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 14-51/2016פרטיכל  הצעות פטורות   
 

 (2016נובמבר  14שני י"ג חשון תשע"ז) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה 

 פנחס זינגר ז"ל. בבניין עירייה ע"ש

 :משתתפים                                                

 מנכ"לית העירייה –איילת כהן                                              

 גזברית העירייה   –עללאל רוזה                                              

 ס/יועמ"ש  –עו"ד סופי ויטלם                                              

 ס/מהנדס –ז'אנה סולובייצ'ק                                              

 כלכלן אגף הנדסה –עוז בן שלוש                                              

 קרן רמלה –עו"ד יואב הלוי חמדי                                              

 ע/מנכ"ל  –עו"ד רעות שדה                                              

 

 הנדון:

 

  2017שנת  –אומנים לאירוע עצמאות בפארק עופר  –עדכון  – 310/2016הצעה מס'  .1

 

 מחלקת ספורט  304/2016הצעה מס'   49/2016-14, פרטיכל מס'  2016אוקטובר  31בתאריך    

 כספית הפקות שמייצגת את האומן עומר אדם .ואירועים מבוקשת לעדכן  את ההתקשרות עם    

 1751000780 –מקור תקציבי    

 ( 1)נספח מס' 

 

 

 חוברת ארנונה למחלקת הכנסות  – 311/2016ה מס' הצע .2

 כמידי שנה מחלקת הכנסות מפרסמת חוברת בדבר הסבר על הארנונה.    

 מחלקת רכש פנתה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:    

 קונוס,אליניר,שלוש,דוזלי וסטודיו ספרינט.    

 נענו לבקשה :    

 השוואות(.  סטודיו ספרינט ואליניר )מצ"ב טבלת     
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ראי טבלה והצעות  -סטודיו ספרינט , ואליניר

 מצ"ב

 

 ספרינט אליניר

 כמות תיאור הפריט
מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 סה"כ

ס"מ מספר  14.8/21 –חוברת ארנונה :גודל עמוד 

 –דפים ( נייר  16, )  32 –עמודים כולל שער וגב 

גרם כריכת סיכות. הדפסה  157כרומו מבריק 

חוברות , נטו  16,000צבעוני מלא דו"צ  פרוצס

ארוזות בבנדים ע"ג משטחים עבור הפצה לתיבות 

הדואר, הדפסה הפקה  אספקה ופריקה המחלקת 

 הכנסות עיריית רמלה

16,000 

 חוברות

14,800 11,000 

עיצוב גריד לחוברת, חוקיות גרפית, צבעוניות, 

 כותרות ופונט
1 

  200 

 ע"ב גריד קיים עיצוב וביצוע גרפי לחוברת 
32 

 4800   עמודים

 סה"כ ללא מע"מ 

 

14,800 16,000 

 

 כזוכה , הצעתו הזולה ביותר והספק עונה על דרישות העירייה. אלינירמחלקת רכש ממליצה להכריז על 

 1623000550 –מקור תקציבי 

 ( 2)נספח מס' 

 

 הקמת מעלית בקמפוס -הנגשת קמפוס השפלה - 312/2016הצעה מס'   .3

 לקבלת הצעת מחיר לטובת הנגשת קמפוס השפלה. לחברת נגישות למרחב בע"מהנדסה פנה  אגף

 שכר הטרחה המוצע כולל התאמות נגישות והכנת תכנית למעלית בקמפוס השפלה.

 בתוספת מע"מ כדין.₪  40,000שכ"ט המוצע הינו 

 חברת נגישות למרחב בע"מאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר והתקשרות עם 

 + מע"מ. 40,000לביצוע העבודות ע"ס 

 תב"ר הנגשה –מקור תקציבי 

 ( 3)נספח מס' 

 

 

 הנגשת אולם ספורט קריית מנחם - 313/2016הצעה מס'  .4

 לקבלת הצעת מחיר לטובת הנגשת אולם ספורט  לחברת נגישות למרחב בע"מאגף הנדסה פנה 

 בקריית מנחם.

 במקום והכנת תכנית מפורטת להנגשת שכר הטרחה המוצע כולל התאמות נגישות סיורים

 אולם הספורט.
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 בתוספת מע"מ כדין.₪  19,500שכ"ט המוצע הינו 

 חברת נגישות למרחב בע"מאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר והתקשרות עם 

 + מע"מ. 19,500לביצוע העבודות ע"ס 

 תב"ר הנגשה –מקור תקציבי 

 ( 4)נספח מס' 

 

 ון קירוי אקוסטי למערכות חימום קיימת בבריכת שחיה ברמלהתכנ - 314/2016הצעה מס'  .5

 לקבלת הצעת מחיר עבור תכנון לחברת אברמוב אדריכלות והנדסה בע"מאגף הנדסה פנה 

 קירוי אקוסטי למערכות חימום קיימת בבריכת שחיה ברמלה.

 יכלות וקונסטרוקציה, כתבשכר הטרחה המוצע כולל הכנת תכנית הגשה לעירייה ולמחלקת רישוי, הכנת תכניות אדר

 עליון. בניה, פיקוח היתר כמויות, קבלת

 בתוספת מע"מ כדין. 19,000שכ"ט המוצע הינו 

לביצוע העבודות  חברת אברמוב אדריכלות והנדסה בע"מאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר והתקשרות עם 

 + מע"מ. 19,000ע"ס 

 תב"ר תכנון –מקור תקציבי 

 ( 5)נספח מס'                                                     

 

  -הגדלת שכר טרחה עבור יעוץ תנועה שוטף לאגף מהנדס העירייה - 315/2016הצעה מס'  .6

 דגש הנדסה

לביצוע ייעוץ שוטף לאגף מהנדס  חברת דגש הנדסהאישרה את הצעתה של  28/2015-14וועדת הצעות פטורות מס'  

ויש כרגע צורך להגדיל את  2016שעות ייעוץ. בפועל ההזמנה נוצלה גם בשנת  270מורת ת 2015העיר עבור שנת 

 . 2017שכר הטרחה של היועץ עד סוף חודש פברואר 

 כולל מע"מ. 64,000₪נדרש להגדיל את שכ"ט בסכום של 

 כולל מע"מ.₪  64,000אגף הנדסה ממליץ להגדיל את ההזמנה ליועץ ע"ס 

 לשאלת הועדה האם פנו לקבל עוד הצעות , אגף הנדסה פנה לאריה הוכברג ויורם בש  •

 האגף לא קיבל מענה.

 2551 -מקור תקציבי

 ( 6)נספח מס' 

 

 

 104שצ"פ  -תכנון השקיה - 316/2016הצעה מס'  .7

 בקריית האומנים. 104אגף הנדסה פנה למשרדי תכנון נוף על מנת לקבל הצעות לתכנון השקיה בשצ"פ 

 תכניות השקיה, כתב כמויות ואומדן מחירים, פרטי השקיה, מפרט טכני של ההשקיה. -עבודת התכנון כוללת

 להלן ההצעות שהתקבלו עבור העבודה לעיל )ללא מע"מ(:
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 ₪. 26,000 -תכנון השקיה-טובה לבינוב (1

 ₪. 35,000 -אגרונומית, מתככנת גנים ומערכות השקיה -טל גליקמן (2

דורשת עבור פיקוח ו/או פגישות תוספת תשלום של  -)הערה₪  24,000 -נוי והשקיהתכנון  -נורית זאולר (3

 מע"מ לשעה(.₪ +  150

 לביצוע העבודות  טובה לבינובאגף הנדסה ממליץ לאשר את ההצעה הזולה והתקשרות עם 

ורית מע"מ, יובהר כי הסכימה של הצעתה של הגב' טובה לבינוב יותר זולה מכוון שגב' נ₪ +  26,000ע"ס 

 זאולר דורשת תשלום נוסף פר שעה. 

 2458 –מקור תקציבי  

 ( 7)נספח מס' 

 

 

 המלצות  הועדה:

 

  2017שנת  –אומנים לאירוע עצמאות בפארק עופר  –עדכון  – 310/2016הצעה מס'  .1

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

 ות שמייצגת את האומן עומר אדם .כספית הפקעם   

 

 חוברת ארנונה למחלקת הכנסות  – 311/2016הצעה מס'  .2

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

 אליניר.     

 

 הקמת מעלית בקמפוס -הנגשת קמפוס השפלה - 312/2016הצעה מס'   .3

 סה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר הארכת ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת אגף הנד    

 .חברת נגישות למרחב בע"מעם     

 

 הנגשת אולם ספורט קריית מנחם - 313/2016הצעה מס'  .4

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות     

 .חברת נגישות למרחב בע"מעם     

 

 ון קירוי אקוסטי למערכות חימום קיימת בבריכת שחיה ברמלהתכנ - 314/2016הצעה מס'  .5

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות      

 .חברת אברמוב אדריכלות והנדסה בע"מ     

 

  -הגדלת שכר טרחה עבור יעוץ תנועה שוטף לאגף מהנדס העירייה - 315/2016הצעה מס'  .6

 דגש הנדסה

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר הגדלת ההתקשרות     
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 חברת דגש הנדסה.      

 

 104שצ"פ  -תכנון השקיה - 316/2016הצעה מס'  .7

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם     

 טובה לבינוב.     
 

 

 

 עות שדה                                                               איילת כהן   עו"ד ר             

 ע/מנכ"ל                                                                   מנכ"לית  העירייה               

 

 

 

 החלטות ראש העירייה:

 

  2017שנת  –צמאות בפארק עופר אומנים לאירוע ע –עדכון  – 310/2016הצעה מס'  .1

 כספית הפקות שמייצגת את האומן עומר אדם .מאשר העדכון וההתקשרות עם    

 חוברת ארנונה למחלקת הכנסות  – 311/2016הצעה מס'  .2

 עם אליניר. מאשר ההתקשרות     

 הקמת מעלית בקמפוס -הנגשת קמפוס השפלה - 312/2016הצעה מס'   .3

 .ברת נגישות למרחב בע"מחעם  מאשר ההתקשרות     

 הנגשת אולם ספורט קריית מנחם - 313/2016הצעה מס'  .4

 .חברת נגישות למרחב בע"ממאשר ההתקשרות עם     

 תכנון קירוי אקוסטי למערכות חימום קיימת בבריכת שחיה ברמלה - 314/2016הצעה מס'  .5

 .עם חברת אברמוב אדריכלות והנדסה בע"מ מאשר ההתקשרות     

  -הגדלת שכר טרחה עבור יעוץ תנועה שוטף לאגף מהנדס העירייה - 315/2016' הצעה מס .6

 דגש הנדסה

 חברת דגש הנדסה.מאשר הגדלת ההתקשרות עם      

 104שצ"פ  -תכנון השקיה - 316/2016הצעה מס'  .7

 טובה לבינוב.מאשר ההתקשרות עם     

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                                         2016נובמבר, 

 ראש העירייה                                                                                                                

 


