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 20179/-14פרוטוקול הצעות פטורות מס' 
 

פנחס  בית העירייה ע"שב( 2017במרץ  7' באדר תשע"ז )טביום שלישי,    שהתקיימה  להצעות פטורותמישיבת הוועדה  

 זינגר ז"ל.

  

 משתתפים: נוכחים:
 מח' משק ונכסים –גלית יעקב  ס/יועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם 

 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש  סיםונכ משקמנהלת מח'  –מיכל רוטמן 

 סגן גזברית העירייה –שגיא רוזנבלט 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית  

 אגף החינוך –יעל אדחוח 

 תרבות תורנית –אליקים ויסנשטרן 

       

 

 ן: ו ד נ

 

עבור מתחת לגובה השתתפות עצמית  )נזקי גוף ורכוש( סילוק תביעות חבויותל  – 201748/הצעה מס'  .1

 עיריית רמלה 

סילוק תביעות מתחת לגובה השתתפות עבור קבלת הצעות מחיר , לספקים 3 -משק ונכסים פנתה בבקשה למחלקת 

 תקופות נוספות. 3 -ההתקשרות המבוקשת הינה לשנה עם אופציית הארכה ל .עצמית עבור עיריית רמלה

 

 :  שהתקבלו המחיר הצעותלהלן 

 .לא כוול מע"מ₪  400 – נוביק גדות משרד עו"ד (1

 .לא כולל מע"מ₪  400 – פלתורס ביטוח בע"מ (2

 .לא כולל מע"מ₪  1,550 – לויתן שרון משרד עו"ד (3

 

 .(מצ"ב) ההצעות הועברו לחוות דעת של יועצת הביטוח של העירייה

 של ואילו ההצעה, זהות נוביק גדות משרד עו"דו פלתורס ביטוח בע"מ החברותבחינת התמחור ההצעה של מ

 יקרה בצורה משמעותית. ן שרון משרד עו"דלוית

 

 מליצהמולהמלצת יועצת הביטוח של העירייה ת מצטרפמחלקת רכש  לאור האמור לעיל,

, מע"מ לכל תביעה₪ +  400 בעלות שללביצוע העבודה , פלתורס ביטוח בע"מלאשר ההתקשרות עם  לועדה 

כמו כן, מתווה ניהול התביעות עד גובה ה"ע   מחלקה.הינו לשביעות רצון ה והשירותהחברה ניסיון עם יש לעירייה 

ההתקשרות הינה לשנה עם מוסכם על "איילון" חברת הביטוח של העירייה.  , פלתורס ביטוח בע"מבאמצעות 

 תקופות נוספות. 3 -אופציית הארכה ל

 

 

 ביטוח.  -תקציבי מקור

  

 (1)נספח מס' 
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מערך בקרה על הרכש בבתיה"ס בהם יש  לביצוע ,נטשחף חברת התקשרות עם   – 49/2017עה מס' הצ .2

     ניהול עצמי

   תוכנה לניהול רכש בבתי הספר היסודיים, חט"ב וחנ"מ . ,פיתחה בשיתוף עיריית רמלהש חב' שחף נט הינה חברה

, קים שונים ולהתייעל במסגרת הניהול העצמילמנהלי בתי הספר לקבל הצעות ממספר ספ שיסייעהתוכנה הינה כלי 

  , מה גם שלרשות המקומית תהיה בקרה על הרכש.חידות  בין כל בתי הספרוליצור א

 

  לליווי פיננסי לבתי הספר, נותנת  03/16 מס' זכתה לאחרונה במכרז העירייהחברת שחף  בנוסף,

 הספר.אחריות על הממשק האינטרנטי אל מול מזכירות בתי ו מענה     

 

 תקופה שלל ,חברת שחף נטהתקשר עם ועדה ל, אגף חינוך ונוער ממליץ ל לעיל לאור האמור     

 ₪  113,400 שנים 3 -העלות ל לכלל בתיה"ס,  כולל מע"מ לשנה₪  37,800  בעלות של  ,שנים 3     

 כולל מע"מ.     

 

  81321.753  -מקור תקציבי      

 (2)נספח מס' 

 

 בג'ואריש  ומגרש האימונים למגרש הכדורגל וקבינה שערים  – 01750/2הצעה מס'  .3

  ספורט ואירועים פנתה למחלקת רכש בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור שערים וקבינה מחלקת       

 למגרשי הכדורגל.      

 הצעות כמפורט להלן: 2, התקבלו ספקים 4 -מחלקת רכש פנתה ל      

        

  

 וא סחרסטה יב יזמות ספורט

 

 תאור הפריט

יח' 

 כמות חישוב

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 הערות סה"כ

               ניידים בדשא סינטטי :5/2שערים 

בעל מסגרת  5/2שער כדורגל נייד מאלומיניום 

 748היקפית מאלומיניום לתמיכת רשת תואם תקן 

EN   4 5/2/0.8/1.5ההצעה כוללת רשתות לשערים 

"מ צבע לבן פוליאטילן. כולל התקנת שער נייד כולל מ

ריתוך כולל הובלהכולל זוג רשתות כדורגל 

מ"מ צבע לבן פוליאטילן, השערים  4 5/2/0.8/1.5

עשויים אלומיניום מלא , מצופה אנודייז למניעת 

קורוזיה כולל ריתוך אלומיניום )ארגון( לחיזוק מירבי 

יניום. המסגרת ועמידות השער, זיווד : מסגרת  אלומ

מותקנת בעזרת ברגים בתוך מסילה , עם אפשרות 

כיוון ושינוי של כל זוית השער, כולל אחריות על 

שנים. שירות תיקונים במגרש  3השערים למשך 

במידת הצורך. בכל עת על השער להיות קבוע בעזרת 

עוגנים. יש לבדוק כי השער יציב ומוגן מפני התהפכות 

ועפ"י הוראות הבטיחות.  iהעיגון באחריות המתקי

הספק הזוכה מתחייב להחזיק במלאי חלקי חילוף 

   24528 6132 29600 7400 4 יחידה תואמים לשער לרבות קורות ועמודים.

במגרש סינטטי )  5/2משקולות לעיגון שער נייד 

   4400 1100 6000 1500 4 יחידהולפי בדיקת  EN748משקל נגדי עפ"י דרישות תקן 
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 מכון התקנים

ההצעה כוללת אישור בדיקה והתאמות המתקן ע"י 

   0 500 0 2000     מכון התקנים הישראלי

   0   0       מתקני ישיבה:

מושבים, בסיס אלומיניום  15מתקן קבינה לשחקנים 

כולל התקנה על גבי אבנים  -חיפוי פוליקרבונט 

 44334 22167 53000 26500 2 יחידה משתלבות / אדמה

יש 

 לצרף

תמונה  

 ומפרט

 80/40מפרופיל  120/80שער אלומיניום לאימון 

מרותך כולל רשת ורפידות גומי בפינות השער 

   6336 792 7200 900 8 יחידה לבטיחות

 ₪ סה"כ ללא מע"מ 

   

95,800 

 

79,598 

  

 חברת לאשר ההתקשרות עםלועדה ממליצה המחלקה  , עיםמחיר ע"י מחלקת ספורט ואירוהלאחר בדיקת הצעות 

 בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר.₪,  79,598בעלות של  סטה יבוא סחר ושיווק בע"מ

 

 2024412750 –מקור תקציבי 

 (3)נספח מס' 

 

 מופע לנוער ומבוגרים בנושא משפחה יהודית בחירת  – 51/2017הצעה מס'  .4

  ,2017-2016כחלק מהפרויקטים לשנת  ,שרד החינוך אישר לעיריית רמלההאגף לתרבות תורנית במ       

 .₪  16,738של בסך השתתפות משרד החינוך הינה  לקיים מופע/כנס בנושא משפחה יהודית.       

 

 ספקים בבקשה לקבלת הצעות  3 -המחלקה לתרבות תורנית בעיריית רמלה פנתה ל

 :     שהתקבלו יהודית, להלן הצעות מחיר עבור הופעות לנוער ומבוגרים בנושא משפחה

 

 סכום    משרד       המופע שם        

  ₪ 12,000 מעגליםהרחבת  מתגברים 1

הוצאה לאור תכלת  מעגל החיים עם ישראל פרנס 2

 הפקותו

12,980  ₪ 

 

הוצאה לאור תכלת  ילדות מאושרת גולן אזולאי 3

 הפקותו

23,600 ₪  

 

הרחבת חברת ההתקשרות עם לאשר  ממליצה לועדההמחלקה לתרבות תורנית ר, לאחר בדיקת הצעות המחי

 בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר. לא כולל מע"מ, ₪  12,000בעלות של  במופע מתגברים מעגלים

 

 1827000783 –מקור תקציבי 

 (4)נספח מס' 
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  מועדון גולניבכנון חשמל תעבודות   – 52/2017הצעה מס'  .5

 תכנון חשמל במועדון גולני.עבודות קבלת הצעות מחיר עבור לחברות  3-סה פנה לאגף הנד      

 

 )לא כולל מע"מ(: להלן הצעות המחיר שהתקבלו

 ₪. 22,000 - אינג' י. אהרוני הנדסת חשמל בע"מ (1

 ₪. 23,000 - הנדסה וייעוץ בע"מ  איי טי אס (2

 ₪. 23,850 -אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ (3

 

, אינג' י. אהרוני הנדסת חשמל בע"מ ההתקשרות עם אשר ועדה לנדסה ממליץ להאגף הצעות, לאחר בדיקת הה

 מע"מ, בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר.₪ +  22,000לביצוע העבודה, בעלות של 

 (21,116)יתרה  2306 –מקור תקציבי 

 (5)נספח מס' 

 

 יועץ נגישות בפרויקט מערב רמלהשם שינוי  - 201735/צעה מס' ה .6

 לעבודות  נ.ו.ע.מ נגישותאישרה ההתקשרות עם  41/2015-14ממכרז מס'  הצעות פטורותוועדת          

 פרויקט מערב רמלה. ייעוץ ב         

    + מע"מ.  11,500עבודה שלב א' ע"ס  התחלתויצא צו  ,מע"מ + 23,000נחתם חוזה עם הזוכה ע"ס    

  חברה חדשה בשם נ.ו.ע.מ שירותי ייעוץובמקומה הוקמה  ,הפסיקה את פעילותה נ.ו.ע.מ נגישות    

חברה החדשה מוכנה לשאת בכל ה , וזאת משום שהחברה הפכה מעוסק מורשה לחברה בע"מ.ופרויקטים בע"מ    

 ההתחייבויות של החברה הקודמת.

י אין חשבון שהוגש ע"י החברה הקודמת וכי אינה מתכוונת הפרויקט, מציינת כאת מנהלת ה, שיא-חברת פרו    

 להגיש חשבון בעתיד.

 

 יועץ הנגישות במערב רמלה שם שינוי אשר את ועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאור האמור לעיל, 

 בע"מ. ופרויקטיםלחברת נ.ו.ע.מ שירותי ייעוץ  ,נ.ו.ע.מ נגישות -מ

 

 2481-תקציבי  מקור

 (6)נספח מס' 

        

קאנטרי העירוני בהכושר  יתיקון והחלפת חלפים במכשירי הכח בחדר ,טיפולל – 201745/הצעה מס'  .7

 מרכז הפיסבו

קבלת הצעות למחלקת ספורט ואירועים באמצעות מנהל מתחם הקאנטרי העירוני, בוריס אוסטואב פנתה לספקים 

 מרכז הפיס. בחם הקאנטרי העירוני והכושר שבמת יתיקון והחלפת חלפים במכשירי הכח בחדר ,מחיר עבור טיפול

 

 :הצעות המחיר שהתקבלולהלן 

  

אומדן 

 שנתי 
 אולם הספורט איי.אס.פי אגנטק

יח'  תיאור הטיפול/תיקון

 חישוב

כמות 

משוערת 

 לשנה 

מחיר 

 יחידה

מחיר  סה"כ 

 יחידה

מחיר  סה"כ 

 יחידה

 סה"כ 

PIN d.4x36 10 10 13.36 13.36 8 8 1 יחידה 
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Top plate bushing 190 95 220 110 153 76.5 2 יחידה 

ROPE-HOLDFAST 

GUARD יחידה 
10 26.8 268 50 500 43 430 

STEEL CABLE 0.5 

mm יחידה 
15 88 1320 120 1800 97 1455 

KNOB 162 162 182 182 149 149 1 יחידה 

CABLE 1452 132 1595 145 1136 103.3 11 יחידה 

SCREW M16 290 145 350 175 260 130 2 יחידה 

SELECTOR ROD 

(19 holes) יחידה 
1 509 509 570 570 520 520 

 1100 1100 1300 1,300 1085 1085 1 יחידה בדיקת תקינות

 840 420 1120 560 800 400 2 יחידה ריפוד כרית

 4160 320 3900 300 4290 330 13   שעות עבודה

הצעת המחיר כוללת 

 הובלה ואספקה
  

  
9978 

 
11550 

 
10609 

 

, חברת אגנטקהוחלט מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם לאחר בדיקת הצעות המחיר,  

נרכשו בעבר מכשירי הכח בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר, ושממנה ₪,  9,978לביצוע העבודה בעלות של 

 עבור המרכזים. 

 

 1747300750סעיף עבודות קבלניות: ₪,  10,000 -    קאנטרי    - תקציבי מקור 

 1829400780סעיף הוצאות אחרות:  , ₪  9,000 - מרכז הפיס                            

 

 .כולל מע"מ )הזמנת מסגרת(₪    19,000צפי עלות שנתית: 

 

 (7)נספח מס' 

 

 "אוטובוס מנכ"לים"זם חשיפה לעיר התקשרות בנושא מי – 201755/הצעה מס'  .8

  פרוייקט ייחודי חברת חיות לקידום הדיור בישראל מפעילה במסגרת מיתוג העיר,

תינתן חשיפה לעיר באמצעות אוטובוס יזמים/קבלנים/מנכלים מובילים לעיר בנושא  במסגרתו, ""אוטובוס מנכ"לים

 , תעשייה ועוד.התחדשות עירונית הסכמי הגג, תיירותנדל"ן 

 

 .+ מע"מ ₪  50,000  -עלות כוללת ל"אוטובוס מנכ"לים" 

 

 לאור החשיבות הנושא לקידום וחשיפה של פרוייקטים בעיר, דובר העירייה ממליץ לועדה לאשר 

 מע"מ. ₪ +  50,000ההתקשרות עם חברת חיות להפעלת "אוטובוס מנכ"לים" בעלות של 

 

 .)מהתקציב הקיים( מיתוג העיר 781 –מקור תקציבי 

 

 (8)נספח מס' 
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 הועדה:ת ומלצה

 

מתחת לגובה השתתפות עצמית עבור  )נזקי גוף ורכוש( סילוק תביעות חבויותל  – 48/2017הצעה מס'  .1

 עיריית רמלה 

לביצוע , פלתורס ביטוח בע"מהתקשרות עם  למחלקת רכש  הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצת

הינו לשביעות רצון  והשירותהחברה ניסיון עם יש לעירייה ,  ל תביעהמע"מ לכ₪ +  400בעלות של העבודה 

 .איילון" חברת הביטוח של העירייהכמו כן, מתווה ניהול התביעות עד גובה ה"ע באמצעות מוסכם על "  המחלקה.

 ההתקשרות הינה לשנה עם אופציית 

 תקופות נוספות. 3 -ל הארכה

 

מערך בקרה על הרכש בבתיה"ס בהם יש  לביצוענט, התקשרות עם חברת שחף   – 49/2017הצעה מס'    .2

 ניהול עצמי                                     

, ויכולות ליצור ממשק עם התוכנה לניהול עצמי לשאלת הועדה האם יש חברות נוספות שלהן יש את אותה התוכנה

 של חברת שחף?

יש היכולת לבצע ממשק בין התוכנה לניהול עצמי לבין תוכנת הרכש, מה חף נט שרק לחברת שחוח משיבה, יעל אד

 החברה מכירה ועונה על הדרישות והציפיות לשביעות רצון אגף החינוך ובתיה"ס.שגם 

 

רת חבהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצת אגף חינוך ונוער להתקשרות עם  לאור האמור לעיל, 

כולל ₪  113,400שנים  3 -כולל מע"מ לשנה לכלל בתיה"ס,  העלות ל₪  37,800 בעלות של נט, שחף

 מס' העירייה ההתקשרות תעוגן ותהווה כנספח להסכם ההתקשרות במסגרת מכרז שנים. 3, לתקופה של מע"מ

 .לליווי פיננסי לבתי הספר 03/16

 

 בג'ואריש  גל ומגרש האימוניםלמגרש הכדור וקבינה שערים  – 50/2017הצעה מס'  .3

  התקשרות עםל, מחלקת ספורט ואירועים תהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצ  

 שהיא הזולה ביותר. םבהתאם להצעת₪,  79,598בעלות של  ,סטה יבוא סחר ושיווק בע"מ חברת

 

 מופע לנוער ומבוגרים בנושא משפחה יהודית בחירת  – 51/2017הצעה מס'  .4

 לת הועדה מה כוללת היתרה?לשא

 לדברי אליקים יתרת הכסף משמשת לאבטחה, שכירת אולם ועלות כרטיסים.

המלצת מחלקת תרבות תורנית להתקשרות עם חברת הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר לאור האמור לעיל, 

ולה ביותר, בכל ם להצעתם שהיא הז, בהתאמע"מ₪ +  12,000, בעלות של במופע מתגברים הרחבת מעגלים

  .סכום ההשתתפות של משרד החינוך ₪ 16,738מקרה העלות הכוללת של הארוע לא תעלה על סך 

 

  מועדון גולניבכנון חשמל תביצוע עבודות   – 52/2017הצעה מס'  .5

אינג' י. אהרוני הנדסת חשמל  התקשרות עם ל  הועדה  ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצת אגף הנדסה

, ובכפוף למקור , בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותרמע"מ₪ +  22,000בעלות של ביצוע העבודה, , לבע"מ

 תקציבי.
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 יועץ נגישות בפרויקט מערב רמלהשם שינוי  - 53/2017הצעה מס'  .6

לאחר הסבר של נציג אגף ההנדסה ועו"ד האני חג' יחיא, מהם עולה כי השינוי בשם החברות נבע שלא בשל סעיפי 

 .אלא משום שהפך מעוסק מורשה לחברה בע"מההפרה, 

נ.ו.ע.מ שירותי ייעוץ ופרוייקטים בע"מ, ושהחברה ₪,  23,000ובהתחשב בגובה סכום ההתקשרות העומד ע"ס 

של המחוייבות וההתחייבות עליה חתמה חברת נ.ו.ע.מ אחריות מלאה על עצמה מקבלת , 515378164מס' חברה 

 נגישות.

 -מ יועץ הנגישות במערב רמלהשם שינוי ל העירייה לאשר המלצת אגף ההנדסההועדה  ממליצה בפני ראש 

  לחברת נ.ו.ע.מ שירותי ייעוץ ופרויקטים בע"מ. ,נ.ו.ע.מ נגישות

        

קאנטרי העירוני בהכושר  יתיקון והחלפת חלפים במכשירי הכח בחדר ,טיפולל – 201745/הצעה מס'  .7

 מרכז הפיסבו

לביצוע , אגנטקמחלקת ספורט ואירועים להתקשרות עם חברת  הועדה  ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצת 

 ., בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר₪ 9,978בעלות של העבודה 

 

 "אוטובוס מנכ"לים"התקשרות בנושא מיזם חשיפה לעיר  – 201755/הצעה מס'  .8

 , חברת חיותליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצת דובר העירייה להתקשרות עם הועדה  ממ

 . מע"מ₪ +  50,000בעלות של להפעלת "אוטובוס מנכ"לים" 

 

                    

 כהן גלית                                                                     שגיא רוזנבלט             

 סגן גזברית העירייה                                                ת אגף מזכירות ומנהל מנהל      

 

 

 

 

 ת ראש העירייה:והחלט

 

 

לסילוק תביעות חבויות )נזקי גוף ורכוש( מתחת לגובה השתתפות עצמית עבור   – 48/2017הצעה מס'  .1

 עיריית רמלה 

מע"מ לכל ₪ +  400בעלות של , לביצוע העבודה בע"מפלתורס ביטוח עם  להתקשרותמאשר המלצת הועדה 

כמו כן, מתווה ניהול התביעות עד   הינו לשביעות רצון המחלקה. והשירותהחברה ניסיון עם יש לעירייה ,  תביעה

ההתקשרות הינה לשנה עם אופציית הארכה  .איילון" חברת הביטוח של העירייהגובה ה"ע באמצעות מוסכם על "

 ספות.תקופות נו 3 -ל

 

מערך בקרה על הרכש בבתיה"ס בהם יש  התקשרות עם חברת שחף נט, לביצוע  – 49/2017הצעה מס'  .2

 ניהול עצמי

כולל מע"מ לשנה לכלל בתיה"ס,  ₪  37,800 בעלות של נט, חברת שחףעם   מאשר המלצת הועדה להתקשרות

תעוגן ותהווה כנספח להסכם  שנים. ההתקשרות 3, לתקופה של כולל מע"מ₪  113,400שנים  3 -העלות ל

 .לליווי פיננסי לבתי הספר 03/16 מס' העירייה ההתקשרות במסגרת מכרז
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 בג'ואריש  למגרש הכדורגל ומגרש האימונים וקבינה שערים  – 50/2017הצעה מס'  .3

בהתאם ₪,  79,598, בעלות של סטה יבוא סחר ושיווק בע"מ חברת עםמאשר המלצת הועדה להתקשרות   

 שהיא הזולה ביותר. להצעתה

 

 מופע לנוער ומבוגרים בנושא משפחה יהודית בחירת  – 51/2017הצעה מס'  .4

, מע"מ₪ +  12,000, בעלות של במופע מתגברים הרחבת מעגליםלהתקשרות עם חברת מאשר המלצת הועדה 

סכום ₪  16,738העלות הכוללת של הארוע לא תעלה על סך  בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר, בכל מקרה

        ההשתתפות של משרד החינוך. 

         

  מועדון גולניבכנון חשמל תביצוע עבודות   – 52/2017הצעה מס'  .5

בעלות של , לביצוע העבודה, אינג' י. אהרוני הנדסת חשמל בע"מ עם להתקשרות מאשר המלצת הועדה 

 ., ובכפוף למקור תקציביבהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר, מע"מ₪ +  22,000

 

 יועץ נגישות בפרויקט מערב רמלהשם שינוי  - 53/2017הצעה מס'  .6

לחברת נ.ו.ע.מ שירותי  ,נ.ו.ע.מ נגישות -מ יועץ הנגישות במערב רמלהשם שינוי למאשר המלצת הועדה        

 ייעוץ ופרויקטים בע"מ.

  

קאנטרי העירוני בהכושר  יתיקון והחלפת חלפים במכשירי הכח בחדר ,ולטיפל – 201745/הצעה מס'  .7

 מרכז הפיסבו

, בהתאם להצעתם ₪ 9,978בעלות של לביצוע העבודה , אגנטקעם חברת מאשר המלצת הועדה להתקשרות  

 שהיא הזולה ביותר.

 

 "אוטובוס מנכ"לים"התקשרות בנושא מיזם חשיפה לעיר  – 201755/הצעה מס'  .8

 . מע"מ₪ +  50,000בעלות של להפעלת "אוטובוס מנכ"לים" , חברת חיותעם צת הועדה להתקשרות מאשר המל

 

 

 

 

   יואל לביא                                                                                

 ראש העירייה                                                                                                   

 

 רמלה,

 


