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 201721/-14פרוטוקול הצעות פטורות מס' 
 

ת בי( ב2017במרץ  28תשע"ז ) א' בניסן, שלישיביום שהתקיימה  פטורות מחובת מכרזהצעות ל הוועדה  ישיבתמ

 פנחס זינגר ז"ל. העירייה ע"ש

 

 משתתפים:                                                                     נוכחים:

 אגף ההנדסה –אמרה סהלו           גזברית העירייה                         –זה אל רולעל

                   משנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 

              מנהלת מחלקת משק ונכסים  –מיכל רוטמן 

               מנהלת אגף מזכירות ומנהל  -כהן גלית  

       

 

 ן: ו ד נ

 

כולל אישור מהנדס לאירועים בעיר פריקה והתקנת שלטים  ,אספקה  – 201787/' הצעה מס .1

 קונסטרוקציה

בבקשה לקבלת ספקים  4 -מחלקת רכש פנתה לשילוט שמשוניות, מפרסמות אירועים באמצעות  מחלקות העירייה   

נסטרוקציה לכל לפי המפרט המפורט בנספח, תוך התחייבות של הספק למתן אישור של מהנדס קו הצעות מחיר

 ספקים כמפורט להלן: 2התקנה בנדרש לה אישור זה,  נענו לבקשה 

 

             

היוצר 

סדנא 

   לשילוט

                           

שון 

     שלטים

 כמות תיאור העבודה
מחיר 

 יחידה
 מחיר סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ
 הערות

גרם עם מסגרת עץ  500שמשונית 

 מטר 1*5גרפיקה מידות אחורית כוללת 
200 427 85400 400 80000   

מלבנים ממותגים על פלטת עץ ,כולל 

גרם  500גרפיקה על שמשונית במשקל 

 מטר 1.2מטר *0.8מודפסת דיגיטלית 

160 116 18560 80 12800   

עבודה עם מנוף להתקנת שילוט ופירוקו 

 מטר 10בגובה של עד 
    

כלול     

במחיר     

 ליחידה

      

   92,800   103,960          סה"כ ללא מע"מ 

 

 

 , בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר.שון שלטיםלהתקשר עם מחלקת רכש ממליצה לוועדה  ,לאחר בדיקת ההצעות

    סכום המחייב מכרז.לא יעלה על סכום הרכישה בשנה 

    

  

 מורשה חתימה.ושרות ע"י ועל פי הזמנות חתומות ומא  מחלקות העירייה, –מקור תקציבי 
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 (1נספח מס' )

 

 

 

  ברחבי העיר צביעה וסימון כבישים – 201779/הצעה מס'  .2

. מחלקת רכש ברחבי העירצביעה וסימון כבישים , עבור ₪ 105,912 בסכום של את העירייהתקצב  המשרד התחבור

 יר לביצוע העבודה.ספקים לקבלת הצעות מח 3 -פנתה ל

 

 הצעות המחיר שהתקבלו:להלן 

   צמתים   אביתר זברה      

 
 תיאור העבודה

יח' 

 מידה

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 יחידה

פער 

מההצעה 

 הזולה

מחיר 

 יחידה

פער 

מההצעה 

 הזולה

1 
ס"מ  12צביעת קווי נתיבים ברוחב 

 בצבע לבן מלא.
 מטר

0.75 5.5 86% 5 86% 

2 
ס"מ  15וחב צביעת קווי הפרדה בר

 בצבע לבן או צהוב מלא.
 מטר

0.75 6 88% 5 88% 

3 
ס"מ  20צביעת קווי הפרדה ברוחב 

 בצבע לבן או צהוב מלא.
 מטר

0.85 11 92% 8 92% 

4 
ס"מ  30צביעת קווי הפרדה ברוחב 

 בצבע לבן או צהוב מלא.
 מטר

1.5 12 88% 12 88% 

5 
צביעת שטחים כגון אי תנועה, קווים 

 לבן מלא. מיוחדים בצבע
 מ"ר

6.95 15 54% 14 54% 

6 
צביעת אבני שפה ואי תנועה בלבן/ 

 כחול/ שחור לסירוגין.
 יח'

1.3 5.5 76% 5 76% 

7 
צביעת המילים "האט" או "עצור" 

 על פני הכביש.
 יח'

15 42 64% 40 64% 

 83% 40 83% 41 6.95 יח' צביעת חץ בודד. 8

 86% 80 86% 84 12 יח' צביעת חץ כפול. 9

 85% 120 85% 123 18 יח' צביעת חץ משולש. 10

11 
ס"מ  14קרצוף סימון ברוחב עד 

 ס"מ. 5בעומק עד 
 מטר

2 23 91% 20 91% 

12 

ס"מ  15 –קרצוף סימון ברוחב מ 

 5ס"מ )כולל( ובעומק עד  30ועד 

 ס"מ

 מטר

5 43 88% 40 88% 

13 
 5קרצוף שטחי צבע בעומק עד 

 ס"מ.
 מ"ר

7 67 90% 40 90% 

 94% 60 94% 119 7 יח' קרצוף חץ בודד. 14

 90% 100 90% 139 14 יח' קרצוף חץ כפול. 15

 86% 120 86% 144 20 יח' קרצוף חץ משולש. 16

 59% 14 59% 17 6.95 מ"ר צביעת פסי האטה. 17
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אם בהת זברה בטיחות בתנועה בע"מ,לאחר בדיקת ההצעות, מחלקת רכש ממליצה לוועדה להתקשר עם הספק 

 .ספק עונה על כל דרישות העירייהלהצעתו שהיא הזולה ביותר, ה

 סכום המחייב מכרז.לא יעלה על סכום הרכישה בשנה 

 

 .2579 - י תקציבמקור 

 (2נספח מס' )

 

 

 

 ת רמלה מערבהגדלת שכ"ט לגלברג מהנדסים עבור תכנון קונסטרוקציה בשכונ  - 201708/הצעה מס'  .3

תכנון עבור שרה התקשרות עם גלברג מהנדסים י, א8.2.16מיום  7/2016-14הועדה להצעות פטורות מס' 

 3.2%, עם אחוז שכר טרחה של 2.5.16בהתאם לכך, נחתם חוזה בתאריך  .קונסטרוקציה בשכונת רמלה מערב

 מע"מ.₪ +  256,000מכאן שערך החוזה עם המתכנן הינו ₪, מיליון  8 מערך המבנה שהיה

 

 -חברת פרו ₪,  16,622,600מהמתכנן לערך המבנה בסך של מעודכן תקדמות בתכנון המפורט התקבל אומדן העם ה

, עם גלברג מהנדסיםאת ערך המבנה והחוזה בהתאם הפרויקט פנתה לאגף הנדסה בבקשה לעדכן  אתהמנהלת  שיא

 מע"מ. ₪ +  531,923 על סך של כלומר ערך החוזה עם גלברג מהנדסים צריך להיות

 

 שיא המנהלת את הפרויקט וגם ממקס איטח מרמ"י.-אגף ההנדסה מציין שאישור ההגדלה התקבל גם מחברת פרו

 

 גלברג מהנדסיםלהגדלת שכ"ט וממליץ לוועדה לאשר  ,שיא-נדסה מאמץ את המלצת פרוהאגף הלאור האמור לעיל, 

 לא כולל מע"מ.₪  275,923 של, בסך תכנון קונסטרוקציה בשכונת רמלה מערבעבור 

 

 .(170/6)מימון שכר תכנון מערב רמלה תוכנית לה/ 2481  -מקור תקציבי 

 

 (3)נספח מס' 

 

 מחלקת הרווחה עבור 2017קנייה לחג הפסח רכישת תווי סכום  הגדלת - 201718/הצעה מס'  .4

עבור רכישת תווי קנייה לחג  ₪ 75,000של סך אישרה  14.3.17מיום  10/2017-14  הועדה להצעות פטורות מס'

 .ועולים חדשים , קשישיםלנזקקים 2017 הפסח

 כך שהסך הכולל יהיה שווה ₪,  22,500עוד רכישת התווים  ב להגדיל סכוםמחלקת הרווחה מבקשת 

 .והמרכז ר תל אביבחלשכת המסהרכישה באמצעות , 2016לאותו הסכום שחולק בשנת 

 

, לנזקקים 2017סכום רכישת תווי קנייה לחג הפסח לאשר הגדלת ליצה לוועדה ממ הרווחהמחלקת  ,לאור האמור     

 .באמצעות לשכת המסחר תל אביב והמרכז₪,  22,500בעוד    ועולים חדשים קשישים

 

 .1841000840מנהל הרווחה ותמיכות  –מקור תקציבי 

 

 (4)נספח מס' 
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מחיר  

אירוע 

עצמאות 

סה"כ כולל 

מע"מ
לאחר הנחה

מסכי לדים שידור באיכות 10 מ"מ  

במידות 3*4 מטר כל המסכים כיחידה 

אחת  - מערכת שידור במעגל סגור.

2 מסכים בצדי במה 
₪29% 17,00012,000 17,000₪ 2₪כולל קונסטרוקציה

אופציה:

 2 מסכים בצדיצלם - צילום במצלמה אחת.

Vj  לעבודה בשני סורסים טכנאי 

הפעלה.
במה

ללא קונסטרוקציה קונסטרוקציה עצמאית

עצמאית

אישור מהנדס קונסטרוקציה
יותקנו על 

קונסטרוקציה קיימת(

1 מסך מרכזי בגב 
במה מחולק 

לסטריפים. לא 

נתמכת בבמה

1₪ 8000₪ 80005,000 ₪38%

הובלה אספקה התקנה ופירוק לאחר סיום 

האירוע
אופציה:

ללא קונסטרוקציה 

עצמאית

2₪  2000₪  20001,000 ₪50%

כמותתיאור הפריט

מחיר 

מקסימלי  

לכמות 

כולל מע"מ

מחיר לשאר 

ימות השנה 

כולל מע"מ 

לאחר הנחה

פער לכל 

ימות 

השנה 

ממחיר  

המקסימו

ם

214,000₪14,000₪10,000 ₪29%

0%

"40 למתחם משתתפים ואומנים  עם חיבור למעגל  אופציה : מסכי פלזמה  

סגור כמו בבמה המרכזית . המסכים יותקנו מאחורי הבמה על גבי 

קונסטרוקציה  עצמאית המחיר כולל הובלה אספקה התקנה ואישור מהנדס 

קונסטרוקציה

1₪ 5000₪ 50005,000 ₪0%

1 מסך בעמדת שביל 
כניסת קהל כולל 

קונסטרוקציה.
1₪ 6000₪ 60006,000 ₪

 מסכי לד לאירועי העצמאות ולאירועים נוספים   השכרת – 782/201הצעה מס'  .5

 .מסכי לד השכירל נדרש ,במהלך השנה לאירועים השונים שהעירייה מקיימת

  

 כמפורט להלן: מארכדי סיונוב ספקים לקבלת הצעות מחיר, התקבלה הצעה אחת 8 -מחלקת רכש פנתה ל 

 

    

ומחלקת רכש, ממליצים לוועדה לאשר ההתקשרות עם ייב מנהל האירועים אברהם דזורלאחר בדיקת ההצעה, 

לשאר ימות השנה למעט שני מקרים  שנקבעו, הצעתו לחגיגות העצמאות זהה למחירי המקסימום, ארכדי סיונוב

    .הספק מוכר ועונה על דרישות העירייה, הצעתו נמוכה ממחיר המקסימום

 (5)נספח מס' 

 

 הספורט בקרית האמנים באולם  עשן שחרור מערכת בורע רכישת גנרטור  - 83/2017הצעה מס'  .6

 .מערכת שחרור עשן  באולם הספורט בקרית האמניםלפי דרישת כיבוי אש, יש לרכוש גנרטור 

 הצעות כמפורט להלן: 2, התקבלו חברות לצורך קבלת הצעות מחיר 3 -אגף הנדסה פנה ל

 .+ מע"מ ₪ 32,900 - פ.ק גנרטורים וציוד בע"מ

 מע"מ.₪ +  36,700 - נכרו הנדסת אנרגיה בע"משמרלינג סי

 

בע"מ  מחברת פ.ק גנרטורים וציוד רכישת הגנרטורלאשר לוועדה נדסה ממליץ האגף הלאחר בדיקת ההצעות, 

 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.מע"מ, ₪ +  32,900בסך של 

 

 . 2275 -מקור תקציבי

 (6)נספח מס' 
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 הועדה:ת ומלצה

 

 

 כולל אישור מהנדס קונסטרוקציהלאירועים בעיר פריקה והתקנת שלטים  ,אספקה – 201787/הצעה מס'  .1

, בהתאם להצעתו שהיא שון שלטיםמחלקת רכש להתקשר עם  המלצתהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

ועל פי הזמנות , מקור תקציבילבכפוף האישור  ,רזסכום המחייב מכלא יעלה על סכום הרכישה בשנה הזולה ביותר. 

 מורשה חתימה.חתומות ומאושרות ע"י 

 

 צביעה וסימון כבישים ברחבי העיר  – 201779/הצעה מס'  .2

 מדוע ישנם פערים גדולים בין הצעות הספקים? לשאלת הועדה

 ן העירייה.הספק ביצע בעבר עבודה לשביעות רצומיכל רוטמן מציינת שנשלחה הצעה זהה לכולם, 

זברה מחלקת רכש להתקשר עם הספק  המלצתהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר לאור האמור לעיל, 

 .ספק עונה על כל דרישות העירייהלביצוע העבודה, בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר, ה בטיחות בתנועה בע"מ

 סכום המחייב מכרז.לא יעלה על סכום הרכישה בשנה 

 

 הגדלת שכ"ט לגלברג מהנדסים עבור תכנון קונסטרוקציה בשכונת רמלה מערב  - 017/208הצעה מס'  .3

תכנון עבור  גלברג מהנדסיםלהגדלת שכ"ט נדסה להאגף ה המלצתהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

 לא כולל מע"מ.₪  275,923, בסך של קונסטרוקציה בשכונת רמלה מערב

                    

 מחלקת הרווחה עבור 2017קנייה לחג הפסח רכישת תווי סכום  הגדלת - 2017/18הצעה מס'  .4

 2017סכום רכישת תווי קנייה לחג הפסח לאשר המלצת מחלקת הרווחה להגדיל הועדה ממליצה בפני ראש העירייה      

 .באמצעות לשכת המסחר תל אביב והמרכז₪,  22,500בעוד    ועולים חדשים , קשישיםלנזקקים

 

 השכרת מסכי לד לאירועי העצמאות ולאירועים נוספים   – 82/2017מס' הצעה  .5

ומחלקת רכש, להתקשרות עם מנהל האירועים אברהם דזורייב  המלצתהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

  .הספק מוכר ועונה על דרישות העירייהבהתאם להצעתו, , ארכדי סיונוב

   

 הספורט בקרית האמנים באולם  עשן שחרור מערכת בורע רכישת גנרטור  - 83/2017הצעה מס'  .6

בע"מ  מחברת פ.ק גנרטורים וציוד הגנרטוראגף ההנדסה לרכוש המלצת הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.מע"מ, ₪ +  32,900בסך של 

 

 

 רוזה עללאל                                               כהן גלית                                                

 גזברית העירייה              מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                  
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 ת ראש העירייה:והחלט

 

 

 כולל אישור מהנדס קונסטרוקציהלאירועים בעיר התקנת שלטים פריקה ו ,אספקה – 201787/הצעה מס'  .1

לא יעלה סכום הרכישה בשנה , בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר. שון שלטיםעם  להתקשרמאשר המלצת הועדה 

 מורשה חתימה.ועל פי הזמנות חתומות ומאושרות ע"י , מקור תקציבילבכפוף האישור  סכום המחייב מכרז.על 

 

 צביעה וסימון כבישים ברחבי העיר  – 201779/הצעה מס'  .2

לביצוע העבודה, בהתאם להצעתו שהיא  זברה בטיחות בתנועה בע"מעם הספק  להתקשרמאשר המלצת הועדה 

 סכום המחייב מכרז.לא יעלה על סכום הרכישה בשנה  .ספק עונה על כל דרישות העירייההזולה ביותר, ה

 

 רג מהנדסים עבור תכנון קונסטרוקציה בשכונת רמלה מערבהגדלת שכ"ט לגלב  - 201708/הצעה מס'  .3

, בסך של תכנון קונסטרוקציה בשכונת רמלה מערבעבור  גלברג מהנדסיםלהגדלת שכ"ט למאשר המלצת הועדה 

 לא כולל מע"מ.₪  275,923

                  

 הרווחה מחלקת עבור 2017קנייה לחג הפסח רכישת תווי סכום  הגדלת - 201718/הצעה מס'  .4

בעוד    ועולים חדשים , קשישיםלנזקקים 2017סכום רכישת תווי קנייה לחג הפסח להגדיל מאשר המלצת הועדה 

 .באמצעות לשכת המסחר תל אביב והמרכז₪,  22,500

 

 השכרת מסכי לד לאירועי העצמאות ולאירועים נוספים   – 82/2017הצעה מס'  .5

   .הספק מוכר ועונה על דרישות העירייה בהתאם להצעתו,, נובארכדי סיולהתקשרות עם מאשר המלצת הועדה 

 

 הספורט בקרית האמנים באולם  עשן שחרור מערכת עבור רכישת גנרטור  - 83/2017הצעה מס'  .6

בהתאם מע"מ, ₪ +  32,900בסך של בע"מ  מחברת פ.ק גנרטורים וציוד לרכוש הגנרטור מאשר המלצת הועדה

 להצעתה שהיא הזולה ביותר.

 

 

   יואל לביא         

 ראש העירייה                                                                                                   

 

 רמלה,

 


