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סטה יבוא סחריזמות ספורט

מחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותיח' חישובתאור הפריט

שערים 5/2ניידים בדשא סינטטי :

שער כדורגל נייד מאלומיניום 5/2 בעל מסגרת היקפית 

מאלומיניום לתמיכת רשת תואם תקן EN 748  ההצעה כוללת 

רשתות לשערים 5/2/0.8/1.5 4 מ"מ צבע לבן פוליאטילן. כולל 

התקנת שער נייד כולל ריתוך כולל הובלהכולל זוג רשתות כדורגל 

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

אלומיניום מלא , מצופה אנודייז למניעת קורוזיה כולל ריתוך 

אלומיניום )ארגון( לחיזוק מירבי ועמידות השער, זיווד : מסגרת  

אלומיניום. המסגרת מותקנת בעזרת ברגים בתוך מסילה , עם 

אפשרות כיוון ושינוי של כל זוית השער, כולל אחריות על 

השערים למשך 3 שנים. שירות תיקונים במגרש במידת הצורך. 

בכל עת על השער להיות קבוע בעזרת עוגנים. יש לבדוק כי השער 

יציב ומוגן מפני התהפכות העיגון באחריות המתקיi ועפ"י הוראות 

הבטיחות. הספק הזוכה מתחייב להחזיק במלאי חלקי חילוף 

4740029600613224528יחידהתואמים לשער לרבות קורות ועמודים.
משקולות לעיגון שער נייד 5/2 במגרש סינטטי ) משקל נגדי עפ"י 

41500600011004400יחידהדרישות תקן EN748 ולפי בדיקת מכון התקנים
ההצעה כוללת אישור בדיקה והתאמות המתקן ע"י מכון התקנים 

4200080005002000יחידההישראלי
00מתקני ישיבה:

מתקן קבינה לשחקנים 15 מושבים, בסיס אלומיניום חיפוי 

226500530002216744334יחידהפוליקרבונט - כולל התקנה על גבי אבנים משתלבות / אדמה
שער אלומיניום לאימון 120/80 מפרופיל 80/40 מרותך כולל 

890072007926336יחידהרשת ורפידות גומי בפינות השער לבטיחות
10380081598סה"כ ללא מע"מ ₪ 

 201741/-14פרוטוקול הצעות פטורות מס' 
 

יה י( בבית העיר2017באפריל  3ז' בניסן תשע"ז )ביום שני,  שהתקיימה פטורות מחובת מכרזהצעות ל הוועדה  ישיבתמ

 ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

 

 :משתתפים                                                                     :נוכחים

 מנהל מח' מחשוב –משה מורדוך           גזברית העירייה                         –ה אל רוזלעל

 איכות הסביבה –שרון אטנר                   משנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 

 תרבות תורנית –אליקים ויסנשטרן              מנהלת מחלקת משק ונכסים  –מיכל רוטמן 

 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש                      גף מזכירות ומנהל מנהלת א -כהן גלית 

 מח' ספורט ואירועים –אבי ברנס                                                                                              

 מח' ספורט ואירועים –בוארון  יעקב                                                                                             

 גינון והשקיה –דני יצחק                                                                                              

 

 ן: ו ד נ

 

גרש האימונים למגרש הכדורגל ומ רכישת שערים וקבינהעדכון החלטה בדבר   – 201758/הצעה מס'  .1

 בגואריש

התקשרות עם חברת סטה יבוא סחר ושיווק אישרה ה  7.3.2017מיום  9/2017-14מס'  הועדה להצעות פטורות 

 לא כולל מע"מ.₪  79,598בע"מ, בעלות של 

סכום מאחר ונפלה טעות בחישוב,  ,חברת סטה יבוא סחר ושיווק בע"ממחלקת רכש מבקשת לעדכן ההצעה עם 

של גם לאחר עדכון המחיר, ההצעה , ₪ 79,598ולא סכום של  + מע"מ₪  81,598דכן הינו ההתקשרות המעו

 .יותר מהמציע השני היא זולהחברת סטה 
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 .2024412750 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 

 2017עצמאות ואירועים שונים בשנת  השכרת ציוד וכלי נגינה, לטקסי – 201768/הצעה מס'  .2

 עבור השכרת ציוד וכלי נגינה, לטקסיהצעות מחיר קבלת בבקשה לספקים  5 -למחלקת ספורט ואירועים פנתה          

 הצעות כמפורט להלן: 3התקבלו , 2017עצמאות ואירועים שונים בשנת 

 

 

 

 

, כל אחד עם הספקים הבאיםאשר ההתקשרות ועדה למחלקת ספורט ואירועים ממליצה ל ,צעותהלאחר בדיקת ה

 :י המחיר הזוללפ

 הזולה ביותר.שהיא הצעתם בהתאם לבאירועי עצמאות ואירועים נוספים   - טוקיו בק ליין  עם

 .עבור השכרת פסנתר לעצרת זיכרון וקונצרט -  בית הפסנתרעם  

 סכום המחייב מכרז.לא יעלה על בשנה  ההתקשרותסכום 

 

  .י אירועלפ עצמאות, ו/או סעיף רלוונטי 1751000780 - מקור תקציבי

 

 (2)נספח מס' 

 

 

 

 תיאור

 טוקיו בקליין

 מחיר כולל מע"מ והובלה

 מרום כלי נגינה

 ר כולל מע"מ והובלהמחי

 בית הפסנתר

מחיר  כולל מע"מ 

 והובלה

עלות 

 יח'

אירועי 

עצמאו

 ת

 2עלות 

 יח'

אירועי 

 עצמאות

עלות 

יח' 

אירועי

ם 

 אחרים

עלות 

 יח'

אירועי 

עצמאו

 ת

 2עלות 

 יח'

אירועי 

 עצמאות

עלות 

יח' 

אירועי

ם 

 אחרים

עלות 

 יח'

אירועי 

עצמאו

 ת

עלות יח' 

אירועים 

 אחרים

   800 2,400 1,200 700 1,800 900 מערכת תופים 

   400 1,600 800 600 1,600 800 מגבר בס 

   400 1,600 800 400 1,200 600 מגבר גיטרה חשמלית 

   100 400 200 0 0 0 מעמד לקלידים

   0 100 50 0 0 0 סטנדים לגיטרות

פסנתר לערב יום 

 הזיכרון

2,800 0 0 3,500 0 0 1,875  

 1,875  3,500 0 0 2,800 0 0 אחר\פסנתר לקונצרט

 1,875 1,875 5,200 6,100 6,550 4,500 4,600 5,100 סה"כ  
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 בקבוקי פלסטיק למחזור  פינוי  – 201778/הצעה מס'  .3

לאחר וזאת  פינוי בקבוקי פלסטיק למחזור,בדבר  רז הנקודה הירוקה"הסכם עם חברת " חתומה עלעיריית רמלה   

 שזכתה במכרז. 

, לאור ירידת כדאיות כלכלית רחוס בגלל, ההתקשרותהודיעה החברה על כוונתה להפסיק את  17/1/17בתאריך   

אגידי המחזור ת -ולאור עליית מחירי השינוע והמיון של הבקבוקים שנאספים  העולמי קמחירי חומרי הגלם בשו

 -ל₪  10 -המקסימום לפינוי מתקן מ אל"ה ותמיר שמממנים את מערך הפינוי באופן מלא, הודיעו על העלאת מחיר

25 ₪. 

     

חברות שנגשו למכרז מחודשת לנעשתה פניה , הצעות מחירבנוהל ית העירייה יצאה בתיאום עם המחלקה המשפט

יראב, גאן תברואה, אביב תעשיות, רז הנקודה הירוקה,  הציגו את הניסיון והמסמכים הנדרשים:אשר המקורי, 

 ואמניר.

     

 

 כמפורט להלן:מועבר ישירות מהתאגיד לחברה, התשלום  ,הצעות 3לאחר הפניה, התקבלו 

  

 197עלות לשנה לפינוי  אחוז הנחה שם החברה מס' 

 פעמים בשנה 10מתקנים 

 ₪   47,280 4% יראב 1

 ₪   41,124 16.5% גאן תברואה 2

 ₪   38,907.5              21% אביב תעשיות 3

 

בעלות של , חברת אביב תעשיות ההתקשרות עםלאשר  מליצה לועדההצעות מחלקת שפ"ע מהלאחר בדיקת 

  בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.+ מע"מ, ₪  38,907.5

 מממן את הפינוי באופן מלא, העירייה אינה מעבירה כספים. אגיד המחזור אל"הת

 

 (3)נספח מס' 

 יועץ לפרויקט שדרוג מערך המצלמות העירוניות    – 201788/הצעה מס'  .4

המצלמות    פרויקט לשדרוג מערךהיועץ להובלת עבור הצעות מחיר לקבלת בקשה בנוהל ב יצאה מחלקת מחשו    

במהלך  מימוש הפרויקט יתבצע באמצעות מכרז "עיר ללא אלימות" שפורסם ע"י המשרד לביטחון פנים העירוניות.

 לשימוש רשויות מקומיות )מצ"ב(. 2/2017

 :להלןכמפורט  תידי(ולשלב' )עא'  תכולת העבודה פוצלה לשלב    

   -לב א'ש   

 ניתוח מצב קיים. איסוף דרישות מנציגי העירייה.  (1

"התקנה      6/15באמצעות מכרז של המשרד לביטחון פנים מס'  לכל צרכי הרשותהתאמת מענה טכנולוגי   (2

 ותחזוקה של מערך טכנולוגי מתקדם עבור הרשויות המקומיות". 

 . כי העירייהלכל צרהכנת כתב כמויות  (3

 חור כתב הכמויות בין החברות הזוכות וקביעת חברה זוכה.מת (4
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הסכם מול     ליווי ועזרה במהלך חתימה על , המשך הובלת כל פעילויות ההמשך הקשורות למימוש הפרויקט (5

החברה הזוכה, גיבוש ת"ע לחברה הזוכה למימוש, ליווי המימוש, אישור וקבלת  בהתאם לתכולת שלב א' 

 הקשורה לפרויקט. )שתקבע בהתאם לתקציב הקיים( וכן כל פעילות נוספת

 –( שלבים עתידיים)שלב ב' 

 דרישות הרשות.     הובלת שלבים נוספים להרחבת הפריסה בהתאם לתכניות המלאות שגובשו בשלב א' ו/או 

 

חברת מ ,דוד גור ותפת עםמשברת דור טכנולוגיות מידע בע"מ חמ -הצעות  3יועצים, התקבלו  5 -נעשתה פניה ל

Triple-t שבתאי בנימיןמו. 

     

 

 להלן הצעות המחיר:      

 

 עלות שלב א' החברה

 ללא מע"מ₪ 

עלות שעת עבודה לשלבים 

 ()אופציה עתידיתהבאים 

 ללא מע"ממחיר לשעה 

חברת דור טכנולוגיות מידע בע"מ 

 ()יחד עם דוד גור

84,900 185  

 Triple-t 90,800 243חברת 

 200 30,000 שבתאי בנימין )יועץ עצמאי(

 

בעלות של , שבתאי בינימין ועדה לאשר ההתקשרות עםלמחשוב ממליצה המחלקת  לאחר בדיקת ההצעות, 

 יםמעיריית בת לשביעות רצון המלצות בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר, התקבלו כולל מע"מ, ₪  35,100

 ומעיריית ראשון לציון.

 

 . 2025192750סעיף  2519רכישה והתקנת מצלמות, תב"ר  –תקציבי מקור 

 

 (4)נספח מס' 

 

 רכישת ריהוט לכיתת מדעים בביה"ס אופק  – 201789/הצעה מס'  .5

 עבור ריהוט לכיתת מדעים. )רצ"ב( מעמותת ירוחםבית הספר אופק קיבל תרומה 

ספקי הריהוט של העירייה,  4 -מדה וכתבי כמויות, על בסיס זה מחלקת רכש פנתה לאדריכל הפנים הכין תוכנית הע

 נענה לבקשה רק ספק אחד, כמפורט להלן:

  

  –גיל ה. פרויקטים 

 כמות תאור הפריט מס'

מחיר 

 מחיר סה"כ יחידה

 4500 4500 1 ארון מדפסת 1

 6000 6000 1 עמדות 2

 10000 10000 1 ארונית קיר איחסון + תשתיות 3

 5600 5600 1 עמדות 4

 5600 5600 1 עמדות 5
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בעלות של  גיל ה. פרויקטים לאחר בדיקת ההצעה, מחלקת רכש ממליצה לוועדה לאשר ההתקשרות עם הספק

כולל מע"מ, הצעתו יחידה וסבירה. הנ"ל הוא אחד מזכייני משכ"ל, סיפק ריהוט למוסדות החינוך בעיר ₪  75,289.5

 בית הספר אופק לשביעות רצון העירייה ובית הספר.וחדר מחשבים ל

 

 . 8132.934 –מקור תקציבי 

 (5)נספח מס' 

 

 

התקשרות עם חברת אקווה למתן  שרות ואחזקה למערכות בקרת השקיה   – 90/2017הצעה מס'  .6

   מתוצרת מוטורולה 

ברת אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ למתן שירות ואחזקה מבקשת לאשר ההתקשרות עם ח מחלקת שפ"ע

למערכות בקרת ההשקיה בעיר, וזאת מאחר וחברת אקווה הינה חברה בלעדית שיש לה היכולת לתת מענה למערכת 

 הקיימת.

 מע"מ, החברה מספקת ערבות וביטוח לכל תקופת ההתקשרות.₪ +  23,000סכום ההתקשרות לשנה ע"ס 

 

 .1746000720  -תקציבי  מקור

 (6)נספח מס'  

 שכ"ט עבור שירותי מדידה לצורך תב"ע וביצוע עבודות ברחוב אדרת - 201791/הצעה מס'  .7

 ברחוב עבודות     וביצוע ע"תב לצורך מדידה חברות לצורך קבלת הצעות מחיר עבור שירותי 3 -אגף הנדסה פנה ל 

 כמפורט להלן:הצעות מחיר  2אדרת, התקבלו 

 

 .(במידה ויידרש₪  4,700)כולל עדכון מדידה ע"ס  + מע"מ ₪ 40,300 -ובנו בע"מ . א. פנקס1

 מע"מ(.₪ +  10,900במידה ויהיו שינויים מהותיים העדכון יהיה  :הערה    

 .+ מע"מ ₪ 75,000 - מ"בע ביצוע ושרותי . משב מדידות2

לביצוע  א. פנקס ובנו בע"מ ההתקשרות עם חברתאשר ועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת ההצעות, 

 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר., +מע"מ ₪ 40,300 בעלות שלהעבודה 

 

 .תב"ר מתכננים-תקציבימקור 

 (7)נספח מס' 

 

 7000 7000 1 דלפק 6

 3500 3500 1 יתכנו שינויים -חיפוי שרת   7

 6000 250 24 מעמד מחשב 8

 12150 450 27 כסא מעוצב 9

 1000 1000 1 כסא בוכנה 10

 3000 3000 1 הובלה והרכבה  

 

 סה"כ ללא מע"מ 

  

64,350      

 

 מע"מ

  

10,939.5 

 

 סה"כ כולל מע"מ 

  

75,289.5 
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 הפעלת פסטיבל זיארה בעיר – 92/2017הצעה מס'  .8

 , 2017-2016כחלק מהפרויקטים לשנת  ,לתרבות תורנית במשרד החינוך אישר לעיריית רמלה האגף     

 ₪. 55,000 בעיר, הסכום שיועבר לטובת הפסטיבל עומד על סך שללקיים פסטיבל זיארה      

שמפעיל את      כספק היחיד ,ניהול אומנותי והפקה –חנה פתייה לספק:ת רמלה משרד החינוך הפנה את עיריי

 .21/12/16תאריך הרב אריה פרומן מ –רצ"ב מכתב ממפקח האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך , הפסטיבל

  

 )יש פטור ממע"מ(. ₪ 76,0000 –מחנה פתייה ניהול אומנותי והפקה להלן הצעת המחיר שהתקבלה 

 

חנה  ים לועדה לאשר ההתקשרות עם ממליצמחלקת ספורט ואירועים לאור האמור לעיל, המדור לתרבות תורנית ו

להפקת הפסטיבל הזיארה בהתאם  יחידק הספק הינו ספ,  ₪ 76,000בעלות של   ניהול אומנותי והפקהפתיה 

 .האגף לתרבות תורנית במשרד החינוךלהמלצת 

 

 הקצבה של משרד החינוך; ₪ 55,000סך של  -  1827000783 –מקור תקציבי 

 מסעיף תרבות תורנית. ₪ 21,000השלמה של  -  1827000781                          

  

 (8)נספח מס' 

 

 (ותאורה )כולל הגברה 2017 העצמאותמופע להקה בבמה לציבור הדתי ביום  – 93/2017הצעה מס'  .9

מופע עבור     בנוהל הצעות מחיר ספקים  6 -מחלקת ספורט ואירועים באמצעות המדור לתרבות תורנית פנתה ל

 צעות כמפורט להלן:ה 4)כולל הגברה ותאורה(, התקבלו  להקה לציבור הדתי ביום העצמאות

 

 

ההתקשרות  ממליצה לועדה לאשר מחלקת ספורט ואירועים באמצעות המדור לתרבות תורניתלאחר בדיקת ההצעות, 

שהיא בהתאם להצעתו ולל מע"מ, כ ₪ 10,500 –בעלות של  להקת שבע שמיניות אריק שיפמן במופע של עם

 לאופי האירוע.גם  הזולה ביותר, המופע מתאים

 

 .1827000781 -מקור תקציבי

 (9)נספח מס' 

 לאירועים שירותי הגברה ותאורה  - 94/2017הצעה מס'  .10

לשירותי הגברה  בנוהל הצעות מחירספקים  8 – תה למחלקת ספורט ואירועים פנעם מחלקת משק ונכסים בשיתוף 

מאוד של  חלק קטןרק ל ,צעתםה אתספקים  2)עד לפרסום מכרז לנושא הנדון(, מתוכם הגישו  1.07.17ותאורה עד 

  .עצמאותהמענה לטקסי זיכרון ואירועי  נתנו , ההצעות לאמפרטים

ת לרוב המפרטים עקב מחירי מקסימום ולא הגישו הצע , מהבדיקה עלה כי הספקיםהספקיםנעשתה בדיקה עם 

 נמוכים.

  

 הפקות הללויה הללויה הפקות תכלת הפקות אריק שיפמן משרד

 שם הלהקה/אומן

 

להקת שבע 

 שמיניות

להקת תמיד בשמחה 

 וגיל קפטן

 להקת דוסנובה להקת נתי חדד

כולל ₪  10,500 מחיר כולל מע"מ

 הגברה ותאורה

ללא ₪  15,000

 הגברה ותאורה

כולל ₪  12,500

 הגברה ותאורה

 כולל₪  18,000

 ותאורה הגברה
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הערותהכול בקולגבאיארקדי סיונובתאור מפרט טכנימפרט

1

טקס ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ומערכות

ישראל )מפרט מס' 1(
76061025610256

מערכת הגברה ותאורה קטנה ,150 עד 400,

)מפרט מס' 2(
213725645812

1709.52393מערכת הגברה בלבד )מפרט מס' 3(

4272393אופציה: תאורה בלבד  מפרט מס' 3

1282.525643846מערכת הגברה ותאורה לקבלת פנים3

290634195128טקס האצ"ל )מפרט מס' 4(4

5
במה מרכזית ערב יום העצמאות פארק עופר

כולל מצעד מחולות )מפרט מס' 5(
467946666634188

הכל בקול לא 

יכול לבצע

6
במת ערב העצמאות קריית מנחם בגין )מפרט

מס' 6 (
2300025641

7

עצרת מרכזית לשואה ולגבורה\מחזמר\הצגה

)מפרט מס'7( חזרה ב 20.4.2017, 2  הצגות בוקר

ב 21.4.2017 + הצגה ערב ב23.4.2017

149571521311966

333351287265קונצרט\מופע מוסיקלי, )מפרט מס' 8(8

598368386838ערב שירי לוחמים לנוער, )מפרט מס' 9(9

290655557265אירוע בהיכל התרבות, )מפרט מס' 10(10

11
אירוע מוזיקלי-תחרות כישרונות, )מפרט מס'

11(,הקמה וגנראלית יום לפני האירוע, מופע
אחד ביום האירוע

68371145315385

119878134442133590סה"כ

2

טבלת השוואות הגברה ותאורה 2017

צאה שוב בנוהל הצעות מחיר יובהתייעצות עם מחלקת ספורט ואירועים מחלקת משק ונכסים  האמור לעיל,לאור 

₪  133,510אומדן )ה ספקים נענו לבקשה, כמפורט להלן 3ספקים, ללא הגבלה של מחירי מקסימום,  11 -ופנתה ל

 :(כולל מע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :יםהספקתקשרות עם האשר הועדה למחלקת ספורט ואירועים ממליצה ללאחר בדיקת ההצעות, 

 , בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותרבטבלה  )מסכת יום השואה( 7מפרט   כלל המפרטים למעטל - ארקדי סיונוב

 3.4.17בתאריך אך הודיע  ,הספק הכל בקול הציע את ההצעה הזולה ביותר להגברה ותאורה לבמת פארק עופר)

 ;, רצ"ב הודעתו(יכול לספק שירות זה בלוח הזמנים הנוכחי שאינו

 .בטבלה, בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר 7למפרט  -  הכל בקול

 

  .סעיפי אירועים -מקור תקציבי 

 (10)נספח מס' 

 קריית האומנים   בקרוסלה לחדר כושר  ה שלוהתקנ הרכיש - 95/2017הצעה מס'  .11

קריית ב בחדר כושר , לבקרת כניסה,הצעות מחיר עבור קרוסלהספקים בנוהל   5 -פנתה ל ואירועים מחלקת ספורט 

מידות הת לפי יהצעות  המחיר הינן לפי אומדן מקסימאלי  עלות סופ) הצעות כמפורט להלן 3, הוגשו האומנים

  :(בשטח

 

 

 

 

 

 

 



 עיריית רמלה                                                                              
 אגף מזכירות ומנהל                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  

8 

 

תיאור הפריט

יחידת  

מידה

מחיר  

ליחדה

סה"כ 

מחיר

מחיר  

ליחדה

סה"כ 

מחיר

מחיר  

ליחדה

סה"כ 

מחיר

קרוסלה חשמלית  3 זרועות  

המופעלת ע"י קרא כרטיסים 

או  צ'יפ

12,350 12,350₪ 19,800₪ 19,800₪ 8,500₪ 8,500₪ ₪יחידה 

0 0₪ 5,600₪ 5,600₪ ₪יחידה קרוסלה סופר פראם

5,000 2,500₪ 3,000₪ 3,000₪ 1,700₪ 850₪ ₪מטר 2מטר נירוסטה  גבה 1.2  

8,500 8,500₪ 8,000₪ 4,000₪ 3,500₪ 3,500₪ ₪יחידה שער נירוסטה נכים 1.2 גבה  

כולל650 650₪ 500₪ 500₪ ₪יחידה מנעול חשמלי 

25,850 23,350₪ 31,450₪ 27,450₪ 19,800₪ 18,950₪ ₪סה"כ 

30,245 36,797₪ 23,166₪ ₪סה"כ כולל מע"מ 

אקספו תעשיות דורמטק נירוסל 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעלות של  הספק נירוסל לאחר בדיקת ההצעות, מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם

 תו שהיא הזולה ביותר.כולל מע"מ, בהתאם להצע₪  23,166

 

 .182953780 - מקור תקציבי   

 

 (11)נספח מס' 

 

 ות הועדה:מלצה

 

למגרש הכדורגל ומגרש האימונים  עדכון החלטה בדבר רכישת שערים וקבינה  – 201785/הצעה מס'  .1

 בגואריש

ר ושיווק חברת סטה יבוא סחלעדכן ההצעה עם מחלקת רכש  המלצתהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

גם לאחר עדכון המחיר, , מע"מ₪ +  81,598סכום ההתקשרות המעודכן הינו , מאחר ונפלה טעות בחישוב, בע"מ

 יותר מהמציע השני. היא זולהשל חברת סטה ההצעה 

 

 2017שונים בשנת ציוד וכלי נגינה, לטקסי עצמאות ואירועים  השכרת  – 86/2017הצעה מס'  .2

עם הספקים הבאים, כל אחד התקשרות לספורט ואירועים מחלקת  המלצתהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

 :לכל אירוע לפי המחיר הזול

   ;באירועי עצמאות ואירועים נוספים - טוקיו בק ליין 

 .עבור השכרת פסנתר לעצרת זיכרון וקונצרט -  בית הפסנתר

 סכום המחייב מכרז.לא יעלה על שנה ב ההתקשרותסכום 

 

 בקבוקי פלסטיק למחזור  פינוי  – 87/2017הצעה מס'  .3

בעלות של  חברת אביב תעשיות מחלקת שפ"ע להתקשרות עם המלצתהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

  להצעתה שהיא הזולה ביותר. בהתאם, + מע"מ ₪ 38,907.5

 וי באופן מלא, העירייה אינה מעבירה כספים.מממן את הפינ אגיד המחזור אל"הת
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 יועץ לפרויקט שדרוג מערך המצלמות העירוניות    – 88/2017הצעה מס'  .4

 ניתוח המצב הקיים? בוצעלשאלת הועדה האם היועץ מתמחה בייעוץ לנושא הנדון? האם יש לו ניסיון בתחום? כיצד     

 ומעיריית ראשון לציון. מעיריית בת יםהמלצות התקבלו לנ"ל יש ניסיון בתחום, ואף מורדוך משה לטענת 

 לצרכי העירייה.  תוהניתוח למצב הקיים התבצע בהתאם למכרז שפורסם ע"י המשרד לביטחון פנים, תוך התאמ

 

שבתאי  התקשרות עםלמחלקת המחשוב לאשר המלצת הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאור האמור לעיל, 

העירייה אינה מתחייבת על שום כולל מע"מ, בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר, ₪  35,100בעלות של , בינימין

 שלב.

 

 רכישת ריהוט לכיתת מדעים בביה"ס אופק  – 201789/הצעה מס'  .5

בעלות של  גיל ה. פרויקטים התקשרות עם הספקלרכש לאשר המלצת מחלקת הועדה ממליצה בפני ראש העירייה 

ו יחידה וסבירה. הנ"ל הוא אחד מזכייני משכ"ל, סיפק ריהוט למוסדות החינוך בעיר כולל מע"מ, הצעת₪  75,289.5

 וחדר מחשבים לבית הספר אופק לשביעות רצון העירייה ובית הספר.

 

התקשרות עם חברת אקווה למתן  שרות ואחזקה למערכות בקרת השקיה מתוצרת  – 90/2017הצעה מס'  .6

   מוטורולה 

חברת אקווה מערכות ניהול עם להתקשרות  שפ"עלאשר המלצת מחלקת עירייה הועדה ממליצה בפני ראש ה

, חברת אקווה הינה חברה בלעדית שיש לה מע"מ לשנה₪ +  23,000לביצוע העבודה בעלות של  ,תשתיות בע"מ

 .בעיר היכולת לתת מענה למערכת הקיימת

 

 בודות ברחוב אדרתשכ"ט עבור שירותי מדידה לצורך תב"ע וביצוע ע - 91/2017הצעה מס'  .7

לביצוע  א. פנקס ובנו בע"מ התקשרות עם חברתלנדסה האגף הלאשר המלצת הועדה ממליצה בפני ראש העירייה 

 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר. ,+מע"מ ₪ 40,300 בעלות שלהעבודה 

 

 הפעלת פסטיבל זיארה בעיר – 92הצעה מס'  .8

 עם  להתקשרותמחלקת ספורט ואירועים המדור לתרבות תורנית ולאשר המלצת ממליצה בפני ראש העירייה הועדה 

בהתאם למכתב/אישור ממפקח , ₪ 76,000בעלות של  להפקת פסטיבל הזיארה ניהול אומנותי והפקהחנה פתיה 

 להפעלת פסטיבל מסוג זה. יחידהינו ספק האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך ש

 

 (ותאורה )כולל הגברה 2017 העצמאותמופע להקה בבמה לציבור הדתי ביום  – 93מס'  הצעה .9

 מחלקת ספורט ואירועים באמצעות המדור לתרבות תורניתלאשר המלצת הועדה ממליצה בפני ראש העירייה 

בהתאם כולל מע"מ,  ₪ 10,500 –בעלות של  להקת שבע שמיניות אריק שיפמן במופע של התקשרות עםל

 לאופי האירוע.גם שהיא הזולה ביותר, המופע מתאים ו להצעת

 לאירועים שירותי הגברה ותאורה  - 94הצעה מס'  .10

 :יםעם הספקלהתקשרות  מחלקת ספורט ואירועיםלאשר המלצת הועדה ממליצה בפני ראש העירייה 

 א הזולה ביותר, בהתאם להצעתו שהי)מסכת יום השואה( בטבלה 7מפרט   כלל המפרטים למעטל - ארקדי סיונוב

לפי הודעתו )רצ"ב( מיום  ,הספק הכל בקול הציע את ההצעה הזולה ביותר להגברה ותאורה לבמת פארק עופר)

 (;יכול לספק שירות זה בלוח הזמנים הנוכחי אינו 3.4.17

 .בטבלה, בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר 7למפרט  -  הכל בקול
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 קריית האומנים   בסלה לחדר כושר קרו ה שלוהתקנ הרכיש - 95/2017הצעה מס'  .11

בעלות של  נירוסלהספק  להתקשרות עם מחלקת ספורט ואירועיםלאשר המלצת הועדה ממליצה בפני ראש העירייה 

 כולל מע"מ, בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר.₪  23,166

 

 

 רוזה עללאל                           כהן גלית                                                                    

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                    גזברית העירייה            

 

 

 

 ת ראש העירייה:והחלט

 

למגרש הכדורגל ומגרש האימונים  עדכון החלטה בדבר רכישת שערים וקבינה  – 201785/הצעה מס'  .1

 בגואריש

סכום , מאחר ונפלה טעות בחישוב, חברת סטה יבוא סחר ושיווק בע"ממאשר המלצת הועדה לעדכן ההצעה עם 

יותר  היא זולהשל חברת סטה גם לאחר עדכון המחיר, ההצעה , מע"מ₪ +  81,598ההתקשרות המעודכן הינו 

 מהמציע השני.

 

 2017ציוד וכלי נגינה, לטקסי עצמאות ואירועים שונים בשנת  השכרת  – 2017/86הצעה מס'  .2

 הבאים, כל אחד לפי המחיר הזול לכל אירוע:עם הספקים התקשרות למאשר המלצת הועדה 

 באירועי עצמאות ואירועים נוספים;   - טוקיו בק ליין 

 .עבור השכרת פסנתר לעצרת זיכרון וקונצרט -  בית הפסנתר

 סכום המחייב מכרז.לא יעלה על בשנה  תקשרותההסכום 

 

 בקבוקי פלסטיק למחזור  פינוי  – 87/2017הצעה מס'  .3

, בהתאם להצעתה + מע"מ ₪ 38,907.5בעלות של  חברת אביב תעשיות להתקשרות עםמאשר המלצת הועדה 

  שהיא הזולה ביותר.

 מעבירה כספים.מממן את הפינוי באופן מלא, העירייה אינה  אגיד המחזור אל"הת

 יועץ לפרויקט שדרוג מערך המצלמות העירוניות    – 88/2017הצעה מס'  .4

כולל מע"מ, בהתאם להצעתו שהיא ₪  35,100בעלות של , שבתאי בינימין להתקשרות עםמאשר המלצת הועדה 

 העירייה אינה מתחייבת על שום שלב.הזולה ביותר, 

 

 מדעים בביה"ס אופק רכישת ריהוט לכיתת  – 201789/הצעה מס'  .5

כולל מע"מ, הצעתו יחידה ₪  75,289.5בעלות של  גיל ה. פרויקטים התקשרות עם הספקלמאשר המלצת הועדה 

וסבירה. הנ"ל הוא אחד מזכייני משכ"ל, סיפק ריהוט למוסדות החינוך בעיר וחדר מחשבים לבית הספר אופק 

 לשביעות רצון העירייה ובית הספר.

 

התקשרות עם חברת אקווה למתן  שרות ואחזקה למערכות בקרת השקיה מתוצרת   - 90/2017הצעה מס'  .6

 מוטורולה
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לביצוע העבודה בעלות של  ,חברת אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מעם  התקשרותלמאשר המלצת הועדה 

 .עירב מע"מ לשנה, חברת אקווה הינה חברה בלעדית שיש לה היכולת לתת מענה למערכת הקיימת₪ +  23,000

 

 שכ"ט עבור שירותי מדידה לצורך תב"ע וביצוע עבודות ברחוב אדרת - 91/2017הצעה מס'  .7

 ,+מע"מ ₪ 40,300 בעלות שללביצוע העבודה  א. פנקס ובנו בע"מ להתקשרות עם חברתמאשר המלצת הועדה 

 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.

 

 הפעלת פסטיבל זיארה בעיר – 92הצעה מס'  .8

בעלות של  להפקת הפסטיבל הזיארה ניהול אומנותי והפקהחנה פתיה  עם  להתקשרותהועדה מאשר המלצת 

להפעלת פסטיבל  יחידהינו ספק בהתאם למכתב/אישור ממפקח האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך ש, ₪ 76,000

 מסוג זה.

 

 (אורהות )כולל הגברה 2017 העצמאותמופע להקה בבמה לציבור הדתי ביום  – 93הצעה מס'  .9

כולל  ₪ 10,500בעלות של   להקת שבע שמיניות אריק שיפמן במופע של עםלהתקשרות מאשר המלצת הועדה 

 לאופי האירוע.גם שהיא הזולה ביותר, המופע מתאים בהתאם להצעתו מע"מ, 

 

 לאירועים שירותי הגברה ותאורה  - 94הצעה מס'  .10

 :יםעם הספקלהתקשרות  מחלקת ספורט ואירועיםלאשר המלצת בפני ראש העירייה  הועדה ממליצה

 , בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר)מסכת יום השואה( בטבלה 7מפרט   כלל המפרטים למעטל - ארקדי סיונוב

 וםלפי הודעתו )רצ"ב( מי ,הספק הכל בקול הציע את ההצעה הזולה ביותר להגברה ותאורה לבמת פארק עופר)

 (;יכול לספק שירות זה בלוח הזמנים הנוכחי אינו 3.4.17

 .בטבלה, בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר 7למפרט  -  הכל בקול

 

 קריית האומנים   בקרוסלה לחדר כושר  ה שלוהתקנ הרכיש - 95/2017הצעה מס'  .11

מע"מ, בהתאם להצעתו  כולל₪  23,166בעלות של  נירוסלהספק  להתקשרות עםלהתקשרות מאשר המלצת הועדה 

 שהיא הזולה ביותר.

          

 

 

   יואל לביא         

 ראש העירייה                                                                                                   

 רמלה,

 


