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 14-41/2016פרטיכל  הצעות פטורות   
 

 (2016אוגוסט  29שני כ"ה אב תשע"ו) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה 

 פנחס זינגר ז"ל. בבניין עירייה ע"ש

 משתתפים:                                                         

 גזברית     –עלאלל רוזה                                                          

 ס/יועמ"ש  –עו"ד סופי ויטלם                                                          

 מנהל מחלקת משק ונכסים   –שי אדרת                                                          

 מחלקת רכש  –מיכל רוטמן                                                          

 כלכלנית אגף הנדסה –יעל אדחוח                                                          

 כלכלן אגף הנדסה –אמרה סהלו                                                          

 קרן רמלה  –עו"ד יואב הלוי חמדי                                                          

 ע/מנכ"ל–עו"ד רעות שדה                                                          

 

 

 

 קאנטרי רמלה –עבודות קבלניות בחדר המכונות  – 258/2016הצעה מס'  .1

 

 ניות בחדר מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעת מחיר  עבור עבודות קבל

  המכונות הממוקם במתחם הקאנטרי העירוני.

 ע"פ הפירוט הבא:     

 תיקון והחלפת חלפים מקולקלים בחדר המכונות. .א

 תיקון נזילות מאל חוזרים, משאבת סחרור וגלישה. .ב

 החלפת שבשבת לבקר וכיול מערכות. .ג

 :להלן הצעות המחיר

 
 יגל שירותי מים 

 בע"מ
 הידרופארם

 ₪  4,545.00 ₪  3,960.00 מחיר

 ₪  772.65 ₪  673.2 מע"מ

 ₪  5,317.65 ₪   4,633.2 סה"כ מחיר כולל מע"מ

 

 הוחלט לאמץ את הצעת המחירלאחר בדיקת הצעות המחיר ע"י מחלקת ספורט ואירועים 

 הצעתם הזולה ביותר. חברת יגל שירותי מיםשל 

 17473000750 -מקור תקציבי 

 ( 1)נספח מס' 
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 רכישת שקיות אשפה לאיסוף פסולת בשצפ"ים - 259/02016הצעה מס'  .2

 

 מחלקת  התברואה פנתה למחלקת רכש בבקשה לקבל הצעת מחיר לרכישת שקיות אשפה פסולת

 בשצפ"ים .

 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מהספקים הבאים:     

 פלאש.פלסט א.ע. פלוס בע"מ, איפא שקולניק, פלסטון, דאלאס ו 

 :נענו לבקשתנו

 פלסט א.ע. פלוס בע"מ, ופלאש.    
   

   

 פלסט

 פלאש                       א.ע. פלוס

 תאור הפריט

 יחידת 

 מחיר יחידה מחיר סה"כ  מחיר יחידה כמות חישוב

מחיר 

 סה"כ 

 72/87 0.004שקיות ניילון  

שקוף + שרוך עם לוגו 

הדפסה צבע אחד  עירייה

לא  20,000כמות מינימום 

 11780 589 15,000 750 20 1000 מרשרש

 ₪ סה"כ ללא מע"מ  

   

 15,000.00  

 כעל זוכה הצעתו הזולה ביותר פלאש לאחר בדיקת ההצעות מחלקת רכש ממליצה  להכריז על      

 כמו כן הספק עונה על דרישות העירייה.

 אשפה וגינון  -תקציבי  מקור

 ( 2)נספח מס'                                                    

 הארכת התקשרות עם מלם שכר  – 260/2016הצעה מס'  .3

 מחלקת גזברות מבקשת להאריך את תוקפו של החוזה הקיים עם מלם שכר לחודשיים נוספים      

 .31/10/2016עד ליום       

 .31.8.2016וארך בשלושה חודשים עד ליום החוזה ה      

 העירייה יצאה למכרז חדש אשר פורסם אך טרם נקבע המציע הזוכה במכרז.      

 על מנת לקיים את פעילות הדיווח ותשלום שכר לעובדי העירייה,  מחלקת הגזברות מבקשת       

 ה הקודם.להאריך את החוזה עם הספק הקיים בעוד חודשיים מתום חוזה הארכ      

 6213750 –מקור תקציבי       

 ( 3)נספח מס'                                                            

 השתתפות איגוד האופניים במסע אופניים אזורי במסגרת שת"פ ספורט - 261/2016הצעה מס'  .4

 ציונה  מתקיים השנה כחלק משיתופי פעולה אזוריים בספורט בין עירית רמלה,לוד,באר יעקב ונס 

 כבכל שנה מסע אופניים אזורי בהובלתו המקצועית של איגוד האופניים ובשיתוף משרדי התרבות  

                                                                                              והספורט והחינוך.
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 ההצעה כוללת: ₪. 40,000ה עומדת ע"ס של הצעת המחיר של איגוד האופניים לאירוע זה זה

 זוגות אופניים  300השכרת  •

 הפקה וניהול מקצועי של האירוע על בסיס צוות מדריכים מקצועי ומנוסה ואמצעים לאחזקה •

 שער מתנפח ,באנרים ודגלים  –מיתוג מתחם האירוע  •

 פירות ,מים והגברה. –עמדת רענון  •

 כולל מע"מ.  ₪ 40,0000סכום ההתקשרות   30שוטף  –ימים לפני האירוע  3תנאי תשלום שיק 

 )שת"פ ספורט( 1829000781 -סעיף תקציב

  (  4)נספח מס'                                                                

 ליווי והנחייה של בוגרי קורס נאמני בריאות וסביבה להתנדבות בעיר – 262/2016הצעה מס'  .5

 לה קבלה התחייבות כספית ממשרד להגנת הסביבה בנושא חינוך וקהילה.עיריית רמ     

 . קורס בריאות וסביבהאחד הנשואים      

 היחידה הסביבתי יחד עם היחידה לקידום בריאות בשירות הווטרינרי בחרו את האגודה     

 לבריאות הציבור להעברת הקורס.     

 צעות עבור ליווי קבוצת משתתפים בגמר קורס מחלקת איכות הסביבה פנתה בבקשה לקבלת ה     

 בפרויקטים סביבתיים.     

 :להלן הספקים     

 עבור שעת הנחייה לא כולל מע"מ.₪  196 -רונית גולן       

 עבור שעת הנחייה לא כולל מע"מ.₪  250 –מיכל לוי פרץ      

     Re3  - .לא הגישו הצעה 

 לא הגישו הצעה. –הילי אגין       

 לא ענה . –הדוב הירוק       

   עם רונית גולןלאחר בדיקת הצעות המחיר מחלקת איכות הסביבה ממליצה לאשר ההתקשרות       

 ₪ .  29,400שעות בעלות של  150ההתקשרות עבור הצעתה הזולה ביותר ,       

 יש לעגן ההתקשרות בהסכם.      

 2025632750 -מקור תקציבי       

     (  5)נספח מס'                                                                        

 רכישת חומרים וציוד להדברה עבור מחלקת תברואה – 263/2016הצעה  מס'  .6     

      

 למחלקת תברואה נדרש לרכוש חומרי הדברה וציוד.     

 קים הבאים:מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספ     

 אגרוטל הדברות,הגרעין בע"מ ,רימי להגנת הצומח.     
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 צרפו אישורים שלהם  הגרעין ורימיהספקים נדרשים לצרף אישור להובלת חומרים מסוכנים,      

   כיוון והוא משווק צרף מכתב ואישור של החברה ממנה הוא רוכש.     אגרוטל     

     

 אגרוטל הגרעין רימי טבלה מספר

1 10950 33858 38400 

2 5968 7590.8 12846 

 51,246 41,448.8 16,918 סה"כ ללא מע"מ

   

 כיוון והמציעים לא התייחסו בהצעתם לכל הפריטים, חלק מהפריטים לא קיים במלאי , חלק        

 הגבוהה מבין ההצעות .  חברת רימיהם שווה טיב ,הצעת  חברת הגרעיןמהפריטים שהגישו     

  חברת הגרעין וחברת אגרוטללאחר בדיקת הצעות המחיר מחלקת רכש ממליצה להכריז על     

 כעל זוכים, הרכש יבצע תמהיל וירכוש על פי המחיר הזול ביותר ומתאים לכל סוגי העבודה.    

 אלש"ח + מע"מ בשנה. 80סכום הרכישה משני הספקים לא יעלה על  •

 

 חתומה על ידי הגזברית.תברואה וע"פ הזמנה  –מקור תקציבי      

 

 ( 6)נספח מס'                                                                              

 

 

   

 רימי

 

 הגרעין

  

 אגרוטל

 

תאור 

 הפריט

יחידת 

מידה/ 

אריזה 

 של 

כמות 

משוערת 

 לשנה 

מחיר 

 יחידה

מחיר      

 סה"כ

תאור 

 הפריט

מחיר 

 יחידה

מחיר      

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר      

 סה"כ

 0 0 0 0 פרנסייד 0 0 10 ליטר 1 פרנסייד

 900 90 480 48 סיפזול 1000 100 10 ליטר 1 ספיר

 600 60 550 55 בנג'י 0 0 10 ליטר 1 בנג'י

 2700 135 2100 105 פולריס 0 0 20 ליטר 1 פולריס

 1600 160 125 12.5 אימפקט 1700 170 10 ליטר 1 ברקת

 300 30 330 33 מורין בלוק 350 35 10 ק"ג 1 ם רט רי

MLO 

תזקיק 

 שמן 

25 

 ליטר
20 325 6500 

 222טי פי 

 תפזול
316 6320 313 6260 

 0 0 1690 169 אורסיגל 0 0 10 ליטר 5 סימזין

 4100 410 0 0 אטרזין 0 0 10 ליטר 5 אטרזין

 11500 1150 10580 1058 ארסנל 0 0 10 ליטר 5 ארסנל
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 800 80 1490 149 ראנד אפ 0 0 10 ליטר 5 ראנד אפ

אלבר 

 סופר
 0 0 10 ליטר 5

אלבר סופר 

באריזה של 

 ליטרים 10

330 3300 229 2290 

 800 80 880 88 טייפון 0 0 10 ליטר 5 גלייפוס

 4100 410 3370 337 אטרנקס 0 0 10 ליטר 5 אטרנקס

 0 0 0 0 פריוקס 0 0 20 ליטר 1 פריוקס

פרודיפוט 

 פסטה
 1200 30 1760 44 רקומין 1400 35 40  1"ג ק

כפפות 

למדבירים 

 תקניות

 0 0 10 זוג

כפפות 

למדבירים 

 תקניות

29.5 295 25 250 

דיזות 

למרססי גב 

 פיזור

 0 0 20 יחידה

דיזות 

למרססי גב 

 פיזור

9.5 190 30 600 

מלכודות 

מלבניות 

 לחולדות

 0 0 10 יחידה

מלכודות 

מלבניות 

 לחולדות

6 60 40 400 

 0 0 338 16.9 אוקסיגל 0 0 20 ליטר 5 סימנקס

סה"כ ללא 

 ₪ מע"מ 

   

10950 
 

 

33858 

 

38400 

           

 

   

 רימי

 

 הגרעין

  

אגרוט

 ל

 

 תאור הפריט

יחידת 

מידה/ 

אריזה 

 של 

כמות 

משוער

 ת לשנה 

מחיר 

 יחידה

מחיר      

 סה"כ
 תאור הפריט

מחיר 

 יחידה

מחיר      

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

יר      מח

 סה"כ

 930 93 665 66.5 אדמירל 1000 100 10 ליטר 1 שוהם

 2200 220 1690 169 אוקסיגל  0 0 10 ליטר 5 אוקסיגל 

 1500 150 540 54 מסכות מגן 0 0 10 יחידה מסכות מגן

פילטרים 

 למסכות מגן
 0 0 20 יחידה

פילטרים 

 למסכות מגן
59 1180 90 1800 

כפפות גומי 

 לטקס כחול
 0 0 10 חבילה

כפפות גומי 

 לטקס כחול
29.5 295 25 250 

מלכודת חולדות 

 חברת טירקס
 350 35 10 יחידה

RAT 

TRAP 
35 350 30 300 

תיבת האכלה 

 פרוסטטה
 350 35 10 יחידה

תיבת האכלה 

 פרוסטטה
9.4 94 30 300 
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 18 1.8 10 יחידה מלכודת דבק 
מספק חבילה 

 יחידות 72של 

          

1.88  
18.8 1.6 16 

 800 80 530 53 30קווין ג'ל  900 90 10 יחידה ג^ל נמלים

 800 80 530 53 30קינג ג'ל  900 90 10 יחידה ג^ל לתיקנים

ציוד לכוורות 

 חליפה + כובע
 0 0 2 יחידה

ציוד לכוורות 

 חליפה + כובע
0 0 450 900 

 250 50 390 39 משקפי מגן 0 0 5 יחידה משקפי מגן

 2400 240 1080 108 פסטה בלוק 2450 245 10 "גק 8 פסטה בלוק

מלכודת כלוב 

 לחולדות
 0 0 10 יחידה

מלכודת כלוב 

 לחולדות
22.8 228 40 400 

סה"כ ללא מע"מ 

 ₪ 

   

5968 
 

 

7590.

8 

 

1284

6 

 

 

 עד לקבלת תוצאות קול קורא שפורסם –הארכת התקשרות עם קרן רמון  – 264/2016הצעה מס'  .7

 הבקשהלקבלת השירות נושא 

      

 לחודשיים נוספים  קרן רמון ספק יחידאגף חינוך ונוער מבקש להאריך את תוקפו של ההסכם עם      

 עד לקיום מכרז חדש.₪  47,000, סכום ההתקשרות  2016חודשים ספטמבר אוקטובר      

 על מנת לקיים את הפעילות השוטפת מבוקש לאשר הארכת ההתקשרות .     

 . 2016מאושרת לחודשיים בלבד עד אוקטובר ההתקשרות ה     

    1813210781 -מקור תקציבי      

 ( 7)נספח מס' 

 

 

 הארכת ההתקשרות עם שולחן לשולחן לקט ישראל – 265/2016הצעה מס'   .8

 בתי ספר לחודשיים בלבד עד 7 –בשל הצורך הדחוף במתן השירות )כיריכם לילדים בסיכון ב      

 .2016ר סוף חודש אוקטוב     

 שולחן לשולחן לקט ישראלאגף חינוך ונוער מבקש להאריך את תוקפו של ההסכם עם      

 ₪  24,036, סכום ההתקשרות  2016לחודשיים נוספים חודשים ספטמבר אוקטובר  ספק יחיד     

 עד לקיום מכרז חדש.      

 על מנת לקיים את הפעילות השוטפת מבוקש לאשר הארכת ההתקשרות .     

 מובהר כי האישור ניתן אך ורק בשל החשיבות בשירות ושאנו בפתחו של שנת הלימודים שלא      

 למנוע אוכל מילדים בסיכון.     

   1813200758 -מקור תקציבי      

 ( 8)נספח מס' 
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 מתחם נחמיה קפלן -)רחוב משה אדרת(  1תכנון מערכת ניקוז דרך מס'  - 266/2016הצעה מס'  .9

 , לצורך קבלת הצעת מחיר קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ-בוכנר-סירקיןת"ש פנה למשרד אגף פ      

 , 40עבור עבודות תכנון מערכת ניקוז במתחם נחמיה קפלן ובכביש השירות במקביל לכביש       

 :כמפורט להלן      

 העלאת תשתיות קיימות ▪

 מ"א 300 -פלן( כ)מתחם נחמיה ק1תכנון מערכת ניקוז/התאמת תכנון בכביש מס'  ▪

 מ"א 500 -כ 40תכנון מערכת ניקוז בכביש השירות במקביל לכביש  ▪

 תיאום עם תאגיד ת.מ.ר )מים וביוב( ועם העירייה )ניקוז( ▪

 מפרט טכני, כתב כמויות, אומדן תקציבי ▪

 פיקוח עליון ▪

 :חישוב שכר טרחה

 מערך העבודות המתוכננות באומד ראשוני: 4.65%שכ"ט יחושב לפי 

 ₪  11,160=       ₪4.65%* 800מ"א* 300 – 1' כביש מס

 ₪  34,875=    ₪4.65%* 1,500מ"א* 500 –כביש שירות 

 ₪  46,035סה"כ                                                         

 .המחיר אינו כולל מע"מ

מהנדסים יועצים  קורנברג-בוכנר-סירקיןאגף פת"ש ממליץ לאשר את הצעת המחיר והתקשרות עם חברת 

 מע"מ.₪ +  46,035לביצוע העבודה על סך  בע"מ

 תב"ר תכנון בכפוף ליתרה תקציבית -מקור תקציבי

 

 ( 9)נספח מס' 

 

 עמותת אלומה תוכנית "הישגים" ברמלה - 267/2016הצעה מס'  .10

 יכולה להתקשר  "עמותת אלומה"קרן רמלה מפעילה את "מרכז קשתות" ברמלה. אולם, מאחר ו

 העירייה ולא עם קרן רמלה  מחלקת גזברות מבקשת לאשר את ההתקשרות הבאה : רק עם

 " את תוכנית "הישגים" ברמלה, באמצעות "מרכז עמותת "אלומהמפעילה  1.10.13 -החל מ  

 קשתות".  

 במסגרת התוכנית מעודדים צעירים מרמלה לצאת לימודים אקדמאיים.        

 של רכזת התוכנית. " היא המעסיקה הישירעמותת "אלומה

אלש"ח לשנה. העלות השנתית כולל עלויות  120משרה בעלות שנתית של  100%הרכזת מועסקת בהיקף של     

 מעביד, הוצאות נסיעה ועלויות נלוות.

 . 30.9.18ועד  1.10.16, תקופת ההסכם החדש מיום 30.9.16 -ההסכם הנוכחי מסתיים ב
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 ₪. 30,000 –כזת לשנה משכר הר 25%עירית רמלה תשתתף במימון  •

 ₪. 90,000 -משכר הרכזת לשנה  75%עמותת "אלומה" תשתתף במימון  •

 

 " בתוכנית עמותת "אלומהלאור הניסיון משנים קודמות, מחלקת גזברות ממליצה להתקשר עם 

 "הישגים".

 מרכז צעירים –קשתות  1828270780 –מקור תקציבי       

 (  10)נספח מס'                                                                    

 

 ות הועדה:מלצה

 

 קאנטרי רמלה –עבודות קבלניות בחדר המכונות  – 258/2016הצעה מס'  .1

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

 יגל שירותי מים בע"מ.עם      

 

 רכישת שקיות אשפה לאיסוף פסולת בשצפ"ים - 016259/02הצעה מס'  .2

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות     

 פלאש.עם      

 

 הארכת התקשרות עם מלם שכר  – 260/2016הצעה מס'  .3

 הועדה מאשרת המלצת הגזברות וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות     

 ם שכר.מלעם     

  

 השתתפות איגוד האופניים במסע אופניים אזורי במסגרת שת"פ ספורט - 261/2016הצעה מס'  .4

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

 איגוד האופניים.עם     

 

 וסביבה להתנדבות בעיר ליווי והנחייה של בוגרי קורס נאמני בריאות – 262/2016הצעה מס'  .5

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת איכות הסביבה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות      

 רונית גולן.     

 רכישת חומרים וציוד להדברה עבור מחלקת תברואה – 263/2016הצעה  מס'  .6

  הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות    

 חברת הגרעין וחברת אגרוטל.עם      

  

 עד לקבלת תוצאות קול קורא שפורסם -הארכת התקשרות עם קרן רמון  – 264/2016הצעה מס'  .7

 לקבלת השירות נושא הבקשה

 הועדה מאשרת המלצת אגף חינוך ונוער וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות      

 קרן רמון.עם      

 

 הארכת ההתקשרות עם שולחן לשולחן לקט ישראל – 16265/20הצעה מס'   .8

 הועדה מאשרת המלצת אגף חינוך ונוער וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות      
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 שולחן לשולחן לקט ישראל.עם      

 

 מתחם נחמיה קפלן -)רחוב משה אדרת(  1תכנון מערכת ניקוז דרך מס'  - 266/2016הצעה מס'  .9

 ת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות חברת הועדה מאשר      

 . קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ-בוכנר-סירקין      

 

 

 עמותת אלומה תוכנית "הישגים" ברמלה - 267/2016הצעה מס'  .10

 הועדה מאשרת המלצת  מחלקת גזברות וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות       

 "הישגים"." בתוכנית אלומהעמותת "עם  

 

 

 

 עו"ד רעות שדה                                                               איילת כהן             

 ע/מנכ"ל                                                                 מנכ"לית העירייה                

 

 

 החלטות ראש העירייה:

 

 קאנטרי רמלה –עבודות קבלניות בחדר המכונות  – 258/2016עה מס' הצ .1

 יגל שירותי מים בע"מ.מאשר ההתקשרות עם      

 

 רכישת שקיות אשפה לאיסוף פסולת בשצפ"ים - 259/02016הצעה מס'  .2

 פלאש.מאשר ההתקשרות עם       

 

 הארכת התקשרות עם מלם שכר  – 260/2016הצעה מס'  .3

 מלם שכר.ת עם מאשר ההתקשרו     

 

 השתתפות איגוד האופניים במסע אופניים אזורי במסגרת שת"פ ספורט - 261/2016הצעה מס'  .4

 איגוד האופניים.מאשר ההתקשרות עם     

 

 ליווי והנחייה של בוגרי קורס נאמני בריאות וסביבה להתנדבות בעיר – 262/2016הצעה מס'  .5

 רונית גולן. מאשר ההתקשרות עם     

 

 רכישת חומרים וציוד להדברה עבור מחלקת תברואה – 263/2016מס' הצעה   .6

 חברת הגרעין וחברת אגרוטל.מאשר ההתקשרות עם     

  

 עד לקבלת תוצאות קול קורא שפורסם-הארכת התקשרות עם קרן רמון  – 264/2016הצעה מס'  .7

 לקבלת השירות נושא הבקשה

 קרן רמון.מאשר הארכת ההתקשרות עם      
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 הארכת ההתקשרות עם שולחן לשולחן לקט ישראל – 265/2016ס'  הצעה מ .8

 שולחן לשולחן לקט ישראל.מאשר הארכת ההתקשרות עם     

 

 מתחם נחמיה קפלן -)רחוב משה אדרת(  1תכנון מערכת ניקוז דרך מס'  - 266/2016הצעה מס'  .9

 . "מקורנברג מהנדסים יועצים בע-בוכנר-חברת סירקיןמאשר ההתקשרות עם       

 

 עמותת אלומה תוכנית "הישגים" ברמלה - 267/2016הצעה מס'  .10

 "הישגים"." בתוכנית עמותת "אלומהמאשר ההתקשרות עם       

 

 

 

 יואל לביא                                                                                       2016אוגוסט, 

 ראש העירייה                                                                                                            

 

 


