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 14-45/2016פרטיכל  הצעות פטורות   
 

 ( 2016ספטמבר  19שני ט"ז אלול תשע"ו) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה 

 פנחס זינגר ז"ל. בבניין עירייה ע"ש

 משתתפים:                                             

 גזברית העירייה-אלל רוזה  על                                             

 ס/יועמ"ש                              –עו"ד סופי ויטלם                                              

        מנהל מחלקת משק ונכסים –שי אדרת                                              

 כלכלן אגף הנדסה   –אמרה סהלו                                              

 מנהל מחלקת אחזקה –אילן שרמי                                              

 מחלקת ספורט ואירועים         –טירן בוקובזה           

 תרבות תורנית         -אליקים ויינסשטיין          

                           ע/מנכ"ל                –עו"ד רעות שדה           

 

 

 תכנון חשמל באולם ספורט קדוש במתחם קמפוס השפלה - 285/2016הצעה מס'  .1

 

 אריאל מלכה מהנדסים בע"מ, איי טי אס הנדסה וייעוץ  מחלקת פת"ש פנתה למתכנני חשמל,

 לצורך קבלת הצעת מחיר עבור תכנון חשמל באולם קדוש. בע"מ,

   LEDם תכנון לשיפוץ כולל הנמכת תקרה ונדרש לתכנן תאורת מדובר על אולם ספורט קיים ע

 ובתי תקע.

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 מע"מ.₪ +  13,900סך הצעה  –איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ  (1

 מע"מ.₪ +  14,850סך הצעה  –אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ  (2

 עם איי טי אס הנדסה מחלקת פת"ש ממליצה לאשר את הצעת המחיר הזולה והתקשרות

 לביצוע העבודה. וייעוץ בע"מ

 , במידה ולא יאושר על ידי משרד הפנים טרם אושר ע"י משרד הפנים 2567 -ימקור תקציב

 מקור תקציבי יהיה תב"ר מוסדות ציבור.

 

 ( 1)נספח מס' 
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 תכנון מיזוג אויר באולם ספורט קדוש במתחם קמפוס השפלה - 286/2016הצעה מס'  .2

 יצחק ברבי  מהנדסים ויועצים בע"מ, מאיר לוסקי  פת"ש פנתה למתכנני חשמל, מחלקת

 לצורך קבלת הצעת מחיר לתכנון מיזוג אויר באולם קדוש. מהנדסים בע"מ,

 מדובר על אולם ספורט קיים עם תכנון לשיפוץ כולל הנמכת תקרה ונדרש לתכנן מיזוג אויר.

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 מע"מ.₪ +  8,900סך הצעה  -סים ויועצים בע"מ יצחק ברבי מהנד (1

 מע"מ.₪ +  9,700סך הצעה  -מאיר לוסקי מהנדסים בע"מ  (2

 יצחק ברבי מהנדסים ויועצים בע"ממחלקת פת"ש ממליצה לאשר את הצעת המחיר הזולה והתקשרות עם 

 לביצוע העבודה.

 ולא יאושר על ידי משרד , במידהטרם אושר ע"י משרד הפנים,  2567תב"ר  -ימקור תקציב       

 הפנים מקור תקציבי יהיה תב"ר מוסדות ציבור.       

 ( 2)נספח מס' 

 שף אהרוני טו גו 10ערוץ  – 287/2016הצעה מס'  .3

  10מחלקת הדוברת  פנתה בבקשה לקבלת הצעת מחיר עבור תוכנית של השף אהרוני ערוץ      

 . 19:00בימי שישי בשעה      

 שייערכו בגן הנשיא בצמוד למוזיאון, על הציר המוביל לשוק העירוניבמסגרת הצילומים  

 ותינתן חשיפה יפה לעיר  תוכניות!! 5-6לאוקטובר(יצולמו  9-10 -)ימי צילום ראשון ושני ה

 ולשוק העירוני.

 יריץ פרסום ופרומו לתוכנית מחלקת הדוברות תזמין 10בכל הפרקים תוזכר רמלה, ערוץ 

 העיר תהיה חוויה מיוחדת.  את התושבים  ולתושבי

 עלות ההתקשרות : 

 לא כולל מע"מ )כולל שמירה, מחסומים, מנוף, הובלה, תאורה, מהנדסי בטיחות חשמל( 45,000 

 לאור האמור לעיל, דובר העירייה ממליץ לאשר את ההתקשרות .

 תכוניות אשר ישודרו בפריים טיים. 5-6 -ההתקשרות תביא לחשיפה חיובית של העיר ב

 781דוברות סעיף   -מקור תקציבי 

 ( 3)נספח מס' 

 

 

 



 עיריית רמלה                                                                              
 מזכירות העירייה                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  

3 

 

 שזרוע חורף ,טיפול ואחזקה בכרי דשא באצטדיון - 288/2016הצעה מס'  .4

 

 , למכרז לא הוגשו הצעות כלל.  6/6/2016מיום   02/16זוטא מס' פורסם מכרז       

 הכדורגל מחלקת ספורט ואירועים מפרסמת בקרוב מכרז פומבי לאחזקת הדשא במגרשי     

 ברמלה, עד לפרסום והתקשרות עם זכיין  מחלקת ספורט ואירועים פנתה למציעים בבקשה      

 לקבל הצעות מחיר עבור שזרוע חורף ,טיפול ואחזקה בכרי הדשא במגרש המרכזי והאימונים      

 כולל. 2016באצטדיון לחודשים אוקטובר עד דצמבר       

 שה לקבל הצעות מהספקים /קבלנים הבאים :מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבק

 פלדר נוף בע"מ. (1

 דשא נוי אגרונומים בע"מ. (2

 י. הרפז בע"מ .  (3

 נענו לבקשה:     

   דשא נוי אגרונומים בע"מ.)מצ"ב טבלת השוואות(     

 דשא נוי אגרונומים בע"מ 

מחיר לחודש  פרוט

 טיפול

 כולל מע"מ

 סה"כ

דונם( כולל   5ומגרש אימונים )דונם(  8שזרוע חורף למגרש המרכזי )

חומרי דישון, ריסוס ,הדברה זרעים וכו' ,כולל חודש טיפול ואחזקה ע"פ 

ק"ג לדונם ,דישון  100המפרט המצורף.זרעים מסוג רייגרס מינימום 

 ק"ג לדונם כולל דשן תחזוקה. 35סטארטר לאחר שזרוע 

 

29,000  ₪ 

 

29,000  ₪ 

דונם( כולל  5דונם( ומגרש אימונים ) 8טיפול והחזקת המגרש המרכזי )

דישון, ריסוס והדברה ע"פ מפרט מצורף נספח ב' ההצעה כוללת טיפול 

 מונע וטיפול במחלות

6,700  ₪ 13,400  ₪ 

 ₪  42,400  סה"כ כולל מע"מ 

 

 ביעות רצון וניסיון העבר.לאור  ש חברת דשא נוימחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר התקשרות עם 

 עם דשא נוי עד ליציאה למכרז חדש. 2016ההתקשרות עד חודש דצמבר 

 יובהר בזאת כי, לא תאושר הארכה נוספת וזאת נוכח גובה הסכום.

 חודשים על מחלקת ספורט ואירועים לפעול  לפרסום המכרז לביצוע העבודות. 3אי לכך במהלך 

 "מ.כולל מע₪  42,400סכום ההתקשרות  

 198000750, 198000720  -מקור תקציבי 



 עיריית רמלה                                                                              
 מזכירות העירייה                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  

4 

 

 ( 4)נספח מס' 

 

 מפעיל לסיורים ואירוע סליחות לחמ"ד - 289/2016הצעה מס'  .5

 

  2016האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך אישר לעיריית רמלה כחלק מהפרויקטים לשנת     

 ע סליחות מרכזילקיים סיורים מיוחדים בירושלים לתלמידי התיכונים של החמ"ד ואירו    

 ברמלה לתלמידי היסודי של החמ"ד.    

 להעברת הפרויקט ברמלה דרך המרכבה. ₪ 45,000סכום של לצורך כך, יעביר משרד החינוך     

 משרד החינוך הפנה את העירייה לספק משה קלימיאן שמפעיל את התוכניות עבור התרבות התורנית     

 להלן הצעת המחיר:    

 קלימיאןמשה  שם ספק   

סיורים מיוחדים לירושלים ע"פ משנת  שם אירוע/תוכנית

החמ"ד ואירוע סליחות לתלמידי בתי הספר 

 של החינוך הממלכתי דתי ברמלה

תלמידי  400הסכום כולל הסעות עבור 

 תיכון. 

 עלות כולל מע"מ

 

35,000  ₪ 

 כולל מע"מ.

 

 

 לאשר ההתקשרות עם לאחר בדיקת הצעת המחיר אליקים מהתרבות התורנית ממליץ 

 .  משה קלימיאן

 .18/9הרב אריה פרומן מתאריך  –רצ"ב מכתב ממפקח האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך 

  1827000783 –מקור תקציבי 

 ( 5)נספח מס' 
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 ות הועדה:מלצה

 

 תכנון חשמל באולם ספורט קדוש במתחם קמפוס השפלה - 285/2016הצעה מס'  .1

 מלצת  אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם הועדה מאמצת ה     

 איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ.      

 תכנון מיזוג אויר באולם ספורט קדוש במתחם קמפוס השפלה - 286/2016הצעה מס'  .2

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

 נדסים ויועצים בע"מ .יצחק ברבי מה    

 שף אהרוני טו גו 10ערוץ  – 287/2016הצעה מס'  .3

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

 שף אהרוני טו גו. 10ערוץ     

 שזרוע חורף ,טיפול ואחזקה בכרי דשא באצטדיון - 288/2016הצעה מס'  .4

 צת  מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות הועדה מאמצת המל    

 עם דשא נוי אגרונומים בע"מ.      

 מפעיל לסיורים ואירוע סליחות לחמ"ד - 289/2016הצעה מס'  .5

 הועדה מאמצת המלצת  מחלקת  התרבות התורנית וממליצה בפני ראש העירייה לאשר    

 משה קלימיאן.ההתקשרות עם     

 

 עו"ד רעות שדה                                                               עלאלל רוזה              

 ע/מנכ"ל                                                                   גזברית העירייה               

 

 

 החלטות ראש העירייה:

 

 שמל באולם ספורט קדוש במתחם קמפוס השפלהתכנון ח - 285/2016הצעה מס'  .1

 איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ. מאשר ההתקשרות עם      

 תכנון מיזוג אויר באולם ספורט קדוש במתחם קמפוס השפלה - 286/2016הצעה מס'  .2

 יצחק ברבי מהנדסים ויועצים בע"מ .  מאשר ההתקשרות עם    

 טו גושף אהרוני  10ערוץ  – 287/2016הצעה מס'  .3

 שף אהרוני טו גו 10ערוץ  מאשר ההתקשרות עם     

 שזרוע חורף ,טיפול ואחזקה בכרי דשא באצטדיון - 288/2016הצעה מס'  .4

 דשא נוי אגרונומים בע"מ.  מאשר ההתקשרות עם    

 מפעיל לסיורים ואירוע סליחות לחמ"ד - 289/2016הצעה מס'  .5

 משה קלימיאן. מאשר ההתקשרות עם     

 

 

 יואל לביא                                                                                       2016בר, ספטמ

 ראש העירייה                                                                                                                

 

 


