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 14-46/2016פרטיכל  הצעות פטורות  
 

 (2016ספטמבר  26שני כ"ג אלול תשע"ו) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה 

 פנחס זינגר ז"ל. בבניין עירייה ע"ש

 

 משתתפים:                                             

 גזברית העירייה-לאלל רוזה  ע                                             

 ס/יועמ"ש                              –עו"ד סופי ויטלם                                              

 מחלקת ביטחון         –מתן פינטו           

 תרבות תורנית         -אליקים ויינסשטיין          

 ע/מנכ"ל      –עו"ד רעות שדה                                              

                                     

 

 מיפוי רשת תקשורת בתי ספר והכנת תיקי תיעוד לאתרי בתי ספר – 290/2016הצעה מס'  .1

 

 תשתיות התקשורת בבתי הספר ישנות, בנויות בטלאים ואינן מסומנות.

 טכנאי מוסדות החינוך ולחברה המתחזקת את האתרים.טיפול בתחזוקה ותקלות במצב כזה הינו בעיה ל

 מחלקת מחשוב מבקשת לבצע מיפוי רשת התקשורת ובניית תיקי אתר לכל בתי הספר.

 חברות פוטנציאליות לביצוע העבודה שמכירות את בתי הספר ומבצעות עבודות התקנה ותחזוקה: 2-נעשתה פניה ל

 ות תקשורת( כולל מע"מ, להלן הצעות המחיר:נקוד 1000-מצ"ב הצעות המחיר )הערכה למיפוי כ

 ₪ 44,460ע"ס  -חברת נס מטח

 ₪ 78,390ע"ס  –חברת טלקוד 

 חברת נס מטח.מחלקת מחשוב ממליצה לאשר ההתקשרות  עם 

 8132.576 –סעיף תקציבי 

 ( 1)נספח מס' 

 קייטרינג לשמחת תורה  – 291/2016הצעה מס'  .2

 בות תורנית פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחירמחלקת ספורט ואירועים ע"י המדור לתר  

 מנות. 300בני ישיבות לשתי ארוחות סה"כ  150  -עבור קייטרינג לשמחת תורה לכ  

 בני נוער ובני ישיבה שמביאים את שמחת החג 150-במהלך חג שמחת תורה מתארחים בעיר כ  

 לכל בתי הכנסת בעיר.  

 המדור לתרבות תורנית פנו לספקים הבאים:  

 הדשף.    אולמי הוד, שולחן ערוך, דאבל ביס,  
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 הדשף אשר נענה בשלילה. נענו לבקשה :  

 כולל מע"מ.₪  12,000למנה , סה"כ ₪  40 -קייטרינג שולחן ערוך  

 קייטרינג שולחן ערוך.  המדור לתרבות תורנית מבקש לאשר ההתקשרות עם  

  1827000780 –מקור תקציבי   

 ( 2)נספח מס' 

 

 להקה להקפות שניות מרכזיות    -292/2016' הצעה מס .3

 מחלקת ספורט ואירועים ע"י המדור לתרבות תורנית פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר      

 עבור להקה להקפות שניות מרכזיות ברמלה במוצאי שמחת תורה.     

 להלן שמות הספקים:     

 כולל מע"מ .₪  12,870-דב הנדלר     

 כולל מע"מ.₪  10,000 –מחות נדב כהן רק בש     

 כולל מע"מ.₪  8,900-יחיאל לוי     

 כולל מע"מ.₪  14,000 -אליעזר רוזנפלד הניגון שבלב     

 יחיאל לוי.לאחר בדיקת הצעות המחיר המדור לתרבות תורנית מבקש לאשר ההתקשרות עם      

  1827000780 –מקור תקציבי      

 ( 3)נספח מס' 

 

 רמלה 8ברחוב אשכול  223שיפוץ מקלט ציבורי מס'  – 16293/20הצעה מס'  .4

 ברחוב  223מחלקת ביטחון  פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור שיפוץ מקלט ציבורי מס'     

 רמלה. 8אשכול     

 מחלקת ביטחון פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהקבלנים הבאים:    

 חברת אסיה,א.חביבי ומסגריית המרכז.    

 ענו לבקשה:נ    

     מסגריית המרכז.    

 מחיר סה"כ   תאור העבודה

 3700 קומפלט פינוי פסולת

 2800 קומפלט שטיפת המיקלט

 5500 מ"ר 75 צביעת קירות המקלט

 3500   צביעת תיקרה

 2500   צביעת קירות חיצוניים
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צביעת פולט אור במקומות 

 נדרשים
  

1500 

 2700 3 צביעת דלתות המקלט

קון צירים בדלתות תי

 )דלתות קלות(
2 

3200 

 600 4 צביעת פתחי איורור המקלט

 700 2 צביעת חלונות המקלט

 2700 קומפלט סתימת חורים ותיקוני טייח

צביעה וקיבוע סולמות 

 המקלט
2 

850 

 ₪ סה"כ ללא מע"מ  

 

 ₪30,250.00 

 

 עם מסגריית תקשרות לאחר  התייעצות עם מנהל מחלקת ביטחון המחלקה מבקשת לאשר הה 

 בעבר הספק ביצע עבודה דומה והייתה שביעות רצון מעבודתו.המרכז ,  

 723422 –מקור תקציבי  

 ( 4)נספח מס' 

 

 רכישת כסאות למועדון קשישים  – 294/2016הצעה מס'  .5

 עו"ד מוסא סאבא פנה למחלקת רכש בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור כסאות למועדון       

 שים של המגזר ,  מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:הקשי      

 א.ד. מירז ורהיטי כח. נויפלד, ש.      

 נענו לבקשה:      

 ש.נויפלד ורהיטי כח           

  

 ש. נויפלד

 

רהיטי 

 הכח

 

 כמות תארו הפריט

מחיר 

 מחיר סה"כ יחידה

מחיר 

 מחיר סה"כ יחידה

 12150 405 13500 450 30 כסא עץ עם ידיות וריפוד

 5820 388 6750 450 15 כסא עץ ללא ידיות וריפוד

 כלול כלול 350 350 1 הובלה

 סה"כ ללא מע"מ 

  

 ₪20,600.00 

 

 ₪17,970.00 

  

 רהיטי הכח, לאחר בדיקת הצעות מחיר מחלקת רכש  ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 ירייה.הספק עונה על דרישות הע

 בכפוף למציאת מקור תקציבי –מקור תקציבי 
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 ( 5)נספח מס' 

 

 סימון וצביעת מגרש הדרכה  זהירות בדרכים  - 295/2016הצעה מס'  .6

 מ"ר  350מ"ר +  4500 –למגרש הדרכה לזהירות בדרכים נדרש סימון וצביעה שטח המגרש      

 :מגרש התרגול , אבי גורן ערך סיור עם הקבלנים הבאים     

 זברה בטיחות בתנועה,אביתר שייוק ודרך חדשה בתנועה.     

 נענו לבקשתנו:     

 זברה בטיחות בתנועה ודרך חדשה בתנועה.          

 

 זברה בטיחות בתנועה דרך חדשה

 מחיר סה"כ  מחיר סה"כ תאור העבודה

סימון מגרש זהירות בדרכים וצביעתו 

 7,700 9,800 )ברח' אברהם הלל ליד המרכז לידידות (

 ₪7,700.00  ₪9,800.00  סה"כ ללא מע"מ 

 

 

זברה בטיחות לאחר בדיקת הצעות המחיר ובהתייעצות עם אבי גורן מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 , הצעתם הזולה ביותר. בתנועה

 1744000780 –מקור תקציבי 

 ( 6)נספח מס' 

 המלצות  הועדה:

 

 תקשורת בתי ספר והכנת תיקי תיעוד לאתרי בתי ספר מיפוי רשת – 290/2016הצעה מס'  .1

 

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

 חברת נס מטח.     

 קייטרינג לשמחת תורה  – 291/2016הצעה מס'  .2

 ר ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העירייה לאש   

 קייטרינג שולחן ערוך.עם    

 להקה להקפות שניות מרכזיות    -292/2016הצעה מס'  .3

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

 יחיאל לוי .עם       

 רמלה 8ברחוב אשכול  223שיפוץ מקלט ציבורי מס'  – 293/2016הצעה מס'  .4

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ביטחון וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות        

 עם מסגריית המרכז.       
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 רכישת כסאות למועדון קשישים  – 294/2016הצעה מס'  .5

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות         

 רהיטי כח.עם          

 סימון וצביעת מגרש הדרכה  זהירות בדרכים  - 295/2016מס' הצעה  .6

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

 זברה בטיחות בתנועה.           

 

 אלל רוזה עו"ד רעות שדה                                                               על             

 ע/מנכ"ל                                                                   גזברית העירייה               

 

 

 החלטות ראש העירייה:

 

 מיפוי רשת תקשורת בתי ספר והכנת תיקי תיעוד לאתרי בתי ספר – 290/2016הצעה מס'  .1

 חברת נס מטח. מאשר ההתקשרות עם     

 קייטרינג לשמחת תורה  – 291/2016 הצעה מס' .2

 קייטרינג שולחן ערוך. מאשר ההתקשרות עם    

 להקה להקפות שניות מרכזיות    -292/2016הצעה מס'  .3

 יחיאל לוי . מאשר ההתקשרות עם     

 רמלה 8ברחוב אשכול  223שיפוץ מקלט ציבורי מס'  – 293/2016הצעה מס'  .4

 מרכז.מסגריית ה  מאשר ההתקשרות עם       

 רכישת כסאות למועדון קשישים  – 294/2016הצעה מס'  .5

 רהיטי כח.מאשר ההתקשרות עם         

 סימון וצביעת מגרש הדרכה  זהירות בדרכים  - 295/2016הצעה מס'  .6

 זברה בטיחות בתנועה.   מאשר ההתקשרות עם         

 

 

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                                       2016ספטמבר, 

 ראש העירייה                                                                                                                

 

 


