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 14-20/2016פרטיכל  הצעות פטורות  

 

 (2016מאי  02שני כ"ד ניסן תשע"ו) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה 

 פנחס זינגר ז"ל. בבניין עירייה ע"ש

 משתתפים:                                                           

 מנכ"לית העירייה -איילת כהן                                                        

 גזברית העירייה-עללאל רוזה                                                          

 ס/יועמ"ש –עו"ד סופי וטילם                                                         

 מנהל מחלקת משק ונכסים –שי אדרת                                                         

 מנהלת אגף חינוך ונוער –אלונה קליימן                                                         

 מנהל מחלקת מחשוב  –משה מורדוך                                                         

 ע/מנכ"ל            –עו"ד רעות שדה                                                         

 

                             

    :הנדון

 

 מצלמות לאגף הנדסה – 144/2016הצעה מס'  .1

 

 בסכום ביקור רה"ע באגף הנדסה נדרש להתקין מצלמות אבטחה חדשות.

 כן נדרש להחליף את  לא ניתן להוסיף מצלמות למערכת הקיימת מאחר והיא בתפוסה מלאה ול

 המערכת הקיימת במערכת חדשה כך שניתן יהיה להוסיף מצלמות חדשות.

 כמו כן, נדרש בנוסף להחליף מצלמות קיימות לא תקינות.

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו

 כולל מע"מ₪  16,988.4ללא מע"מ, ₪  14,520 –חברת רזקול  (1

 כולל מע"מ.₪  16,685ללא מע"מ, סה"כ ₪  14,261 –חברת מוקד שחר  (2

 חודש. 24החברות מציעות את אותה תכולת עבודה ורכיבים וכן אחריות למערכת למשך  2

 איכותי יותר והצעתו זולה יותר. חברת מוקד שחרהציוד שמציעה 

 .חברת מוקד שחרמחלקת המחשוב ממליצה לאשר התקשרות עם 

 מחלקת הכנסות+אגף הנדסה.  -מקור תקציבי

 

 ( 1)נספח מס' 

 

 2015הפקת דוח ביקורת מבקר העירייה לשנת  – 145/2016ה מס' הצע .2

 

 כמידי שנה מתפרסם דוח ביקורת מבקר העירייה, מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות    

 מחיר מהספקים הבאים:   
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 אליניר,סטודיו ספרינט,אמקה ביט וקונוס.   

 נענו לבקשה:   

 מצ"ב טבלת השוואות. אמקה ביט וקונוס.   

 קונוס לאחר בדיקת הצעות המחיר המחיר מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם    

 הצעתם הזולה ביותר, קיים פער במחירים למרות שאותו מפרט נשלח לכל בתי הדפוס.   

 שאל שאלה והתשובה נשלחה לכלל בתי הדפוס שנעשתה פניה אליהם כך שכולם אמקה ביטהספק    

 הבינו את אופי העבודה.   

  1612.750 –מקור תקציבי    

 ( 2)נספח מס'                                                       

קונוס                                                                                                                                                    

 אמקה ביט

 מחיר סה"כ מחיר סה"כ כמות אור הפריטת

עמודי פנים מודפסים דו צדדי  380עד  – 2015ספר דו"ח מבקר העירייה 

גרם  80במצב סגור  17*24ללא הכריכה , הדפסה דו צדדית במידות:,ס"מ  

גרם. הכריכה  80ס"מ צבעוני  17*24חוצצים, החוצצים בגודל   12לבן עד 

   בלבד,הדפסה פרוצס צבעוני מלא חזית 

  

  

גרם כרמו מט עם למינציה,  כריכה רכה , סוג הכריכה   285הכריכה נייר  

 הדבקה + סיכות כשהכריכה עוטפת את הדפים.  הדוח יודפס בצבע אחד 

40 

 ספרים
5900 18700 

       יש להקפיד כי הכריכה תהיה טובה שהדפים לא יתלשו!  

ההדפסה , כולל צירוף וסידור ההצעה כוללת : עריכה גרפיקה סידור הגהה ו

הנספחים המציע יערוך את הדוח כולל תוכן עיניינים ומראה מקום ונספחים. 

מובהר בזאת: יש להקליד ולערוך את החומר המוקלד שיועבר אליכם ע"י 

משרד מבקר העירייה כשהכתב יהיה מאותו סוג גופן ואותו גודל אות כפי 

 שיורה המבקר.

    

  

והנספחים  WORDר את כל החומר מ וקלד בקובץ עיריית רמלה תעבי

 סרוקים.
      

 18,700 5,900   ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 

 לשאלת הועדה מדוע ישנו פער מחירים ע"פ המחלקה למרות שאותו מפרט נשלח לכולם    

 המחלקה מציינת , כי אלה הנתונים שהוגשו.   

   

    

 למחלקת הכבישים רכישת תמרורים ועמודים – 146/2016הצעה מס'  .3

 מחלקת פת"ש /כבישים פנתה למחלקת רכש בבקשה לקבלת הצעת מחיר בדבר תמרורים ועמודים 

 להתקנה ברחבי העיר.
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 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מהספקים הבאים:

 שי שלטים, שון שלטים ד.פ. המרכז הישראלי לשילוט, שרגרף וענטבי אינג'יר.   

 :שתנונענה לבק 

 ד.פ. המרכז הישראלי לשילוט.     

 בבקשה לקבלת הצעות צוין מחיר מקסימום על מחיר המקסימום רשאי המציע לתת הנחה.     

 כעל זוכהד.פ. המרכז הישראלי לשילוט  לאחר בדיקת ההצעות  מחלקת רכש ממליצה להכריז על

 ונה על דרישות העירייה ., הספק ע 24%הצעתו בסה"כ זולה ממחיר המקסימום בכ 

 . אלש"ח + מע"מ 50סכום ההתקשרות השנה לא יעלה על 

 1742.750 -מקור תקציבי   

 (  3)נספח מס'                                                                

 

   

    

ד.פ. המרכז הישראלי 

 לשילוט

 כמות תאור הפריט

מחיר 

מקסימום 

 ה ליחיד

מחיר 

מקסימום  

 סה"כ

מחיר 

יחידה 

לאחר 

 הנחה

מחיר סה"כ 

 לאחר הנחה

 1350 45 1350 45 30 (439)   30 -תמרור א 

 900 45 1280 64 20 (618)   6 -תמרור ג 

 450 45 640 64 10 (623)   4 -תמרור ג 

 900 45 1280 64 20 (626)   1 -תמרור ג 

 450 45 640 64 10 (627)   49 -תמרור ג 

 380 38 450 45 10 (901)   11 -תמרור א 

 840 42 1100 55 20 (401)  1-תמרור ב

 840 42 1100 55 20 (435)   30 -תמרור ב 

 1260 42 1650 55 30 ((406) 15 –תמרור ב 

עמודים ברזל מגולבן  עובי 

מ"מ לפחות  2.5דופן 

 מטר 3.0באורך של 

30 90 2700 55 1650 

בן  עובי עמודים ברזל מגול

מ"מ לפחות  2.5דופן 

 מטר 3.5באורך של 

10 98 980 64 640 

- 3.5ברגים  לברזל באורך 

 ס"מ 4
1500 0.8 1200 0.6 900 

 ₪ סה"כ ללא מע"מ 

  

41,595 

 

31,645 
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ד.פ. המרכז הישראלי 

 לשילוט

 כמות תאור הפריט

מחיר 

מקסימום 

 ליחידה 

מחיר 

מקסימום  

 סה"כ

 מחיר

יחידה 

לאחר 

 הנחה

מחיר סה"כ 

 לאחר הנחה

 190 38 225 45 5 (121)  18 -תמרור א 

 190 38 225 45 5 (145)   38 -תמרור א 

 1140 38 1350 45 30 (144)   46 -תמרור א 

 840 42 1100 55 20 (201)   45 -תמרור ב 

 840 42 1100 55 20 (202)   46 -תמרור ב 

 1260 42 1650 55 30 (203)   44 -תמרור ב 

 420 42 550 55 10 (204)   40 -תמרור ב 

 420 42 550 55 10 (205)   41 -תמרור ב 

 420 42 550 55 10 (206)   42 -תמרור ב 

 420 42 550 55 10 (207)   43 -תמרור ב 

 840 42 1100 55 20 (208)   47 -תמרור ב 

 1260 42 1650 55 30 (213)   49 -תמרור ב 

 630 42 825 55 15 (214)   50 -תמרור ב 

 675 45 825 55 15 (215)   51 -תמרור ב 

 900 45 1280 64 20 (220)   50 -תמרור ג 

 450 45 640 64 10 (222)   52 -תמרור ג 

 190 38 320 64 5 (223)   53 -תמרור ג 

 1240 62 1100 55 20 (301)   36 -תמרור ב 

 840 42 1100 55 20 (302)   37 -תמרור ב 

 1350 45 1650 55 30 (303)   48 -תמרור ב 

 840 42 1280 64 20 (306)   7 -תמרור ג 

 1260 42 1650 55 30 (402)   2 -תמרור ב 

 420 42 550 55 10 (428)   4 -תמרור ב 

 420 42 550 55 10 (429)   3 -תמרור ב 

 840 42 1100 55 20 (431)   6 -תמרור ב 

 1260 42 1650 55 30 (432)   28 -מרור ב ת

 630 42 825 55 15 (433)   29 -תמרור ב 

 900 45 1280 64 20 (437)   43 -תמרור ג 
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 רכישת ציוד ספורט לפעילות חוגים באולם הספורט בקריית האומנים – 147/2016הצעה מס'  .4

     

 ש לרכוש ציוד לפעילויות שיתקיימו במקום, במסגרת הצטיידות אולם הספורט בקריית האומנים נדר

 מחלקת ספורט ואירועים העבירה למחלקת רכש רשימת פרטים בכדי לקבל הצעות מחיר.

 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות לספקים הבאים:

 אנרג'ים, ספורט הדרום, ספורט גום, אביר ספורט, ראם ספורט, בשגל.

 נענו לבקשתנו:

 ראי טבלת השוואות והצעות מצ" ב. -ראם ספורט וספורט גום 

 מחלקת רכש ממליצה להכריז על שני הספקים כעל זוכים ראם ספורט וספורט גום על פי הזול  

 והמתאים לדרישת העירייה לפריט .

 מצ"ב טבלאות מצורפות. הספקים עונים על דרישות העירייה.

       

 מע"מ .₪ +  50,000סכום הרכישה לציוד ספורט לפעילויות חוגים לא יעלה על  

 אלש"ח בדבר הצטיידות אולם הספורט  450נשלחה בקשה למפעל הפיס על סכום של  -מקור תקציבי 

 "ר יאושר.הכולל ציוד לחדר חדר כושר וחוגים, הרכישה תתבצע ברגע שהתב

 

 ( 4)נספח מס'                                                     

 

   

 ספורט גום

 
 תיאור הפריט

יחידת 

 מידה
 כמות

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

 4500 90 50 יחידה ס"מ  100ס"מ *100מזרני ריבאונד במידות 

 168 16.8 10 יחידה 45כדור פיטבול מס' 

 210 21 10 יחידה 55כדור פיטבול מס' 

 252 25.2 10 יחידה 65כדור פיטבול מס'

 460 230 2 יחידה כרית בוסו 

 1650 66 25 יחידה מדרגה לאירובי מפלסטיק איכותית ועמידה

 84 8.4 10 יחידה מ' קושי רגיל  1.3גומיות כושר ללא ידיות 

מטר קושי  25גומיות לטקס גליל באורך 

 רגיל
 292 146 2 גליל

ות לכדורים ממתכת מגולבנת צבועה עגל

בתנור בצבע כתום עם גלגלים בעלי 

 כגדורים לפחות  15מעצורים העגלה מכילה 

 6750 1350 5 יחידה

 200 10 20 יחידה 18.5כדור גומי מס' 

 450 30 15 יחידה 5כדורסל מולטן מס' 

 450 30 15 יחידה 6כדורסל מולטן מס' 

 450 30 15 יחידה 7כדורסל מולטן מס' 

 900 30 30 יחידה כדור יד

 216 54 4 יחידה רשתות לשערי כדור יד

 מחיר סה"כ ללא מע"מ 

  

  17032 
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 טבלת השוואות

  

 ראם ספורט

 
 תיאור הפריט

יחידת 

 מידה
 כמות

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

סולם שוודי כפול במידות: ס"מ  

170*H260   כולל התקנהס"מ 
 1400 1400 1 יחידה

 240 240 1 יחידה קבילית  בהתאמה לסולם שוודימתקן מ

 240 240 1 יחידה מתקן מתח  בהתאמה לסולם שוודי

 900 30 30 יחידה כרית פיתה

 1190 238 5 יחידה מדרגה נפתחת פרו פיטנס שלושה שלבים

 90 9 10 יחידה מ' קושי בינוני 1.3גומיות כושר ללא ידיות 

 110 11 10 יחידה שי קשהמ' קו 1.3גומיות כושר ללא ידיות 

מטר קושי  25גומיות לטקס גליל באורך 

 קשה
 390 195 2 גליל

 130 13 10 יחידה מ' קושי רגיל  1.3גומיות כושר עם ידיות 

 130 13 10 יחידה מ' קושי בינוני 1.3גומיות כושר עם ידיות 

 130 13 10 יחידה מ' קושי קשה 1.3גומיות כושר עם ידיות 

קרוס הכוללת: חבל, משולש, ערכת אובר 

 משולש סגור ושתי מוטות
 486 243 2 ערכה

עגלת מזרונים ממתכת מגולבנת צבועה 

בתנור  עם גלגלים בעלי מעצורים מכילה 

 מזרונים לפחות. 20

 3000 1000 3 יחידה

 300 10 30 יחידה מטר 4סרט התעמלות + מקל באורך 

 180 6 30 יחידה M240חבל צבעוני מקצועי ג'וניור 

 350 35 10 יחידה כדורי כח

 1440 48 30 יחידה 4כדורגל מאקרון מס' 

 1710 57 30 יחידה  5כדורגל מאקרון מס' 

 200 10 20 יחידה רשתות לחישוקי  כדורסל 

,                       OUTDOOR1שולחן טניס 

נייד  VARIO , 'KETLERכולל רשת 

מידות  –מתקפל המתאים לתנאי חוץ 

 76H*152.5*274ולחן במצב פתוח: הש

   7 יחידה ס"מ 

  

מידות השולחן במצב 

שנים אחריות 3ס"מ   171H*153*49סגור:

 לשולחן

1240 8680 

     יש לצרף הצהרה למתן האחריות

 290 0.58 500 יחידה  כדורי טניס שולחן

 600 24 25 זוג מחבטי טניס שולחן מקצועי לליגה

  מחיר סה"כ ללא מע"מ

   

22186 
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 טבלת השוואות

  

 ראם ספורט

 

 ספורט גום

 
 תיאור הפריט

יחידת 

 מידה
 כמות

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ
 מחיר יחידה

מחיר 

 סה"כ

 0 0 240 12 20 יחידה 17כדור גומי מס' 

 200 10 240 12 20 יחידה 18.5כדור גומי מס' 

 660 22 300 10 30 יחידה מטר 4סרט התעמלות + מקל באורך 

 225 7.5 180 6 30 יחידה M240חבל צבעוני מקצועי ג'וניור 

 360 36 350 35 10 יחידה כדורי כח

 450 30 615 41 15 יחידה 5כדורסל מולטן מס' 

 450 30 615 41 15 יחידה 6כדורסל מולטן מס' 

 450 30 615 41 15 יחידה 7כדורסל מולטן מס' 

 900 30 630 21 30 יחידה כדור יד

 1800 60 1440 48 30 יחידה 4גל מאקרון מס' כדור

 1800 60 1710 57 30 יחידה  5כדורגל מאקרון מס' 

 0 0 1400 700 2 יחידה שער לכדור יד נייד מאלומיניום תקני לליגה

 216 54 230 57.5 4 יחידה רשתות לשערי כדור יד

 348 17.4 200 10 20 יחידה רשתות לחישוקי  כדורסל 

,                       OUTDOOR1שולחן טניס 

נייד  VARIO , 'KETLERכולל רשת 

מידות  –מתקפל המתאים לתנאי חוץ 

 76H*152.5*274השולחן במצב פתוח: 

 ס"מ 

 7 יחידה

  

  

  

0 

 0 0 8680 1240     מידות השולחן במצב סגור:

49*153*171H  0           ס"מ 

 0           שנים אחריות לשולחן 3

 0           לצרף הצהרה למתן האחריות יש

 400 0.8 290 0.58 500 יחידה  כדורי טניס שולחן

 0 0 600 24 25 זוג מחבטי טניס שולחן מקצועי לליגה

 מחיר סה"כ ללא מע"מ 

   

42201   32323 

 

 

 

 

 טבלת השוואות       

  

 ראם ספורט

 

 ספורט גום

 
 תיאור הפריט

יחידת 

 מידה
 מותכ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ
 מחיר יחידה

מחיר 

 סה"כ

סולם שוודי כפול במידות: ס"מ  

170*H260   כולל התקנהס"מ 
 1500 1500 1400 1400 1 יחידה

 350 350 240 240 1 יחידה מתקן מקבילית  בהתאמה לסולם שוודי
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 350 350 240 240 1 יחידה מתקן מתח  בהתאמה לסולם שוודי

 100ס"מ *100במידות מזרני ריבאונד 

 ס"מ 
 4500 90 4850 97 50 יחידה

 168 16.8 220 22 10 יחידה 45כדור פיטבול מס' 

 210 21 220 22 10 יחידה 55כדור פיטבול מס' 

 252 25.2 300 30 10 יחידה 65כדור פיטבול מס'

 460 230 480 240 2 יחידה כרית בוסו 

 1080 36 900 30 30 יחידה כרית פיתה

 1650 66 1750 70 25 יחידה גה לאירובי מפלסטיק איכותית ועמידהמדר

 0 0 1190 238 5 יחידה מדרגה נפתחת פרו פיטנס שלושה שלבים

 84 8.4 90 9 10 יחידה מ' קושי רגיל  1.3גומיות כושר ללא ידיות 

 108 10.8 90 9 10 יחידה מ' קושי בינוני 1.3גומיות כושר ללא ידיות 

 132 13.2 110 11 10 יחידה מ' קושי קשה 1.3לא ידיות גומיות כושר ל

מטר קושי  25גומיות לטקס גליל באורך 

 רגיל
 292 146 310 155 2 גליל

מטר קושי  25גומיות לטקס גליל באורך 

 בינוני
 408 204 280 140 2 גליל

מטר קושי  25גומיות לטקס גליל באורך 

 קשה
 520 260 390 195 2 גליל

 150 15 130 13 10 יחידה מ' קושי רגיל  1.3עם ידיות גומיות כושר 

 150 15 130 13 10 יחידה מ' קושי בינוני 1.3גומיות כושר עם ידיות 

 150 15 130 13 10 יחידה מ' קושי קשה 1.3גומיות כושר עם ידיות 

ערכת אובר קרוס הכוללת: חבל, משולש, 

 משולש סגור ושתי מוטות
 0 0 486 243 2 ערכה

ות לכדורים ממתכת מגולבנת צבועה עגל

בתנור בצבע כתום עם גלגלים בעלי 

 כגדורים לפחות  15מעצורים העגלה מכילה 

 6750 1350 6750 1350 5 יחידה

עגלת מזרונים ממתכת מגולבנת צבועה 

בתנור  עם גלגלים בעלי מעצורים מכילה 

 מזרונים לפחות. 20

 4800 1600 3000 1000 3 יחידה

 0 0 180 9 20 יחידה 15ס' כדור גומי מ

 

 

 

 נספח להסכם בין עיריית רמלה לרשת המתנסים העירונית בדבר ניהול  - 148/2016הצעה מס'  .5

 רישום וגביית כספי קייטנת קיץ בגני הילדים לשלושה מחזורים קיץ תשע"ו

 

 הרישום לקייטנות השנה הועבר לאחריות אגף החינוך.    

 הקשור לנושא הרישום לקייטנות מאחר ולא הייתה תשתית מתאימה  בשנה שעברה הייתה בעיה בכל   

 וההערכות לא לקחה בחשבון כמות של מאות תושבים שנרשמים בתקופה מצומצמת.    
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 לעירייה אין תשתית רישום אינטרנטית נגישה היכולה לתת מענה בזמן כה קצר והעניין היותר    

  8:00ם לקהל ומונגשים לו בכל ימות השבוע משעה משמעותי הוא ריבוי מוקדי הרישום הפתוחי   

 . פתרון זה מאפשר להורים רישום מהיר, וקל מבלי לפגוע בימי העבודה שלהם.20:00עד    

 הוסכם ,כי המתנ"ס  יבצע את הרישום לקייטנות בכלל המוקדים שלו לאורך כל התקופה, כל נושא    

 כל נושא  הגבייה, פרסום, סליקה ומשלוח קבלות ביטול רישום והחזרים יבוצע על ידי המתנס,    

 המתנס יבצע .    

 תקורה. 5%עבור כלל השירות וניהולו המתנ"ס יגבה    

 אגף חינוך ונוער מבקשת לאשר ההתקשרות עם רשת המתנסים.   

 סעיף קייטנות קיץ –מקור תקציבי    

 ( 5)נספח מס' 

 

 

 ות הועדה:מלצה

 אגף הנדסה מצלמות ל– 144/2016הצעה מס'  .1

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

 חברת מוקד שחר.  

  

 2015הפקת דוח ביקורת מבקר העירייה לשנת  – 145/2016הצעה מס'  .2

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

 קונוס . 

 

 רכישת תמרורים ועמודים למחלקת הכבישים – 146/2016' הצעה מס .3

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

 . ד.פ. המרכז הישראלי לשילוט  

 

 רכישת ציוד ספורט לפעילות חוגים באולם הספורט בקריית האומנים – 147/2016הצעה מס'  .4

 ההתקשרות עם לקת  רכש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר הועדה מאשרת המלצת מח  

 ראם ספורט וספורט גום.  

 

 נספח להסכם בין עיריית רמלה לרשת המתנסים העירונית בדבר ניהול  - 148/2016הצעה מס'  .5

 רישום וגביית כספי קייטנת קיץ בגני הילדים לשלושה מחזורים קיץ תשע"ו

 ההתקשרות עם ער וממליצה בפני ראש העירייה לאשר הועדה מאשרת המלצת אגף חינוך ונו 

 רשת המתנסים.   

 

 עו"ד רעות שדה                                                               איילת כהן         

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

 

 מצלמות לאגף הנדסה – 144/2016הצעה מס'  .1

 חברת מוקד שחר.ההתקשרות עם מאשר   

  

 2015הפקת דוח ביקורת מבקר העירייה לשנת  – 145/2016הצעה מס'  .2

 קונוס . ההתקשרות עםמאשר   

 

 רכישת תמרורים ועמודים למחלקת הכבישים – 146/2016הצעה מס'  .3

 . ד.פ. המרכז הישראלי לשילוטההתקשרות עם מאשר     

 

 רכישת ציוד ספורט לפעילות חוגים באולם הספורט בקריית האומנים – 147/2016הצעה מס'  .4

 ראם ספורט וספורט גום.  ההתקשרות עםמאשר    

 

 

 נספח להסכם בין עיריית רמלה לרשת המתנסים העירונית בדבר ניהול  - 148/2016הצעה מס'  .5

 ית כספי קייטנת קיץ בגני הילדים לשלושה מחזורים קיץ תשע"ורישום וגבי

 רשת המתנסים.ההתקשרות עם מאשר      

 

 

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                                       2016מאי , 

 ראש העירייה                                                                                                            

 


