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 14-42/2016פרטיכל  הצעות פטורות   
 

פנחס  (בבניין עירייה ע"ש2016ספטמבר  05שני ב' אלול תשע"ו) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה 

 זינגר ז"ל.

 משתתפים:                                                         

 גזברית העירייה-עלאלל רוזה                                                           

 ס/יועמ"ש                              –עו"ד סופי ויטלם                                                          

        מנהל מחלקת משק ונכסים –שי אדרת                                                          

 מחלקת רכש  –מיכל רוטמן                                                          

 מנהל מחלקת מחשוב  –משה מורדוך                                                          

 כלכלן אגף הנדסה   –אמרה סהלו                                                          

 ווטרינר עירוני  –ד"ר רויטל אורברך                                                          

 אגף הנדסה  –אפרת כהן                                                          

 סביבה מנהלת מחלקת איכות ה –שרון אטנר                                                          

 ע/מנכ"ל  –עו"ד רעות שדה                                                          

     

 ספק לליווי בתי ספר קול בנושא זיהום אויר– 268/2016הצעה מס'  .1

 

 . אחד הנושאים2016/17המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא בנושא חינוך וקהילה לשנת  

 ספר בנושאי "זיהום אויר".הוא ליווי והנחיית בתי  

 בתי ספר שהותקנה בהם מערכת לניטור  מעקב ובקרה של צריכת החשמל.  5-8בפרויקט ישתתפו  

 מוסדות חינוך . 15סה"כ  –בתכנית ישתתפו גנ"י הצמודים לבתי הספר  

 מחלקת איכות הסביבה פנתה לספקים  הבאים בבקשה לקבלת הצעות מחיר כדי להכין 

 ליווי והנחית בתי הספר, במידה והתכנית תאושר.  -קול הקורא ולבצע תכנית שתוגש ל 

 ,הדוב הירוק, הילי אגין , re3להלן הספקים:רונית גולן, מיכל לוי פרץ,  

 הרשת הירוקה, צעד ירוק ,ארץ שפע. 

 להלן הצעת המחיר לליווי והנחיית בוגרי הקורס: 

מיכל לוי  Re3 שם הספק

 פרץ

 ארץ שפע צעד ירוק

לשעת  עלות

הנחייה כולל 

 מע"מ

270  ₪ 250  ₪ 241  ₪ 250  ₪ 

 

 להנחיה וליווי לבתי ספר בנושא  צעד ירוקמחלקת איכות הסביבה ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 זיהום אויר הצעתם  הזולה ביותר ובשל העובדה שהם מתחייבים לכתוב את התוכנית לקול 

 קורא ללא עלות.

 שעות פעילות . 250יה כולל מע"מ , סה"כ  לשעת הנח₪  241עלות ההתקשרות 

 עלות ההנחיה תצא מסעיף תב"ר חדש, אם נזכה בקול הקורא, ונקבל מהמשרד להגנת הסביבה 

 התחייבות כספית.
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 בכפוף למציאת מקור תקציבי  –מקור תקציבי 

 ( 1)נספח מס'  

 

     

 הרכישת תווי שי עבור מחלקת הרווח -269/2016הצעה מס'  .2

 

 כמידי חג מחלקת רכש רוכשת עבור מחלקת הרווחה תווים של שופרסל לרכישת מזון .  

 אלש"ח , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:  100סכום הרכישה   

 ₪ . 107,530ערך התווים שנקבל  7%התקבלה הנחה בכסף  -לשכת המסחר    

 ₪ . 106,383ערך התווים שנקבל  6%ל התקבלה הנחה ש –תו הזהב שופרסל    

ימי עסקים טעינת הכרטיסים עד יומיים  10 –תנאי תשלום העברה בנקאית במזומן , קבלת הכרטיסים כ  •

 מזמן קבלתם.

 1% -תל אביב והמרכז , הנחתם גבוה ב מלשכת המסחרמחלקת רכש ממליצה לבצע הרכישה 

 מהצעת תו הזהב שופרסל.

 רווחה -מקור תקציבי

 ( 2מס'  )נספח

 

 התקשרות עם כלבייה עירונית פתח תקווה למתן שירותי הסגר  -270/2016הצעה מס'  .3

 

 על פי החוק וההנחיות על העירייה להתקשר עם כלביות עירוניות ,כיום ישנה התקשורת עם 

 כלביה עירונית ראשון לציון ועם כלביה עירונית לוד .

 כלבים מוחזקים במחלקה הווטרינרית  5-מצב ששתי הכלביות שלעיל מלאות עד אפס מקום ונוצר 

 ברמלה ללא תשתיות וכוח אדם מתאים.

 כל הכלבים של רמלה שמוחזקים בכלביות חיצונית או בש"וט נתפסו עקב פניות תושבים למוקד 

 ולשירות הווטרינרי ,השירות הווטרינרי לא עורך סיורים יזומים ללכידת כלבים משוטטים .

 עלינו  15.9.16כלביה עירונית ראשון לציון מפסיקה לקלוט כלבים ובתאריך  5.9.16בנוסף מתאריך 

 להוציא את על הכלבים מאחר ועוברת שיפוץ . 

 מהות התקשורת :

 קבלת שירות להסגר כלבים/חתולים :

 . לכלבים נושכים לצורך תצפית כלבת על פי " פקודת הכלבת "1

 . 2002על הכלבים " התשס"ג  . לכלבים משוטטים על פי " החוק להסדרת פיקוח2
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 בדיקת נותני שירות : 

 נבדקו כלביות עירונית רחובות ופתח תקווה . כלבייה עירונית רחובות מלאה עד אפס מקום , 

 כלביה עירונית פתח תקווה מוכנה לקבל כלבים להסגר מעיריית רמלה.

 המחלקה הוויטרנרית מבקשת לאשר ההתקשרות עם הכלבייה בפתח תקווה .

 ליום .₪  36.5שלום אגרות הסגר וסכומן נקבע בחוק על פי משרד החקלאות עומד על סך ת

 ההתקשרות לא תעלה על הסכום המותר בהצעות פטורות. 

 1714200750-מקור תקציבי 

 ( 3)נספח מס' 

 

 מתחם נחמיה קפלן -)רחוב משה אדרת(  1תכנון מערכת ניקוז דרך מס'  - 271/2016הצעה מס'  .4

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

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

 :כמפורט להלן

 העלאת תשתיות קיימות. ▪

 מ"א. 300 -)מתחם נחמיה קפלן( כ1תכנון 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%* 800א*מ" 300 – 1כביש מס' 

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

 ₪  46,035סה"כ                                                               

 .המחיר אינו כולל מע"מ

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

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

 בלבד, הובהר כי מדובר במתכנן שזכה בביצוע  1לשאלת הוועדה מדוע נעשתה פנייה למתכנן   

 יעשה את  1עבודות בהסכמי גג במערב רמלה מאחר ומדובר בעבודות זהות וקיים יתרון שמתכנן 
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 נושא העיר. 

 תכנון בכפוף ליתרה תקציבית  -מקור תקציבי

 

 ( 4)נספח מס' 

 

 ביצוע חפירות הצלה בפרויקט מעון יום ברחוב בן גוריון –רשות העתיקות  -272/2016הצעה מס'  .5

 בעקבות בדיקות של רשות העתיקות התגלו שרידים של עתיקות במקרקעין במעון יום ברחוב בן   

 המשך העבודות במגרש במעון יום ברחוב בן גוריון בכך שתבצע גוריון, רשות העתיקות מתנה את   

 מ"ר. 100חפירות הצלה עד לעומק קרקע בתולה/סלע סלעי טבעי ובהיקף מצטבר של   

 :להלן ההצעה שנתקבלה

 .110,000₪סך הצעה של  –רשות העתיקות 

 רה.לביצוע החפי רשות העתיקותאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר והתקשרות עם 

 גוריון(-)הקמת מעון יום ברחוב בן 2561  -מקור תקציבי 

 

 ( 5)נספח מס' 

 

 רכישת נגררת עבור עיר ללא אלימות  -273/2016הצעה מס'  .6

 

 בשיתוף מרכז קשתות, שמטרתו לבנות צוות  במסגרת פרויקט סיירת צעירים/ מדריכי רחוב      

 ם )מלגאים( הקרובים בגיל לבני הנוער ונותנים מדריכי מוגנות, וסטודנטי–שכולל מדריכי רחוב      

 דוגמא אישית וטובה לנערים ונערות בסיכון.     

 , יוכלו סיירת הצעירים להשתמש בכלי המשחק בשעות הערבניידת משחקים נגררתבאמצעות      

 והלילה , להלן פירוט המשחקים :      

 משמעותי" בקהילה. לחשוף את הנערים למודל חיובי ומוצלח של דמות "בוגר  •

 להרחיק הנערים/ ות משוטטות, פשיעה, ונדליזם ואלימות. •

 ליצור מעורבות של סטודנטים צעירים ואיכותיים בקהילה.  •

 ייחודיות לנוער ולחבר את בני הנוער לפעילויות במרכזים קיימים במהלך השנה.  לייצר פעילויות רחוב  •

 לתת מענה איכותי בשעות הפנאי לבני הנוער. •

 

שם כך מחלקת עיר ללא אלימות מבקשת לרכוש  נגררת לרכב )יש לכך תקציב צבוע מדרך חדשה( לאחר סיור עם ל

 ק"ג, להלן ההצעות: 1250הצעות מחיר לנגררת סגורה במשקל  3אבי דיל  התקבלו  
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 כולל מע"מ₪  14,157   –המרכב מפעלי מתכת בע"מ  •

 כולל מע"מ₪  15,472   –מרכז הנגררים  •

 כולל מע"מ₪  17,784 –משה בע"מ ויינגולד  •

 לאחר בחינת ההצעות ע"י אבי דיל קצין הרכב והגב' איילת טייטלבוים המלצתם  על הספק 

 )מצ"ב ההצעה כולל המפרט הטכני( שמתאימה לפרויקט זה. המרכב מפעלי מתכת בע"מ

 לשאלת הועדה מדובר על עגלה נגררת ניידת.

 עיר ללא אלימות. –מקור תקציבי 

 (6מס' )נספח 

 

 ות הועדה:מלצה

 

 ספק לליווי בתי ספר קול בנושא זיהום אויר– 268/2016הצעה מס'  .1

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

 צעד ירוקעם      

 

 רכישת תווי שי עבור מחלקת הרווחה -269/2016הצעה מס'  .2

 חלקת רכש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת מ    

 לשכת המסחר תל אביבעם      

 

 התקשרות עם כלבייה עירונית פתח תקווה למתן שירותי הסגר  -270/2016הצעה מס'  .3

 הועדה מאשרת המלצת הוייטרינר העירוני וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות     

 .הכלבייה בפתח תקווה עם     

 

    מתחם נחמיה קפלן -)רחוב משה אדרת(  1תכנון מערכת ניקוז דרך מס'  - 271/2016הצעה מס'  .4

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

 .קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ-בוכנר-סירקין      

 

 צלה בפרויקט מעון יום ברחוב בן גוריוןביצוע חפירות ה –רשות העתיקות  -272/2016הצעה מס'  .5

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות     

 רשות העתיקות.עם      

 

 רכישת נגררת עבור עיר ללא אלימות  -273/2016הצעה מס'  .6

 בפני ראש וממליצה י אבי דיל קצין הרכב והגב' איילת טייטלבוים הועדה מאשרת המלצת     

 .המרכב מפעלי מתכת בע"מהעירייה לאשר ההתקשרות עם     

 

 

 עו"ד רעות שדה                                                               איילת כהן             

 ת העירייה ע/מנכ"ל                                                                 מנכ"לי               
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 החלטות ראש העירייה:

 ספק לליווי בתי ספר קול בנושא זיהום אויר– 268/2016הצעה מס'  .1

 צעד ירוק.מאשר ההתקשרות עם      

 

 רכישת תווי שי עבור מחלקת הרווחה -269/2016הצעה מס'  .2

 לשכת המסחר תל אביב.מאשר ההתקשרות עם      

 

 ירונית פתח תקווה למתן שירותי הסגר התקשרות עם כלבייה ע -270/2016הצעה מס'  .3

 הכלבייה בפתח תקווה. מאשר ההתקשרות עם     

 

מאשר    מתחם נחמיה קפלן -)רחוב משה אדרת(  1תכנון מערכת ניקוז דרך מס'  - 271/2016הצעה מס'  .4

 .קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ-בוכנר-סירקין ההתקשרות עם

 

 ביצוע חפירות הצלה בפרויקט מעון יום ברחוב בן גוריון –רשות העתיקות  -272/2016הצעה מס'  .5

 רשות העתיקות. מאשר ההתקשרות עם    

  

 

 רכישת נגררת עבור עיר ללא אלימות  -273/2016הצעה מס'  .6

 .המרכב מפעלי מתכת בע"ממאשר ההתקשרות עם     

 

 

 

 יואל לביא                                                                                       2016ספטמבר, 

 ראש העירייה                                                                                                                 

 

 


