ות הועדה:מלצה

 

 אחזקה שנתית–קאנטרי רמלה –תחזוקה ומתן שירות מכשירי כושר  – 62/2016הצעה מס'  .1

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

 חברת אגנטק.עם        

 -קאנטרי רמלה–י אירובי תחזוקה ומתן שירותי הליכונים ומכשיר – 63/2016הצעה מס'  .2

 אחזקה שנתית

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

  איי.אס.פי פיטנס.עם       

 שירותי יועץ בטיחות וקונסטרוקטור לרישוי אירועים  -64/2016הצעה מס'  .3

 ם וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרותהועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועי       

 בי סי סי הנדסה.עם        
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 מופע מרכזי בהפנינג פורים  – 65/2016הצעה מס'  .4

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

 טופ הפקות במופע שלכת.עם        

 ואטרקציות להפנינג פורים הפעלות  – 66/2016הצעה מס'  .5

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

 איוונט פרו.עם        

 השכרת במות ומחסומים לחגיגות העצמאות ולאירועים המתקיימים  – 67/2016הצעה מס'  .6

 במהלך השנה

 לצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש והמ      

 עיצוב במה ובמות לכיש.העירייה לאשר ההתקשרות עם       

 ציוד חדר מדעים   – 68/2016הצעה מס'  .7

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

 ביה"ס האומנים.–בנשטיין ביה"ס אלעומריה,ש.רו –דלילה ציוד למדעים        

 מדידה לתב"ע חדשה במגרש ציבורי בקריית מנחם - 69/2016הצעה מס'  .8

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

 .משרד נתן שלזינגרעם        

 יןתכנון תב"ע חדשה לשינוי קו בניין בקריית מנחם בג - 70/2016הצעה מס'  .9

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

        משרד אור קמינסקי.        

 תכנית לשינוי שימוש במגרש ציבורי –מדידה לתב"ע חדשה  – 71/2016הצעה מס'  .10

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

 משרד נתן שלזינגר.      

 30תכנון תב"ע חדשה לשינוי שימוש ברחוב יוסי בנאי  - 72/2016הצעה מס'  .11

 הנימוק שניתן אינו נימוק אשר יעמוד בבית המשפט. נעשתה התמחרות התקבלו הצעות מחיר        

 ימת שביעות רצון,הוצג לעירייה היכרות קודמת עמו וקי אור קמינסקיהמציע הזול ביותר הוא        

 לפיכך לא נמצא סיבה מדוע לא להתקשר עימו. לכן הועדה ממליצה לרה"ע להתקשר עם        

 .ולא לפי המלצת המהנדסאור קמינסקי        

 

 השכרת דוכנים לחגיגות העצמאות ולשאר ימות השנה -73/2016הצעה מס'  .12

 ם וממליצה בפני ראש העירייה הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש ומחלקת ספורט ואירועי      

 מוש הפקות. לאשר ההתקשרות עם       

 גביית שוק הרוכלים  – 74/2016הצעה מס'  .13

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת פיקוח וחניה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות       

 גובים. 2 -משרד עורכי דין, מדובר ב –אשר ושות'  שרקון בן עמי, עם

 

 עו"ד רעות שדה                                                               איילת כהן            

 ע/מנכ"ל                                                                 מנכ"לית העירייה                
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 ות ראש העירייה:חלטה

 אחזקה שנתית–קאנטרי רמלה –כושר  תחזוקה ומתן שירות מכשירי – 62/2016הצעה מס'  .1

 חברת אגנטק.מאשר ההתקשרות עם        

 

 -קאנטרי רמלה–תחזוקה ומתן שירותי הליכונים ומכשירי אירובי  – 63/2016הצעה מס'  .2

 אחזקה שנתית

  איי.אס.פי פיטנס.מאשר ההתקשרות עם         

 

 י אירועים שירותי יועץ בטיחות וקונסטרוקטור לרישו -64/2016הצעה מס'  .3

 בי סי סי הנדסה.מאשר ההתקשרות עם        

 

 מופע מרכזי בהפנינג פורים  – 65/2016הצעה מס'  .4

 טופ הפקות במופע שלכת.מאשר ההתקשרות עם        

 

 הפעלות ואטרקציות להפנינג פורים  – 66/2016הצעה מס'  .5

 איוונט פרו.מאשר ההתקשרות עם        

 

 במות ומחסומים לחגיגות העצמאות ולאירועים המתקיימים  השכרת – 67/2016הצעה מס'  .6

 במהלך השנה

 עיצוב במה ובמות לכיש.מאשר ההתקשרות עם       

 

 ציוד חדר מדעים   – 68/2016הצעה מס'  .7

 ביה"ס האומנים.–ביה"ס אלעומריה,ש.רובנשטיין  –דלילה ציוד למדעים מאשר ההתקשרות עם        

 

 ה לתב"ע חדשה במגרש ציבורי בקריית מנחםמדיד - 69/2016הצעה מס'  .8

 .משרד נתן שלזינגרמאשר ההתקשרות עם     

 

 תכנון תב"ע חדשה לשינוי קו בניין בקריית מנחם בגין - 70/2016הצעה מס'  .9

       משרד אור קמינסקי. מאשר ההתקשרות עם         

  

 מגרש ציבוריתכנית לשינוי שימוש ב –מדידה לתב"ע חדשה  – 71/2016הצעה מס'  .10

 משרד נתן שלזינגר. מאשר ההתקשרות עם       

 

 30תכנון תב"ע חדשה לשינוי שימוש ברחוב יוסי בנאי  - 72/2016הצעה מס'  .11

 אור קמינסקי. מאשר ההתקשרות עם        
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 השכרת דוכנים לחגיגות העצמאות ולשאר ימות השנה -73/2016הצעה מס'  .12

 ות. מוש הפק מאשר ההתקשרות עם        

 

 גביית שוק הרוכלים  – 74/2016הצעה מס'  .13

 גובים. 2 -משרד עורכי דין, מדובר ב –שרקון בן עמי,אשר ושות'  מאשר ההתקשרות עם 

 

 

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                                     2016פברואר, 

 ראש העירייה                                                                                                              

 


