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 14-18/2016פרטיכל  הצעות פטורות  
 

 (בבניין עירייה 2016אפריל  12שלישי ד' ניסן תשע"ו) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה 

 פנחס זינגר ז"ל. ע"ש

 משתתפים:                                                         

 רייה מנכ"לית העי–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 אחזקה –אילן שרמי                                                            

 משק ונכסיםמנהל מחלקת  –שי אדרת                                                            

 מחלקת רכש –מיכל רוטמן                                                            

 מחלקת מחשוב –משה מורדוך                                                 

 מנהל מחלקת בטחון  –רובי קורן                                                          

 מחלקת שפ"ע –דני יצחק                                                          

 תרבות תורנית –אליקים ויינסשטיין                                                          

 ער     כלכלנית אגף חינוך ונו –יעל אדחוח                                                          

 קרן רמלה   –עו"ד יואב חמדי הלוי                                                          

 ע/מנכ"ל                                                      –עו"ד רעות שדה                                                          

 

 

   :הנדון

  

 צביעה וסימון כבישים  – 9/201612הצעה מס'  .1

 אבי גורן ממחלקת כבישים פנה למחלקת רכש בבקשה  לקבלת הצעות עבור צביעה וסימון כבישים,

 :להלן הספקים

 אביתר שיווק וסחר, קשת י.ג. בע"מ , דרך חדשה בתנועה וצמתים סימון כבישים בע"מ. 

 סכום ההתקשרות לא יעלה על סכום המחייב מכרז. •

 צות  עם גרנט ברוק מנהל מחלקת כבישים מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות לאחר התייע

 הצעתם הזולה ביותר והספק הינו זכייןדרך חדשה בתנועה וצמתים סימון כבישים בע"מ, עם  

 ים, -של מכרזים בתחום סימון וצביעת כבישים ברשויות הבאות:ראש העין,פתח תקווה,בת

 .,קרית ביאליק ועודקריית מוצקין 

 אלש"ח + מע"מ. 130הספק עונה על דרישות העירייה ,סכום ההתקשרות השנתית לא תעלה על 

 מצ"ב טבלת השוואות .

 משרד התחבורה ובכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה. -מקור תקציבי

 ( 1)נספח מס' 
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ללא ₪ הערה: המחירים בטבלה 

 מע"מ 

 

אביתר 

שיווק 

 וסחר

קשת י.ג. 

 בע"מ

דרך חדשה 

 צמתים בתנועה

 כמות תאור העבודה סע"ף

מחיר 

 מחיר יחידה מחיר יחידה יחידה

מחיר 

 יחידה

           ס י מ ו ן    כ ב י ש י ם    ב ע " מ  

1 

 12צביעת קווי נתיבים  וכוי  ברוחב  

 1.6 0.95 2 1.8 1 ס''מ בצבע לבן מלא

2 

צביעת  קווי  הפרדה  או  הדרכה    

ס"מ  בצבע  לבן  או    15ברוחב  

 1.9 0.95 2.2 2 1 צהוב  מלא .

3 

צביעת  קווי  הפרדה  או  הדרכה    

ס"מ  בצבע  לבן  או    20ברוחב  

 2.2 1.1 2.3 2.2 1 צהוב  מלא .

4 

צביעת  קווי  הפרדה  או  הדרכה    

ס"מ  בצבע  לבן  או    30ברוחב  

 3.2 1.8 3.75 3.5 1 צהוב  מלא .

5 

ת  שטחים  כגון  אי תנועה , צביע  

 13 8.5 16 14 1 קווים  מיוחדים  בצבע  לבן  מלא .

6 

צביעת אבני שפה ואי תנועה   

 3.5 1.75 5 4 1 שחור לסירוגין\כחול\בלבן

7 

צביעת  המילים  " האט "  או  "   

 28 15 32 29 1 עצור "  על  פני  הכביש .

 25 8.5 32 29 1 צביעת  חץ  בודד .   8

 50 16 60 53 1 צביעת  חץ  כפול .   9

 68 22 76 70 1 צביעת  חץ  משולש .   10

11 

ס"מ    14קרצוף  סימון  ברוחב  עד    

 15 5 22 18 1 ס"מ .  5בעומק  עד  

12 

  15  -קרצוף  סימון  ברוחב  מ   

ס"מ  ) כולל (    30ס"מ   ועד  

 25 10 32 28 1 ס"מ .  5ובעומק  עד  

13 

  5קרצוף  שטחי  צבע  בעומק  עד    

 38 12 42 40 1 ס"מ .

 43 12 47 45 1 קרצוף  חץ  בודד .   14

 55 20 20 60 1 קרצוף  חץ  כפול .   15

 90 30 100 95 1 קרצוף  חץ  משולש .   16

 120 9.5 120 100 1 צביעת  פסי  האטה   17
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 תלים למלתחות בבריכת השחייה העירוניתרכישת לוקרים ספסלים ומ – 130/2016הצעה מס'  .2

 לבריכת השחייה העירונית נדרש לרכוש לוקרים ספסלים ומתלים למלתחות )כולל הובלה(.   

 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מהספקים הבאים:   

 דר טק,מ.נ.ל דאלס מוצרי נייר ואדון לוקר.   

   הצעתם ביותר , החברה ספקה את הציודכעל זוכים מ.נ.ל  מחלקת רכש ממליצה להכריז על   

 והלוקרים  לבריכת השחייה עם פתיחה ,המוצרים איכותיים והשרות מצוין.   

 מע"מ בשנה.₪ +  10,000סכום הרכישה לא יעלה על  •

 מצ"ב טבלת השוואות.    

  1747300780 -מקור תקציבי 

 ( 2)נספח מס' 

 

  

 דור טק

 

   מ. נ. ל

דאלס 

מוצרי 

 נייר

 

אדון 

 וקרל

 

 תאור הפריט

כמו

 ת 

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

לוקרים דגם קלאסי 

 HPLמלוח טרספה 

 40*183*90במידות 

 743.3 8 תאים  3כל ארון 

5946.

4 700 5600 1050 8400 800 6400 

ספסל חד מושבי 

למלתחות משטח 

 פסים במידות:

 1400 700 2664 1332 1100 550 1360 680 2 ס"מ 33*42*180

לוח מתלים כולל ווים 

למלתחות במידות 

180*10  2 260 520 250 500 260 520 300 600 

 900 900 0 0 0 0 700 700 1 הובלה 

 סה"כ ללא מע"מ 

  

8526.

4   7200 

 

1158

4 

 

9300 
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 ות מסוג לקסמרק ודיו למדפסותרכישת מדפס – 131/2016הצעה מס'  .3

 וטונרים צבעוניים למדפסות  MS 811מחלקת מחשוב ממליצה לרכוש מדפסות מסוג לקסמרק    

 שלא מופיעים במכרזי חשכ"ל למחלקות העירייה השונות. DN 410 CS /DN 310 CSלייזר   

 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:   

 . ONEיון מחשבים,גטר גרופ וחברת טונוס,טים,ח   

 הפער בין הספקים נמוך לכן טונוס ,טים וגטר גרופ כעל זוכים , מחלקת רכש ממליצה להכריז על    

 מחלקת רכש ממליצה שהרכש יתבצע על פי הזול והזמין לפריט למעט רכישת ערכת הצבע למדפסות    

 . DN  410  CS /DN 310 CSלייזר צבעונית    

 הזול ביותר.      גטר גרופר לערכה אצל המחי   

 הספקים עובדים עם העירייה ומחלקת רכש מרוצה מהשרות המתקבל מהם והספק עונה על   

 דרישות העירייה.   

 מע"מ.₪ +  20,000סכום הרכישה לא יעלה  על    

 על פי הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה . -מקור תקציבי   

 

  

 טים טונוס

חיון 

 מחשבים

גטר 

 one גרופ

 כמות תאור הפריט

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 יחידה

 60מדפסת לייזר שחור לבן הדפסה צד אחד 

 MS811 1 0 1380 2344 1062.6 1930הדפסות בדקה 

מדפסת לייזר שחור לבן הדפסה דו צדדי  

 MS811 1 0 1729 2344 1596 2240הדפסות בדקה 

 CS310 DN   0 976 1308 1240 1264מדפסת לייזר צבעוני 

 CS410 DN   0 1436 1608 1548 1552מדפסת לייזר צבעוני 

הדפסות בדקה  -  MS811טונר ללקסמרק 

45,000 1 670 1296 1088 912 1040 

 CS310 DN / CS410טונרים למדפסת לייזר 

DN  464 460 480 436 550 1 צבע כחול -  3000הדפסות   -צבעונית 

 CS310 DN / CS410טונרים למדפסת לייזר 

DN  396 93 412 348 407 1 צבע שחור -  3000הדפסות ב  -צבעונית 

 CS310 DN / CS410טונרים למדפסת לייזר 

DN  צבע  -  3000הדפסות בדקה  -צבעונית

 464 460 480 436 550 1 אדום

 CS310 DN / CS410טונרים למדפסת לייזר 

DN  צבע  -  3000הדפסות בדקה  -צבעונית

 464 460 480 436 550 1 צהוב
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טונוס            טים                                                                      

                                                                     

    oneחיון מחשבים    גטר גרופ      

   

  

 כמות תאור הפריט

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 מחיר יחידה יחידה

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 יחידה

 / CS310 DNטונרים למדפסת לייזר 

CS410 DN  הדפסות   -צבעונית

 464 460 480 436 550 1 צבע כחול -  3000בדקה

 / CS310 DNטונרים למדפסת לייזר 

CS410 DN  הדפסות   -צבעונית

 396 93 412 348 407 1 צבע שחור -  3000בדקה

 / CS310 DNטונרים למדפסת לייזר 

CS410 DN  הדפסות   -צבעונית

 464 460 480 436 550 1 צבע אדום -  3000בדקה

 / CS310 DNטונרים למדפסת לייזר 

CS410 DN  הדפסות   -צבעונית

 464 460 480 436 550 1 צבע צהוב -  3000בדקה

  

2057 1656 1852 1473 1788 

 

 

 מתן שירותי אחזקה למערכות בקרת השקיה מתוצרת מוטורולה  – 132/2016הצעה מס'  .4

  חברת אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"ממחלקת שפ"ע מבקשת לאשר התקשרות עם    

 שהוסמכה ע"י חטיבת השירות של חברה מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ , עבור מתן שירותי    

 ערכות בקרת השקיה ממוחשבת אלחוטיות וציוד תקשורת אלחוטית מתוצרת שדה ואחזקה למ   

 מוטורולה.   

 מע"מ ₪ +  23,000 –עלות ההתקשרות  עם חברת אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ    

 כולל שרות ואחזקת ציוד המחשוב והבקרה של חברת מוטורולה.   

 שור המחלקה המשפטית על ההסכם.* הזמנות לא יאושרו על ידי הגזברית עד לקבלת אי  

  1746.781-פיתוח שצ"פ  1746.270חומרים  –מקור תקציבי   

 ( 4)נספח מס' 

 

 להקה לבמה הדתית ליום העצמאות – 133/2016הצעה מס'  .5

 מחלקת ספורט ואירועים ע"י המדור לתרבות תורנית פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור     

 ת יום העצמאות ,להלן הספקים:להקה לבמה הדתית לחגיגו    

 דוד שוקרון לב טהור. חנן אביטל ,ליאור לוי בית האומן, הללויה אירועים ,תזמורת רק בשמחות,    
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לב  רק בשמחות להקת שכוייח שם הלהקה

 טהור

להקת פרחי 

 ירושלים

דוד  נדב כהן הללויה אירועים משרד הפקות

 שוקרון

 חנן אביטל

 ילדיםלהקת  5 4 4 מספר נגנים

עלות כולל 

הגברה 

 ותאורה

 כולל מע"מ

11700 10000 9000  17000  ₪ 

 

 בעלות של   להקת לב טהורמחלקת ספורט ואירועים המדור לתרבות תורנית ממליצה להכריז על 

 כזוכים הצעתם הזולה ביותר ויש התאמה לאופי האירוע ויש ניסיון טוב עם העירייה.₪  9,000

 827780  -מקור תקציבי 

 ( 5)נספח מס' 

 

 שדרוג ארון תקשורת באגף החינוך  – 134/2016הצעה מס'  .6

 ארון התקשרות באגף החינוך גורם לבעיות תקשורת למשתמשים באתר וקשה מאוד לתחזקו     

 במצבו הקיים.     

 תוכנן ואושר לשדרגו. 2016בת"ע העבודה לשנת      

 עות , להלן הצעות המחיר:בסיור קבלנים לביצוע העבודה התקבלו שתי הצ     

 לא כולל מע"מ.₪  12,203 –חברת ארזים      

 לא כולל מע"מ.₪  11,760 –חברת רז קול      

 לביצוע העבודה. חברת רז קולמחלקת מחשוב ממליצה לאשר ההתקשרות עם      

  1616.780 –מקור תקציבי     

 ( 6)נספח מס' 
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 2016גישות עירונית לשנת יועץ נ - 135/2016הצעה מס'  .7

 משרדים לייעוץ נגישות לצורך קבלת הצעת מחיר עבור הכנת מיפוי  3-אגף הנדסה פנה ל

 אתרים לנגישות כולל התאמות נגישות למבני ציבור עירוניים, בשלוב עם הכנת תכנית

 נגישות.

 הצעת המחיר שנלקחו, מתבססות על מחיר שעתי ובהתאם להפעלת היועץ ע"י המנהל. 

 שעות. 400 -היקף שעות שנתי משוער לביצוע ,כ

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 לשעת עבודה.₪  280 –בי. סי. ס הנדסה ובטיחות בע"מ 

 לשעת עבודה.₪  256 –נגישות למרחב בע"מ 

 שעות לכל הפעלה. 25לשעת ייעוץ ומינימום ₪  278 –נגישות לעסקים 

  נגישות למרחב בע"מהתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ על ההצעה הזולה ביותר ו  

 שימש כיועץ בשנתיים האחרונות, מבצע עבודה מקצועית הדורשת מומחיות וידע בנושאי   

 הנגישות.  

 בטיחות ונגישות ולא עובר את התקציב השנתי. 1731000752  -מקור תקציבי 

 ( 7)נספח מס' 

 

             

 כם להחלפת יחידות צ'ילרים באולםיועץ לתכנון ועריכת הס  - 136/2016הצעה מס'  .8

 ספורט שכונת קריית מנחם

 אלש"ח נוספים השתתפות  50 -אלש"ח )ו 50,000עיריית רמלה ניגשה לקול קורא  ע"ס    

 הרשות( כולל מע"מ להחלפת צ'ילרים באולם ספורט   

 ברחוב יאיר שטרן, קריית מנחם.    

 יועצים לתכנון ועריכת הסכם להחלפת  2-לצורך המשך ההליך התכנון, אגף פת"ש פנה ל   

 יחידות צ'ילרים באולם ספורט שכונת קריית מנחם.   

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:   

 מע"מ.₪ +  18,500הצעה ע"ס  –יצחק ברבי מהנדסים ויועצים בע"מ    

 מע"מ.₪ +  19,500הצעה ע"ס  –איל ניב מהנדסים ויועצים בע"מ    

 יצחק ברבי מהנדסים ויועצים     הצעה הזולה ביותר והתקשרות עםאגף פת"ש ממליץ על ה   

 בע"מ.   
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 )עד לקבלת הרשאה תקציבית( -תכנון  -מקור תקציבי    

 ( 8)נספח מס' 

 

 שכ"ט עבור פרוגרמטור במסגרת הסכם גג רמלה - 137/2016הצעה מס'  .9

 רך קבלת משרדי ייעוץ לצו 4 -, לשיא-חברת הניהול פרופנה באמצעות אגף הנדסה 

 הצעות מחיר עבור פרוגרמטור במסגרת הסכם גג רמלה.

 הפרוגרמטור לצרכי ציבור לתכניות בהסכם גג, תכניות מורכבות ובהיקפים גדולים, 

 תכניות חשובות להתחדשות העירונית, בהן צריך לתת פיתרון שימושים מתאימים 

 וגרמה איננה רק ומספקים לקהל היעד העתידי מבלי לפגוע בתושבים הקיימים. הפר

 כמותית, אלא מציעה ניתוח מעמיק של היועץ את השימושים הראויים לעיר. 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 מע"מ.₪ +  118,125סך הצעה  -זאב ברקאי  (1

 מע"מ.₪ +  139,000סך הצעה  -אורבניקס בע"מ  (2

 מע"מ.₪ +  177,000סך הצעה  -בועז בר אילן  (3

 לא הגיש. –רן וולף  (4

 זאב ברקאי.ה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה והתקשרות עם אגף הנדס

 ואישורה של הגזברית מאחר והנושא לא תוקצב בכפוף למקור תקציבי -מ         מקור תקציבי

 ע"י רמי.            

 ( 9)נספח מס' 

 

 שחף שירותים חשבונאיים פיננסים בע"מ-הארכת התקשרות עם  – 138/2016הצעה מס'  .10

 שחף שירותים חשבונאיים פיננסים  חינוך ונוער מבקש לאשר הארכת התקשרות אגף      

 לאספקת שירותי הדרכה,תמיכה ויעוץ חשבונאי ופיננסי למוסדות החינוך   בע"מ,       

 כולל מע"מ.₪  32,800,סה"כ ₪  8,200חודשים בעלות של  4הארכה המבוקשת הינה למשך       

  1813200937 –מקור תקציבי       

 ( 10)נספח מס' 
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 ות הועדה:מלצה

 צביעה וסימון כבישים  – 129/2016הצעה מס'  .1

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

 דרך חדשה בתנועה וצמתים סימון כבישים בע"מ.
 

 בבריכת השחייה העירוניתרכישת לוקרים ספסלים ומתלים למלתחות  – 130/2016הצעה מס'  .2

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

 חברת מ.נ.ל .

 

 רכישת מדפסות מסוג לקסמרק ודיו למדפסות – 131/2016הצעה מס'  .3

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

 גרופ .טונוס ,טים וגטר  

 

 מתן שירותי אחזקה למערכות בקרת השקיה – 132/2016הצעה מס'  .4

 ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת מחלקת  שפ"ע וממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

 חברת אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ.        

 

 להקה לבמה הדתית ליום העצמאות – 133/2016הצעה מס'  .5

 ספורט ואירועים מדור תרבות תורנית וממליצה בפני ראש  הועדה מאשרת המלצת מחלקת 

   להקת לב טהור.ההתקשרות עם העירייה לאשר 

 

 שדרוג ארון תקשורת באגף החינוך  – 134/2016הצעה מס'  .6

 ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת  מחשוב וממליצה בפני ראש העירייה לאשר  

 חברת רז קול.     

 

 2016יועץ נגישות עירונית לשנת  - 135/2016הצעה מס'  .7

 ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר     

 .נגישות למרחב בע"מ    

 יועץ לתכנון ועריכת הסכם להחלפת יחידות צ'ילרים באולם  - 136/2016הצעה מס'  .8

 ספורט שכונת קריית מנחם

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

 יצחק ברבי מהנדסים ויועצים בע"מ.    

 שכ"ט עבור פרוגרמטור במסגרת הסכם גג רמלה - 137/2016הצעה מס'  .9

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

 זאב ברקאי.        

 שחף שירותים חשבונאיים פיננסים בע"מ-רכת התקשרות עם הא – 138/2016הצעה מס'  .10

 הועדה מאשרת המלצת אגף חינוך ונוער וממליצה בפני ראש העירייה לאשר הארכת התקשרות       

 שחף שירותים חשבונאיים פיננסים בע"מ.עם        

 

 איילת כהן               עו"ד רעות שדה                                                            

 ע/מנכ"ל                                                                 מנכ"לית העירייה                
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 החלטות ראש העירייה:

 צביעה וסימון כבישים  – 129/2016הצעה מס'  .1

 דרך חדשה בתנועה וצמתים סימון כבישים בע"מ.מאשר ההתקשרות עם 

 

 רכישת לוקרים ספסלים ומתלים למלתחות בבריכת השחייה העירונית – 130/2016ס' הצעה מ .2

 חברת מ.נ.ל .מאשר ההתקשרות עם 

 

 רכישת מדפסות מסוג לקסמרק ודיו למדפסות – 131/2016הצעה מס'  .3

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

 טונוס ,טים וגטר גרופ . 

 

 מתן שירותי אחזקה למערכות בקרת השקיה – 132/2016הצעה מס'  .4

 חברת אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ.    מאשר ההתקשרות עם    

 

 להקה לבמה הדתית ליום העצמאות – 133/2016הצעה מס'  .5

   להקת לב טהור.מאשר ההתקשרות עם 

 

 שדרוג ארון תקשורת באגף החינוך  – 134/2016הצעה מס'  .6

 חברת רז קול. מאשר ההתקשרות עם     

 

 2016יועץ נגישות עירונית לשנת  - 135/2016הצעה מס'  .7

 .נגישות למרחב בע"מ מאשר ההתקשרות עם  

 יועץ לתכנון ועריכת הסכם להחלפת יחידות צ'ילרים באולם  - 136/2016הצעה מס'  .8

 ספורט שכונת קריית מנחם

 ויועצים בע"מ.יצחק ברבי מהנדסים   מאשר ההתקשרות עם  

 שכ"ט עבור פרוגרמטור במסגרת הסכם גג רמלה - 137/2016הצעה מס'  .9

 זאב ברקאי.מאשר ההתקשרות עם   

 שחף שירותים חשבונאיים פיננסים בע"מ-הארכת התקשרות עם  – 138/2016הצעה מס'  .10

 שחף שירותים חשבונאיים פיננסים בע"מ.מאשר הארכת ההתקשרות  עם        

 

 

 

 יואל לביא                                                                                     2016אפריל , 

 ראש העירייה                                                                                                             

 


