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 14-38/2016פרטיכל  הצעות פטורות  
 

 (2016אוגוסט  15שני י"א אב תשע"ו) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה 

    פנחס זינגר ז"ל.  בבניין עירייה ע"ש

 

       

 :משתתפים                               

                   מנכ"לית     –איילת כהן                                

 ס/יועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם                                

 ס/גזבר  –שגיא רוזנבלט                                

 מנהל מחלקת מבני ציבור  –יגאל שפושניקוב                                

          מחלקת רכש  –מיכל רוטמן                                

 מנהל מחלקת משק ונכסים  –שי אדרת                                

 מנהל תחום חשמל    –אלון שמש                                

  ע/מנכ"ל –עו"ד רעות שדה                                 

 

 

 5515העיר לפי תקן בדיקה שנתית למתקני ספורט בבתי הספר וברחבי   – 251/2016הצעה מס'  .1

 

 מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור בדיקה שנתית למתקני ספורט     

 .5515בבתי הספר וברחבי העיר לפי תקן     

 : להלן הספקים    

 מכון התקנים הישראלי.    

 שמר בטיחות והנדסה.    

 סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ.    

 

 כמות            מכון התקנים      שמר                    סיסטם מעבדות                    פירוט ההצעה    

 מגרשים        הישראלי          בטיחות והנדסה     מתקדמות                                             

מגרש  5515בדיקת לפי תקן 

 30,000 23,504 41,500 50 פתוח משולב

אולם  5515לפי תקן  בדיקת

 1,800 2,249 2,490 3 ספורט קטן בבתי ספר

אולם  5515בדיקה לפי תקן 

 3,200 3,000 3,320 4 ספורט דרוש רישוי

בדיקה חוזרת מגרש פתוח 

 0 0 6,750 15 משולב  )משוער(

בדיקה חוזרת לאולם ספורט 

 0 0 450 1 קטן בבתי ספר )משוער(
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בדיקה חוזרת אולם  דרוש 

 0 0 450 1 )משוער( רישוי

 35,000 28,753 54,960 סה"כ 

 5,950 4,888 9,343 מע"מ 

 

סה"כ 

כולל 

 40,950 36,641 64,303 מע"מ

 

 

 לאחר בדיקת הצעות המחיר מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 , הצעתם הזולה ביותר והספק עונה על דרישות העירייה.  שמר בטיחות והנדסה

  2023652750 -תקציבי מקור 

   ( 1)נספח מס'                                                                 

 הספקה והתקנת שלטים לתחילת שנת הלימודים  – 252/2016הצעה מס'  .2

 במסגרת הערכות לפתיחת שנת הלימודים  משרד  התחבורה/זהירות בדרכם ואגף חינוך ונוער      

 ם לתלות שלטים עם מסר לתלמידים.מבקשי     

 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:     

 דפוס שלוש, שון שלטים,ד.פ.המכרז הישראלי לשילוט וענטבי את אניג'ר .     

 כעל זוכה, הצעתו הזולה   מע"מ₪ +  6,615שון שלטים בסך מחלקת רכש ממליצה  להכריז על      

 והספק עונה על דרישות העירייה.ביותר      

 1744780 -מקור תקציבי     

 ( 2)נספח מס' 

 הדפסת גיליון לראש השנה   – 253/2016הצעה מס'  .3

 כמידי שנה דובר העירייה מוציא גיליון לראש השנה ובוא מפורטים עבודות פרויקטים פעולות    

 עיר רמלה.ופעילויות של עיריית רמלה, הגיליון מגיע לכל בית אב ב    

 בבקשה לקבלת הצעות מחלקת רכש פנתה לספקים הבאים:    

 ראי הצעות מצורפות -קונוס, סטודיו ספרינט, אליניר ו ש. דוזלי     

 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות לשתי אופציות:  

 ס"מ  29.7/21גודל הגיליון:  1אופציה 

 ס"מ  28.5/19.25גודל הגיליון  2אופציה 

 בין הצעת ש. דוזלי לבין ההצעה   212%מבדיקת ההצעות עולה כי יש פער משמעותי של        

 השניה הזולה סטודיו ספרינט.      

 מחלקת רכש פנתה לדוזלי ושאלה האם הצעתם מתייחסת למפרט ואם אין טעות בהצעתם.       

 )מצ"ב ( הם מבהירים שהצעתם היא בדיוק עפ"י המפרט שנשלח וזו הצעתם. בתשובתם      
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 כעל זוכה, הצעתם הזולה ביותר , הספק עונה על דרישות העירייה.דוזלי מחלקת רכש ממליצה על       

 ס"מ. 29.7/21גודל הגיליון:  1הדובר בוחר להדפיס גיליון עפ"י אופציה      

 רת ההמלצה ,בהסתמך על ההסבר שניתן ע"י מיכל לעניין פער במחירים, יש שביעות הועדה מאש     

 רצון מעבודתם.      

 מע"מ .₪ +  16,500 -סכום ביצוע העבודה        

  614.781 -מקור תקציבי        

 (     3)נספח מס'                                                                               

 

 

  
 קונוס

סטודיו 

 ש. דוזלי אליניר ספרינט

 
 כמות תאור הפריט

מחיר 

 סה"כ
 מחיר סה"כ

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 סה"כ
 הערות

הדפסת עיתון ללא גרפיקה גיליון ראש השנה 

הקרוב  עפ"י הפרוט הבא : עריכה סידור 

עמודים גודל עמוד:  36והדפסת עיתון 

גרם  57נייר פנים . כרומו מט ס"מ  42.29.7

עמודי  32 –גרם  157נייר עטיפה כרומו מט 

עמודי כריכה. כריכה סיכות קיפול  4פנים ו 

 ס"מ  29.7/21סופי לחצי לאחר סיכות לגודל 

18,000 

 עיתונים
52,350 36,500 49,700 16,500 

אופציה 

1 

הדפסת עיתון ללא גרפיקה גיליון ראש השנה 

הבא : עריכה סידור  הקרוב  עפ"י הפרוט

 38.5עמודים גודל עמוד:  36והדפסת עיתון 

גרם  57ס"מ נייר פנים .  כרומו מט  28.5 /

עמודי  32גרם.  157נייר עטיפה כרומו מט 

עמודי כריכה , כריכה סיכות קיפול  4פנים  ו 

  19.25/ 28.5סופי לחצי לאחר סיכות לגודל 

 ס"מ

18,000 

 עיתונים
49,700 36,500 49,700 17,900 

אופציה 

2 

 

 

 המלצות הועדה:

 5515בדיקה שנתית למתקני ספורט בבתי הספר וברחבי העיר לפי תקן   – 251/2016הצעה מס'  .1

 

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

 .שמר בטיחות והנדסהעם     

 

 נת שלטים לתחילת שנת הלימודים הספקה והתק – 252/2016הצעה מס'  .2

 הועדה מאמצת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם    
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 שון שלטים.עם     

 

 הדפסת גיליון לראש השנה   – 253/2016הצעה מס'  .3

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

 י.דפוס דוזל    

 

 

 

 

 

 עו"ד רעות שדה                                                                 איילת כהן           

 ע/מנכ"ל                                                               מנכ"לית  העירייה                  

 

 

 

 החלטות  ראש העירייה:

 5515בדיקה שנתית למתקני ספורט בבתי הספר וברחבי העיר לפי תקן   – 251/2016הצעה מס'  .1

 .שמר בטיחות והנדסהמאשר ההתקשרות עם     

 

 הספקה והתקנת שלטים לתחילת שנת הלימודים  – 252/2016הצעה מס'  .2

 שון שלטים. מאשר ההתקשרות עם    

 

 הדפסת גיליון לראש השנה   – 253/2016הצעה מס'  .3

 דפוס דוזלי.ת עם מאשר ההתקשרו    

 

 

 

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                                        2016אוגוטס, 

 ראש העירייה                                                                                                              

 


