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 14-17/2016פרטיכל  הצעות פטורות  
 

 (2016אפריל  04) שני כ"ה אדר ב תשע"ו יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה 

 פנחס זינגר ז"ל. בבניין עירייה ע"ש

 משתתפים:                                                         

 רייה מנכ"לית העי–איילת כהן                  

 גזברית העירייה –רוזה עללאל                                                          

 ס/יועמ"ש   –עו"ד סופי ויטלם                                                  

 מנהל מחלקת שפ"ש –דויד חביבה                                                            

 ס/מהנדס–זאנה סולובייצ'יק                                                            

 כלכלן אגף הנדסה –צביקה בוקשפן                                                            

 הנדסה אגף -יגאל שפושניקוב                                                             

 מנהל מחלקת משק ונכסים –שי אדרת                                                            

 מחלקת רכש –מיכל רוטמן                                                            

 אדריכלית העיר –אורלי כהן                                                 

 מחלקת ספורט ואירועים –אבי ברנס                                                          

 מחלקת הרווחה  –מריאלה צרפתי                                                          

 המחלקת הרווח –מרטה ליבוביץ                                                          

 מחלקת הרווחה -שרון חדד                                                          

 מחלקת הרווחה        -אסתר סלומינסקי                                                          

 ל                                                     ע/מנכ" –עו"ד רעות שדה                                                          

    :הנדון

 מדריכות שיקומיות לפרויקט סביבה תומכת - 121/2016הצעה מס'  .1

 פרויקט סביבה תומכת הינו פרויקט מטעם אגף מש"ה ) מוגבלות שכלית התפתחותית ( המיועד   

 נמצאים בסיכון . סיוע שניתן ע"י ליווי לתת מענה לבוגרים עם מוגבלות שכלית החיים בקהילה ו   

 של עו"ס ומדריכה שיקומית לצרכי הדרכה , תמיכה ומיצוי זכויות , וסיוע של אב בית לתיקונים    

 קלים .    

 פרויקט סביבה תומכת מבוסס על ועדות משרד הרווחה ורכישת שירותי ההדרכה הינן באמצעות    

 תקציב פעולות של הרשות.   

 הרווחה פנתה  לחברות כו"א לקבלת הצעות מחיר לשירות של מדריכות שיקומיות דוברות   מחלקת   

 שפות שונות בהתאם לצרכי הפונים, להלן הצעות המחיר:   
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 1מחיר  עבור  המציע 

 שעת סמך

)הדרכה 

 שיקומית (

 הערות  ניסיון מקצועי קודם עם החברה

כולל ₪  52.18 תיגבור 

 מע"מ 

קי באשר לאיתור מדריכות ופיקוח קבלת מענה חל

אחר עבודתן . לא שלחו להכשרות . חשבוניות 

 לעיתים לא  הגיעו בזמן. 

 

כולל ₪  48.5 דנאל

 מע"מ 

ניתן מענה בזמינות גבוהה ופיקוח על עבודת 

המדריכות באופן משביע רצון . החברה איתרה 

מדריכות איכותיות ונענתה לבקשה לשלוח אותן 

 . חשבוניות מוגשות בזמן . להכשרות מקצועיות

 

הבקשה לקבלת הצעת   0 מסר 

מחיר הופנתה לחברת 

מסר אך הם לא הגישו 

 הצעה

 

 חברת דנאל  לאחר בדיקת הצעות המחיר מחלקת הרווחה ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

דרך חברות בשנה עבור שירותי סמך ) מדריכות שיקומיות ואב בית ( ₪  120,000.  1845100849 -מקור תקציבי 

 כו"א . 

 ( 1)נספח מס' 

 

 הארכת הסכם מיוחד להפעלת מרכזי יום לזקנים ברמלה - 122/2016הצעה מס'  .2

 . 23.4.16יסתיים בתאריך   חברת מטבהסכם הפעלת מרכזי יום לזקן ברמלה עם 

כבה עקב הצורך בימים אלה יפורסם מכרז להשתתפות במימון והפעלת מרכזי יום לזקן ברמלה,הכנת המכרז לפרסום התע

 בהטמעת פרק על השתתפות במימון שיפוץ מרכז יום בדוד רזיאל במסמכי המכרז. 

 .22.6.16לתקופה של חודשיים ,עד ליום  חברת מטבמחלקת הרווחה מבקשת לאשר הארכת ההסכם עם 

עירייה המחלקה המשפטית מאשרת בקשה זו מאחר ומדובר באוכלוסיה חלשה אשר לא יכולה להשאר ללא שירות  וה

 כרגע בתהליכי הוצאת מכרז )כבר נקבע תאריך לסיור קבלנים(.

 חוק סיעוד –מקור תקציבי 

 ( 2) נספח מס' 
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 שירותי הגברה ותאורה לאירועים עירוניים – 123/2016הצעה מס'  .3

 מחלקת ספורט ואירועים פנתה באמצעות מחלקת הרכש בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור     

 תאורה לאירועים עירוניים. שירותי הגברה ו     

 :להלן הספקים     

 ידע קול  ומור קול.   גבאי ,   סינקופה ,  אלגרו ,  אולטרה סאונד,  ארקדי סיונוב, גולן הפקות,     

 נענו לבקשה:     

 ארקדי סיונוב  וגולן הפקות. 
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ארקדי סיונובגולן הפקותארקדי סיונובגולן הפקות

1

טקס ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל 

ומערכות ישראל )מפרט מס' 1(
1650055006,500            55006,500            

00            0295023302,950חגיגות גני ילדים )מפרט מס' 2(2

מערכת הגברה  ותאורהקטנה עד 150 איש 

עד 400 איש )מפרט מס'  3(
1160017001,600            17001,600            

            57607,000            5140011521,400מערכת הגברה בלבד

                -0               500700תאורה בלבד

אופציה תוספת לקופסת עיתונאים 12 

חיבורים
100-                0-                

אירוע בהיכל התרבות כולל חזרה בבוקר 

האירוע 08:00-12:30
3450044004,500            1320013,500           

אופציה : אירוע בהיכל התרבות לא כולל 

חזרה בבוקר
1350035003,500            35003,500            

                -0                -0אופציה : תוספת ל pcc 3 לאורך הבמה

אופציה :תוספת לקופסת עיתונאים 12 

חיבורים
100-                0-                

            25002,950            1295025002,950טקס האצ"ל5

במה מרכזית ערב יום העצמאות פארק עופר  

כולל מצעד מחולות )מפרט מס' 6(
1380004400038,000           4400038,000           

אופציה : מצעד מחולות בלבד באירוע 

עצמאות
0500046005,000            0-                

            43004,000            1400043004,000אופציה : מצעד מחולות בלבד ביום רגיל

7

במת ערב העצמאות קריית מנחם בגין 

)מפרט מס' 7 (
1230002600023,000           2600023,000           

עצרת מרכזית לשואה 

ולגבורה\מחזמר\הצגה  )מפרט מס' 8(
9500100009,500            00

אופציה: הקמה וחזרה גנראלית בתאריך 

3.5.16 הצגה + 2 מופעי בוקר בתאריך 

4.5.16

130001500013,000           00

אופציה: חזרה ב 2.5.2016, 2  הצגות בוקר 

ב 3.5.2016 + הצגה ערב ב4.5.2016
1160001800016,000           1800016,000           

            58007,000            1700058007,000במה אירוע קיץ )מפרט מס' 9(9

            25002,800            1280025002,800קונצרט שנתי )מפרט מס' 10(10

            55006,000            1600055006,000פסטיבל מחול )מפרט מס' 11(11

            45005,000            1500045005,000ערב שירי לוחמים לנוער12

₪ 142,760₪ 136,850
ארקדי סיונובגולן הפקות

8

מחיר לאירוע

סה"כ כולל מע"מ

מחיר מקסימום

צפי 

אירועים תאור מפרט טכני מפרט

מחיר סה"כ

3

4

6

 

 ונובארקדי סילאחר בדיקת הצעות המחיר מחלקת ספורט ואירועים ממליצה להכריז על 

 כזוכה, הצעתו הזולה ביותר והספק עונה על דרישות העירייה.

המחלקה מבקשת מהוועדה אישור לנהל מו"מ עם הספק ארקדי סיונוב לבדיקת אפשרות להוזלת  •

 המחירים והתאמת מיקסר לדרישות האמנים. 

 

   1822000750-754 -מקור תקציבי

 (3)נספח מס' 

 



 עיריית רמלה                                                                              
 מזכירות העירייה                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  

5 

 

  2016יקוקי דינור לאירועי עצמאות אספקה והפעלת ז – 124/2016הצעה מס'  .4

 כמידי שנה כחלק מחגיגות העצמאות מתקיים מופע זיקוקי דינור בשתי הבמות פארק עופר   

 וקריית מנחם בגין.   

 מחלקת רכש פנתה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:   

 פיירוטקס, אורי זיקוקים,  פלאש זיקוקין בע"מ ולביא אומגה.   

 :שהנענו לבק   

 פלאש זיקוקין בע"מ ולביא אומגה.   

 לביא אומגה הסכומים בש"ח כוללים מע"מ  -טבלה מרכזת 

פלאש זיקוקין 

 בע"מ

 מחיר סה"כ  מחיר סה"כ תאור 

כתב הכמויות עפ"י לביא  -מחיר סה"כ במה פארק עופר 

 66,537.9 35,111.7 אומגה

ת עפ"י פלאש כתב הכמויו -מחיר סה"כ במה פארק עופר 

 41,067 22,276.8 זיקוקין

כתב הכמויות עפ"י לביא  -מחיר סה"כ במה קריית מנחם  

 21,771 14,051.7 אומגה

כתב הכמויות עפ"י  -מחיר סה"כ במה קריית מנחם  

 16,426.8 10,179 פלאש זיקוקין

 

 היה לציין אתהספקים קיבלו מסגרת תקציבית ומפרט זיקוקין ללא כתבי כמויות לכל במה עליה 

 הכמויות במסגרת התקציבית שנקבעה ע"י העירייה.

 ₪  14,040  -של,לבמה המשנית נקבע סכום כולל מע"מ ₪  35,100 -שללבמה המרכזית נקבע סכום 

 .כולל מע"מ

 על מנת לקבוע זוכה הכנו מספר טבלאות להשוואת מחירים בין שני הספקים, כיוון וכל ספק התייחס 

 ות אחרת של כוורות ופצצות.בהצעתו לכמ

 ראי טבלאות השוואה מצ"ב.

 בכל מספר האפשרויות שנבדקו הזולה ביותר. לביא אומגהההצעה של 

 כולל מע"מ.₪ 14,051כולל מע"מ,לקריית מנחם ₪ 35,111לביא אומגה לפארק עופר ע"ס סכום ההצעה של 

 אירועים מחלקת רכש ממליצה להכריז על לאחר בדיקת ההצעות ובהתייעצות עם מחלקת ספורט ו

 אומגה לביא  כזוכה, הצעתו הזולה ביותר והספק עונה על דרישות העירייה.

 עצמאות  –מקור תקציבי 

 (  4)נספח מס'                                                                          
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 מצ"ב טבלת השוואות.

 

 

  

 לביא אומגה

 

 פלאש זיקוקין בע"מ

 מחיר יחידה כמות תאור הפריט
מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

 36מ"מ  40כוורת 

 קנים
2 300 600 360 720 

 37מ"מ   40כוורת 

 קנים
2 300 600 400 800 

 25מ"מ  35כוורת 

 קנים
5 200 1000 250 1250 

 25מ"מ  35כוורת 

 קנים
10 180 1800 250 2500 

 19מ מ" 35כוורת 

 קנים
6 150 900 200 1200 

 100מ"מ  40כוורת 

 קנים
5 750 3750 1500 7500 

 50מ"מ  40כוורת 

 קנים
4 620 2480 500 2000 

 150מ"מ  40כוורת 

 קנים
2 1350 2700 2000 4000 

 150מ"מ  30כוורת 

 קנים
2 1100 2200 2500 5000 

 100מ"מ  40כוורת 

 קנים
5 800 4000 2640 13200 

 49מ"מ  40 כוורת

 קנים 
4 400 1600 500 2000 

 49מ"מ  40כוורת 

 קנים 
4 370 1480 500 2000 

 0 0 לא קיים 0 0 מ"מ  40פצצות 

 0 0 לא קיים 0 0 מ"מ  50פצצות 

 7500 50 3750 25 150 מ"מ  65פצצות 

 7200 80 3150 35 90 מ"מ  75פצצות 

 סה"כ ללא מע"מ 

 

  30010 

 

56870 

 17%מע"מ 

  

5101.7 

 

9667.9 

 סה"כ כולל מע"מ 

  

35111.7 

 

66537.9 

 

  

 פלאש זיקוקין בע"מ

לביא 

 אומגה
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 מחיר יחידה כמות תאור הפריט
מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

 36מ"מ  40כוורת 

 קנים
2 360 720 300 600 

 37מ"מ   40כוורת 

 קנים
2 400 800 300 600 

 25מ"מ  35כוורת 

 קנים
4 250 1000 200 800 

 19מ"מ  35כוורת 

 קנים
10 200 2000 150 1500 

 100מ"מ  40כוורת 

 קנים
4 1500 6000 750 3000 

 50מ"מ  40כוורת 

 קנים
2 500 1000 620 1240 

 150מ"מ  40כוורת 

 קנים
2 2000 4000 1350 2700 

 150מ"מ  30כוורת 

 קנים
1 2500 2500 1100 1100 

 100מ"מ  40כוורת 

 קנים
2 2640 5280 800 1600 

 49מ"מ  40כוורת 

 קנים 
2 500 1000 400 800 

 0 0 0 0 0 מ"מ  40פצצות 

 0 0 0 0 0 מ"מ  50פצצות 

 3000 25 6000 50 120 מ"מ  65פצצות 

 2100 35 4800 80 60 מ"מ  75פצצות 

 סה"כ ללא מע"מ 

 

  35100 

 

19040 

 17%מע"מ 

  

5967 

 

3236.8 

 סה"כ כולל מע"מ 

  

41067 

 

22276.8 

 

במה משנית ק. מנחם  עפ"י כתב כמויות לביא 

 אומגה

   

  

 לביא אומגה

 

 פלאש זיקוקין בע"מ

 מחיר יחידה כמות תאור הפריט
מחיר 

 סה"כ
 מחיר סה"כ מחיר יחידה

 63מ"מ  40כוורת 

 קנים
2 620 1240 650 1300 

 81מ"מ   40כוורת 

 קנים
1 750 750 850 850 

 25מ"מ  35כוורת 

 ניםק
4 200 800 250 1000 

 1000 250 720 180 4 25מ"מ  35כוורת 
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 קנים

 19מ"מ  35כוורת 

 קנים
6 150 900 100 600 

 100מ"מ  40כוורת 

 קנים
2 800 1600 1500 3000 

 100מ"מ  40כוורת 

 קנים
2 750 1500 1500 3000 

מ"מ  50כוורת 

 שרקנים
2 220 440 600 1200 

 150מ"מ  35כוורת 

 קנים
1 1100 1100 2500 2500 

 49מ"מ  40כוורת 

 קנים 
4 370 1480 500 2000 

 49מ"מ  40כוורת 

 קנים 
4 370 1480 500 2000 

 0 0 לא קיים לא קיים 0 מ"מ  40פצצות 

 0 0 לא קיים לא קיים 0 מ"מ  50פצצות 

 0 מ"מ  65פצצות 
לא ניתן להפעיל 

 באתר

לא ניתן 

להפעיל 

 באתר

0 0 

 0 מ"מ  75פצצות 
לא ניתן להפעיל 

 באתר

לא ניתן 

להפעיל 

 באתר

0 0 

 סה"כ ללא מע"מ 

  

12010 

 

18450 

 17%מע"מ 

  

2041.7 

 

3321 

 סה"כ כולל מע"מ 

  
14051.7 

 

21771 

במה משנית ק. מנחם  עפ"י כתב כמויות פלאש 

 זיקוקין בע"מ 

   

  

 פלאש זיקוקין בע"מ

לביא 

 אומגה

 
 מחיר יחידה כמות תאור הפריט

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

 1240 620 1300 650 2 קנים 63מ"מ  40כוורת 

 1500 750 1700 850 2 קנים 81מ"מ   40כוורת 

 400 200 500 250 2 קנים 25מ"מ  35כוורת 

 600 150 400 100 4 קנים 19מ"מ  35כוורת 

 100מ"מ  40כוורת 

 קנים
1 1500 1500 800 800 

 440 220 1200 600 2 ניםמ"מ שרק 50כוורת 

 150מ"מ  35כוורת 

 קנים
1 2500 2500 1100 1100 

 740 370 1000 500 2 קנים 49מ"מ  40כוורת 
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 0 0 0 0 0 מ"מ  40פצצות 

 0 0 0 0 0 מ"מ  50פצצות 

 1250 25 2500 50 50 מ"מ  65פצצות 

 630 35 1440 80 18 מ"מ  75פצצות 

 סה"כ ללא מע"מ 

  

14040 

 

8700 

 17%מע"מ 

  

2386.8 

 

1479 

 סה"כ כולל מע"מ 

  

16426.8 

 

10179 

 

 

 השכרת שולחנות כסאות ושירותים כימיים לאירועים וחגיגות  – 125/2016הצעה מס'  .5

     

 מחלקת  ספורט ואירועים פנתה למחלקת רכש בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור השכרת שולחנות     

 ועים וחגיגות המאורגנים ע"י המחלקה במהלך השנה.כסאות ושירותים כימיים לאיר    

 מחלקת רכש פנתה לקבלת הצעות מהספקים הבאים:    

 רון טון, שירותיון והכל לחינה. מוש, אביב ציוד לאירועים,    

 ראי טבלה מטה. הכל לחינה. נענה לבקשה:    

 שנה שעברה והוריד אתכעל זוכה , ספק זכה גם בהכל לחינה מחלקת רכש ממליצה להכריז על     

 לפני שנה(.₪  5מע"מ )₪ +  4 –מחיר הכיסא ל     

 מע"מ .₪ +  45,000* סכום  הרכישה בשנה לא יעלה על 

 חינוך ונוער ועפ"י הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה. עצמאות, -מקור תקציבי

   

הכל 

 לחינה

  
 תאור הפריט

יח' 

 חישוב
 כמות

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 ה"כס
 הערות

השכרת כסאות פלסטיק בצבע לבן ללא 

כסאות  4ידיות לאירועי עצמאות כל 

 קשירה עם אזיקונים 

 בית יד לבנים  4000 4 1000 יחידה

השכרת כסאות פלסטיק בצבע לבן ללא 

כסאות  4ידיות לאירועי עצמאות כל 

 קשירה עם אזיקונים 

 בית העלמין הצבאי  1200 4 300 יחידה

ת פלסטיק בצבע לבן ללא השכרת כסאו

כסאות  4ידיות לאירועי עצמאות כל 

 קשירה עם אזיקונים

 1600 4 400 יחידה
ערב שירי לוחמים 

 לנוער 

השכרת כסאות פלסטיק בצבע לבן ללא 

כסאות  4ידיות לאירועי עצמאות כל 

 קשירה עם אזיקונים

 יחידה 
 -  עד

500 
4 2000 

לאירועים שונים 

 במהלך השנה 
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השכרת כסאות פלסטיק בצבע לבן ללא 

כסאות  4ידיות לאירועי עצמאות כל 

 קשירה עם אזיקונים

 יחידה

 -מ 

500          

עד 

1000 

4 4000 
לאירועים שונים 

 במהלך השנה 

מטר אורך  2השכרת שולחנות מתקפלים 

 ס"מ רוחב ללא פיזור 60*
 יחידה

-עד 

50 
20 1000 

לאירועים שונים 

 במהלך השנה 

מטר אורך  2רת שולחנות מתקפלים השכ

 ס"מ רוחב ללא פיזור 60*
 יחידה

 -מ 

50 

עד 

100 

20 2000 
לאירועים שונים 

 במהלך השנה 

השכרת כסאות פלסטיק בצבע לבן ללא 

 ידיות  וללא פיזור 
 יחידה

 -עד 

150 
3 450 

לאירועים שונים 

 במהלך השנה

מטר אורך  2השכרת שולחנות מתקפלים 

 א פיזורס"מ רוחב לל 60*
 יחידה

 –עד 

50  
20 1000 

לאירועים שונים 

 במהלך השנה

מטר אורך  2השכרת שולחנות מתקפלים 

 ס"מ רוחב ללא פיזור 60*
 יחידה

-עד 

50 
20 1000 

לאירועים שונים 

 במהלך השנה 

מטר אורך  2השכרת שולחנות מתקפלים 

 ס"מ רוחב ללא פיזור 60*
 יחידה

 -מ 

50 

עד 

100 

20 2000 
שונים לאירועים 

 במהלך השנה 

השכרת כסאות פלסטיק בצבע לבן ללא 

 ידיות  וללא פיזור 
 יחידה

 -עד 

150 
3 450 

לאירועים שונים 

 במהלך השנה

 סה"כ ללא מע"מ 

   

20,700  

  

      

 כמות יח' חישוב תאור הפריט
מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ
 הערות

תאי השירותים יהיו עם מיכל מים צמוד לשטיפת ידיים 

 נייר לניגוב ידיים וסבון נוזלי  ,
          

תא שירותים כימים לאנדרטת האצל ולבית יד לבנים : 

)השירותים חייבים להיות נקיים( ולהעביר אותם לבית 

 יד לבנים

תא 

 שירותים
1 700 700 

לערב יום 

 הזיכרון 

תאי שירותים  כימים  לבמה  דתית , פארק עופר  

השירותים חייבים להיות  בקרית מנחם ותא שני לבמה  

 שירותים כימיים נקיים  

תא 

 שירותים
3 700 2100 

ערב יום 

 העצמאות

( ימים השירותים 5תאי שירותים  כימים  לחמישה  )

 חייבים להיות  שירותים כימיים נקיים  

תא 

 שירותים
1 700 700 

כולל 

פינוי 

 וניקוי

תאי שירותים  כימים  תא אחד לבמה  בפארק עופר 

( שבועות  3ת מנחם ותא שני לשלושה )בקרי

 השירותים חייבים להיות  שירותים כימיים נקיים  

תא 

 שירותים
1 700 700 

כולל 

פינוי 

 וניקוי
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(  1תאי שירותים  כימים  תא אחד ליום אחד )

 השירותים חייבים להיות  שירותים כימיים נקיים  

תא 

 שירותים
1 700 700 

כולל 

פינוי 

 וניקוי

 מע"מ סה"כ ללא 

   

 ₪

4,900.00 

  

 ( 5)נספח מס' 

 

 התקנת שילוט כולל אישור מהנדס קונסטרוקציה – 126/2016הצעה מס'  .6

 למחלקת ספורט ואירועים ,דוברות , חינוך ,זהירות בדרכים ולכלל מחלקת העירייה ,    

 ות נדרש לפרסם אירועים באמצעות שילוט שמשוניות מלבנים ועיגולים, בבקשה לקבלת הצע    

 מחיר מחלקת רכש פנתה לספקים הבאים:    

 המרכז הישראלי לשילוט וח.ש.ן מתוג בע"מ. ד.פ. שון שלטים, שי שלטים,    

 נענו לבקשתנו:    

 שון שלטים ,ד.פ. המרכז הישראלי לשילוט וח.ש.ן ,מתוג בע"מ.    

 ראי טבלת הצעות מטה.    

 :ההצעה כוללת    

 המחלקה המזמינה.* התקנה ופירוק בתיאום     

 * המתקין/המפרק יהיה בעל הכשרה והסמכה לעבודה בגובה.    

 * הדפסה צד אחד פרוצס צבעוני מלא.    

 שעות מאישור הגרפיקה, 24שעות מקבלת הסקיצה, תליית השלט תוך  8ביצוע ואישור הגרפיקה תוך     

 שעות מסיום האירוע לכל היותר. 72פירוק השלט תוך     

 השלטים יותקנו במהלך השנה במספר אתרים בעיר האתרים יצוינו  יות הינן משוערות לשנה,הכמו    

 על גבי הזמנות עבודה.    

 * הספק הזוכה מתחייב לתת אישור מהנדס קונסטרוקציה לכל התקנה שנדרש אישור לזה.    

 צעתם על גבי * מחלקת רכש מבקשת לציין כי אותו מפרט נשלח לכל המצעים,נדרש מהם למלא ה    

 הנספח שצורף.       

 כזוכה הצעתו הזולה ביותר מבין כלל ההצעות , שון שלטיםמחלקת רכש ממליצה להכריז על       

 והספק עונה על דרישות העירייה.      

 שון שלטים מסוגלים לעמוד בעבודות האמורות   לשאלת הועדה מיכל רוטמן מבהירה כי      

 ם.)ראה הערות בנספח(לאור ניסיון קוד      

 זהירות בדרכים ועפ"י הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית  חינוך, עצמאות, –מקור תקציבי       
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         העירייה.       

  

ד.פ. 

המרכז 

הישראלי 

 לשילוט

 

ח.ו.ש.ן 

מתוג 

 בע"מ 

 

שון 

   שלטים

 כמות  תיאור העבודה
מחיר 

 יחידה
 מחיר סה"כ 

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 כ סה"

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ 

גרם עם מסגרת  500שמשונית 

עץ אחורית כוללת גרפיקה 

 מטר 1*5מידות 

100 600 60000 3000 300000 400 40000 

מלבנים ממותגים על פלטת עץ 

,כולל גרפיקה על שמשונית 

גרם מודפסת  500במשקל 

 מטר 1.2מטר *0.8דיגיטלית 

100 250 25000 1500 150000 80 8000 

עיגולים ממותגים על פלטת עץ 

,כולל גרפיקה על  שמשונית 

גרם מודפסת  500במשקל 

 מטר 1דיגיטלית  קוטר 

50 300 15000 1700 85000 80 4000 

 ₪ סה"כ ללא מע"מ 

  

100,000 

 

535,000   52,000 

 

 

 ( 6)נספח מס' 

 

 הנחיות מרחביות  – 127/2016הצעה מס'  .7

 ומלצו על ידי עו"ד שרית דנה, לקבלת הצעת מחיר לצורך כתיבת  יועצים שה 5 -אגף ההנדסה פנה ל 

 לחוק התכנון והבנייה.  101הנחיות מרחביות בהתאם לתיקון  

 הצורך בכתיבת ואישור הנחיות אלו הינו צורך בסיסי על מנת לעמוד בדרישות החוק ועל מנת להתאים   

 העתידיות.  מדיניות עירונית לנושאים שונים בכלל ההיתרים והתכניות 
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  להלן הצעות המחיר שהתקבלו בטבלה המצורפת: 

 

 

 מחיר  המציע 

)כולל 

 מע"מ(

 המלצות  הערות

 

אדר'  -citybeeמשרד   .1

ערן לשם ואדר' ערן 

 שקד

 

 משרד צעיר אך מנוסה מאוד בתכנון.   135,000

 אדר' שמואל גרואג  .2

 ואדר לילך הראל

ניתנה הנחה  209,025

10% 

 

 ן רב שנים.ניסיו

מסיימים בימים אלה כתיבת הנחיות מרחביות 

גן, הנחיות מדיניות לעיריית -בעיר רמת

 ירושלים לנושא פיתוח ושימור ועוד.

 

 אדר' איריס קשמן  .3

 ואדר' אורן בן אברהם

 

ההצעה הזולה  99,500

 ביותר

ניסיון בכתיבת הנחיות מרחביות לערים 

 אחרות. 

הועברה הצעה  - אדר' עדן בר  .4

 נדחתהו

ההצעה נדחתה בעצת המחלקה המשפטית 

של העירייה בשל ניגוד עניינים של המתכנן 

)מתכנן תכנית התחדשות עירונית מתחם 

 "הכשרת הישוב"(. 

 

אדר' מיכל וחזי   .5

 ברקוביץ'

לא מעוניינים  _

 להגיש הצעתם. 

 

 

 

 

 קשמן ואדר' אורןאדר' איריס אגף ההנדסה ממליץ  לאשר את ההצעה הזולה ביותר והתקשרות עם 

 בן אברהם לכתיבת ההנחיות המרחביות.)קרית  אונו,רמת השרון (. 

 הינה שעתית על פי חלוקה של יועץ זוטר ואדריכל בכיר. 2יובהר כי,הצעה מס' 

 לפני הנחה ₪  232,250הרי שהסכימה המוצעת הינה  2לאחר שהתקבלה הבהרה ממציע  מס' 

 גף הנדסה נשארת.לאחר הנחה לכן המלצת א₪  229,025 -ו

 731759 -מקור תקציבי 

 

 ( 7)נספח מס' 
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 אספקת דשא סינטטי עבור  מחלקת תברואה/גינון - 128/2016הצעה מס'  .8

       

 למחלקת תברואה / גינון נדרש דשא סינטטי לחפות שטחים ציבוריים ברחבי העיר.

 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מהספקים הבאים:

 פשוט ירוק, והשביל הירוק. -שתלת אייל, חמי גלמית דשא עוז, מ

 נענו לבקשתה:

 פשוט ירוק.  -דשא עוז, משתלת אייל, חמי גלמית  

 

 . 11:00בשעה  23.3.2016הצעתם של השביל הירוק לא התקבלה המעטפה הגיעה באיחור בתאריך  

  12:00עד השעה  22.3.2016כשהמועד האחרון להגשה היה 

 

 

 

 עיריית רמלה

חמי גלמית פשוט 

 דשא עוז משתלת אייל ירוק

 כמות תאור הפריט

מחיר 

מקסימום 

₪ למ"ר 

ללא 

 מע"מ 

מחיר 

סה"כ  

ללא 

 מע"מ 

מחיר 

יחידה 

למ"ר 

לאחר 

 הנחה 

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

יחידה 

למ"ר 

לאחר 

 הנחה 

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

יחידה 

למ"ר 

לאחר 

 הנחה 

מחיר 

 סה"כ

 דשא סינטטי מסוג

מ"מ  40פרפקט 

 –של דשא עוז 

 שווה טיב וערך  

1000 55 55000 50 50000 39 39000 45 45000 

מסמרים להתקנת 

 5הדשא אריזה 

 ק"ג

20 35 700 30 600 32 640 34 680 

סה"כ ללא מע"מ  

 ₪ 
    55700   50600   39640   45680 

 

 

  

 כעל זוכים הצעתם הזולה ביותר מבין ההצעות שהתקבלו אייל משתלתמחלקת רכש ממליצה להכריז על   

 כמו כן, הצעת נמוכה יותר ממחיר המקסימום שציינו בבקשה.

 ש "ח + מע"מ בשנה.50,0000הספק עונה על כל דרישות העירייה סכום הרכישה לא יעלה על 

 דשא של משתלת אייללשאלת הועדה מבהירה מיכל רוטמן כי לעירייה ניסיון מצוין עם איכות וטיב ה

 וכי העירייה עבדה עם משתלת אייל בפרויקטים נוספים ובנוסף חביבה דוד עומד גם הוא מאחורי 

 .המלצתה של מיכל רוטמן

 עבודות קבלניות ועפ"י הזמנות מאושרות וחתומות ע"י גזברית העירייה-מקור תקציבי       
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 ( 8)נספח מס' 

  

 ות הועדה:מלצה

 מדריכות שיקומיות לפרויקט סביבה תומכת - 121/2016ס' הצעה מ .1

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

 חברת דנאל.  

 

 הארכת הסכם מיוחד להפעלת מרכזי יום לזקנים ברמלה - 122/2016הצעה מס'  .2

 ראש העירייה לאשר הארכת הסכםהועדה מאשרת המלצת מחלקת  הרווחה וממליצה בפני   

 .חברת מטבעם   

 

 שירותי הגברה ותאורה לאירועים עירוניים – 123/2016הצעה מס'  .3

 למרות להמלצת  מחלקת  ספורט ואירועים להכריז על זכיין אחד כעל זוכה, הוועדה ממליצה   

 ות הזולות מביניהם  כעל זוכים על פי ההצע וגולן  הפקות,  להכריז על שני הספקים ארקדי סיונוב  

 ועדת מו"מ תקבע  בסופו של דבר  לאותה עבודה ולנהל ועדת מו"מ עם הספקים להוזלת מחירים.   

 מהי  ההצעה הזולה ביותר לאחר הוזלת המחירים.   

    

  2016אספקה והפעלת זיקוקי דינור לאירועי עצמאות  – 124/2016הצעה מס'  .4

 ההתקשרות עם מליצה בפני ראש העירייה לאשר הועדה מאשרת המלצת מחלקת  רכש ומ  

 אומגה לביא.           

 השכרת שולחנות כסאות ושירותים כימיים לאירועים וחגיגות  – 125/2016הצעה מס'  .5

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

 הכל לחינה.       

 

 שילוט כולל אישור מהנדס קונסטרוקציה התקנת – 126/2016הצעה מס'  .6

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

 שון שלטים.  

 

 הנחיות מרחביות  – 127/2016הצעה מס'  .7

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

 אורן בן אברהם לכתיבת ההנחיות המרחביות.  אדר' איריס קשמן ואדר'  

 

 אספקת דשא סינטטי עבור  מחלקת תברואה/גינון - 128/2016הצעה מס'  .8

 ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת  רכש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר   

 . משתלת אייל  

 

 

 איילת כהן                          עו"ד רעות שדה                                                 

 ע/מנכ"ל                                                                 מנכ"לית העירייה                

 

 



 עיריית רמלה                                                                              
 מזכירות העירייה                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  
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 החלטות ראש העירייה:

 מדריכות שיקומיות לפרויקט סביבה תומכת - 120/2016הצעה מס'  .1

 חברת דנאל.מאשר ההתקשרות עם   

 

 הארכת הסכם מיוחד להפעלת מרכזי יום לזקנים ברמלה - 121/2016ס' הצעה מ .2

  חברת מטב.מאשר הארכת ההסכם עם   

 

 שירותי הגברה ותאורה לאירועים עירוניים – 123/2016הצעה מס'  .3

 כעל זוכים על פי ההצעות הזולות      וגולן  הפקות,  להכריז על שני הספקים ארקדי סיונובמאשר      

 ועדת מו"מ תקבע  יהם לאותה עבודה ולנהל ועדת מו"מ עם הספקים להוזלת מחירים. מבינ     

 בסופו של דבר מהי  ההצעה הזולה ביותר לאחר הוזלת המחירים.      

 

  2016אספקה והפעלת זיקוקי דינור לאירועי עצמאות  – 124/2016הצעה מס'  .4

 אומגה לביא. מאשר ההתקשרות עם      

  

 השכרת שולחנות כסאות ושירותים כימיים לאירועים וחגיגות  – 16125/20הצעה מס'  .5

 הכל לחינה. מאשר ההתקשרות עם       

 

 התקנת שילוט כולל אישור מהנדס קונסטרוקציה – 126/2016הצעה מס'  .6

 שון שלטים. מאשר ההתקשרות עם  

 

 הנחיות מרחביות  – 127/2016הצעה מס'  .7

 ואדר' אורן בן אברהם לכתיבת ההנחיות המרחביות. אדר' איריס קשמן  מאשר ההתקשרות עם

 

 אספקת דשא סינטטי עבור  מחלקת תברואה/גינון - 128/2016הצעה מס'  .8

 . משתלת אייל  מאשר ההתקשרות עם   

 

 

 

 יואל לביא                                                                                     2016אפריל , 

 ראש העירייה                                                                                                             

 


