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במאי  10שהתקיימה ביום רביעי, י"ד באייר תשע"ז ) פטורות מחובת מכרזהצעות ל הוועדה  ישיבתמ
 ( בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.2017

 
 :משתתפים                                                                  :נוכחים

 מח' משק ונכסים –גלית יעקב        גזברית העירייה                         – אל רוזהלעל
 מח' ספורט ואירועים –בוריס אוסטואב                משנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 

   מח' משק ונכסים –אבי ברנס  סגן מנהלת מחלקת משק ונכסים –אבי דיל 
 מהנדסת העירייה –ז'אנה סולובייצ'יק                  נהל מנהלת אגף מזכירות ומ -כהן גלית 

 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש                                                                                          
 אגף ההנדסה –אלון שמש   
 תרבות תורנית –אליקים וייסנשטרן   
 מח' הכנסות –יפעת דמרמרי   

 ד ו ן: נ

  ותציוד לקלפירכישת  – 111/2017הצעה מס'  .1
לפי  יתקיימו בחירות לראשות העיר רמלה, לכן יש צורך לרכוש ציוד לקלפיות 13.6.2017בתאריך 

 .הרשימה המפורטת בנספח
, להלן ת מחיר עבור  ציוד  לקלפיותוספקים בבקשה לקבלת הצע 2 -מחלקת אסטרטגיה פנתה ל

 הצעות המחיר שהתקבלו:
 כולל מע"מ.₪  22,885 –מיכלי זהב אריזות בע"מ 

 כולל מע"מ.₪  24,949 –סטוק הקרטון 
 

 חברת לאשר ההתקשרות עם ממליצה לועדההמחלקה האסטרטגית  ,מחירהלאחר בדיקת הצעות 
כולל מע"מ, בהתאם להצעתה ₪  22,885לביצוע הרכישה בעלות של , מיכלי זהב אריזות בע"מ

 שהיא הזולה ביותר.
 

  .בחירות –ר תקציבי מקו
 

 (1 )נספח מס'
 

 העירוני קאנטרימתחם הב בחדר המכונותהחלפת מחליף חום  - 112/2017הצעה מס'  .2
יש צורך להחליף ולשדרג את מחליף החום בחדר המכונות במתחם הקאנטרי העירוני לפי המפרט 

 הבא: 

 פירוק מחליף החום הישן. ✓

 .KW208הגדלת מחליף החום להספק של  ✓

 התקנה והפעלה של מחליף החום החדש.הובלה,  ✓
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ות מחיר, להלן הצעות המחיר בבקשה לקבלת הצעספקים  2 -למחלקת ספורט ואירועים פנתה 
 שהתקבלו:

 אורן ציוד חימום בע"מ טי.אי. תעשיות אנרגיה בע"מ 

 ₪ 15,937 ₪ 15,000 מחיר

 ₪ 2,709.3 ₪ 2,550 מע"מ

 ₪ 18,646.3 ₪ 17,550 סה"כ מחיר כולל מע"מ

 
אשר ההתקשרות עם ועדה למחלקת  ספורט ואירועים ממליצה ל  ,לאחר בדיקת הצעות המחיר

החברה  כולל מע"מ, ₪ 17,550בעלות של לביצוע העבודה  ,חברת  טי.אי. תעשיות אנרגיה בע"מ
 הזולה ביותר. בהתאם להצעתה שהיאמכירה 

 
 .1747300750 –מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 
 

 2017מופעים לאירועי עיר הילדים  - 113/2017הצעה מס'  .3
כונות לאירועי קיץ בש עבור מופעיםמחיר  הצעות לקבלת מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה 

 .4-8אוגוסט, המופעים מיועדים לגילאים -וגנים לחודשים יולי
 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:
 

 נדי גן ג       
 טופ הפקות ויסמן הפקות איוונט הפקות אילי הפקות מותק הפקות אופק הפקות תאריך

10.07.17 
האיש הירוק  החדרים שבלב איציק הליצן

 ומחזורית
 הילה הררי חיפזון וזהירון מעייני בלאגני

 גיא פרידמן ליטלי ללי בעננים טום באום כוח הקצב מני ממטרה 17.07.17

24.07.17 
הופ! ילדות  ותלתליאמא טלי 

 ישראלית 
הקרקס הברזילאי 

 הגדול
 השלגלים צ'פצולה הלו קיטי

 אבא קדברא מלך המדבר מופע קסמים אחים בלב מותק ובלונים שלומי וסתם 7.08.17

 
 קריית האמנים   

 טופ הפקות ויסמן הפקות איוונט הפקות אילי הפקות מותק הפקות אופק הפקות תאריך

12.07.17 
פלא המסע המו

 של שירלי
האיש הירוק  רונו גיבור על

 ומחזורית
 השלגלים צ'יקו וטישו נוה עצלנות

 ליה שומרת היער מעיין המתוקה הלו קיטי סבא טוביה דניאל מורשת הקרנבל של הילה 19.07.17

26.07.17 
הקרקס הטנזני  עדי הימלבלוי להיות כמו הקשת

 הגדול
 גיא פרידמן תלתלית וזוקו מעייני בלאגני

2.08.17 
יעלי בעולם  הנשיקה של מיקה הקרנבל של הילה מולי וצומי אמא טלי ותלתלי

 התאטרון
 פרדי שאוהב חיות

 אבא קדברא על כנפי נשרים מופע קסמים הלבלר הקטן עודד פז שלומי וסתם 9.08.17

שעת סיפור עם  משחקי מדע  תותי ניניו המופע של דנית 30.08.17
 קופיקו מתארח

 ן שחלשרו ג'יני
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 קריית מנחם בגין   
 טופ הפקות ויסמן הפקות איוונט הפקות אילי הפקות מותק הפקות אופק הפקות תאריך

13.07.17 
אמא של טלי 

 ותלתלי
רוקדים עם 

 במבליק
טוויגי גיבור  מעייני בלאגני דור הגיבור

 בריאות
 השלגלים

20.07.17 
בעולם  מילי

 המסיכות
הקרקס  אודי ואביעד

 הברזילאי הגדול
מאייקי בממלכה  ללי בעננים

 הקסומה
 לוליפופ

 הילה הררי BOOMאמא  הלו קיטי שטותית ספיר בן רובי ג'יני ג'י 27.07.17

3.08.17 
אשף -שי נשיא עמרי והפיה יעלי כוח האחיות

 הקסמים
הנשיקה של 

 מיקה
 ליה שומרת היער הבאגיס

 אבא קדברא חנן הנחבא מופע קסמים מבחן אמת הפעלולי עם לולי שלומי וסתם 10.08.17
 

 פארק עופר
 טופ הפקות ויסמן הפקות איוונט הפקות אילי הפקות מותק הפקות אופק הפקות תאריך
 מיכל הקטנה מיכל הקטנה תיבת השירים יובל המבולבל שי ורועי  קופיקו וקוגומלו 5.07.17
 דוד חיים יובל המבולבל  תיבת השירים מיקי דוד חיים רינת גבאי 13.07.17

 
 

סה"כ לא 
 כולל מע"מ

 טופ הפקות ויסמן הפקות איוונט הפקות אילי הפקות מותק הפקות אופק הפקות
119,658 ₪ 128,205 ₪ 128,205 ₪ 123,932 ₪ 125,850 ₪ 102,000 ₪ 

 
 

  חברת אילי הפקות להתקשר עם לועדהממליצה מחלקת ספורט ואירועים  ,צעותהלאחר בדיקת ה
לטווח  ביותר אטרקטיביתה מופעיםהחבילת את  מע"מ, החברה הציעה+  ₪ 128,05בעלות של 

היקף המופעים וחלק בו השאר הספקים הציעו הצעות פחות אטרקטיביות ברמ ,4-8 םגילאיה
 חוזרים על עצמם. אף מהמופעים שלהם 

 
 .1822000750-54  -י מקור תקציב

 (3' )נספח מס
 

 2017רמלה בעיר פסטיבל פולקלור בינלאומי  - 114/2017הצעה מס'  .4
לי את פסטיבל מדי שנה בחודש יו מארחת העיריימתקיימים בעיר, ההאירועים הבמסגרת 

, וברמלה תקיים במשך שבעה ימים במספר ערים ברחבי הארץיהפסטיבל הפולקלור הבינלאומי, 
 , הלהקות משתתפותרקדנים 200  -כ, להקות מחו"ל 6-8 של השתתפותמדובר ב .5.7.17בתאריך 
 .מרכזית בפארק עופר רחבי העיר, שבסופו מתקיימת הופעהבמצעד ב

 
מ.ע.ט.ף המרכז הישראלי לחילופי תרבות עממית  עםהעירייה מפיקה את הפסטיבל בשיתוף 

 .ופולקלור
 שנה שמינית  ברמלה, ,השנ 30הנו הגוף היחידי שמספק ומארגן פעילות זו בישראל מזה מ.ע.ט.ף  

 .וכד'הסעות הלינה הכלכלה, ה , בכלל זה אחראי עלהלהקות בארץעל הות הש נושא באחריות עלו
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 .   כולל מע"מ ₪  50,000  -ממ.ע.ט.ף  הצעת המחיר שהתקבלה
 

מ.ע.ט.ף  ההתקשרות עם לאשר  לועדה מחלקת ספורט ואירועים ממליצהלאור האמור לעיל, 
מדי שנה  כולל מע"מ,₪  50,000בעלות של , המרכז הישראלי לחילופי תרבות עממית ופולקלור

 מהבולטים והססגוניים בעיר וסוחף קהל רב. הפסטיבל הינו
 

 1822000750  -מקור תקציבי 
 (4)נספח מס' 

 

  344-02-17ייצוג העירייה בערעור מנהלי עמ"נ  - 115/2017הצעה מס'   .5
  .                                                                  עיריית רמלה גדכרמלה אשר נ

   בהמלצת בית המשפט ,הוגשה בקשה לסעד הצהרתי לבית משפט השלוםעיריית רמלה כנגד 
 נמחקה התביעה היות ואין מדובר בסמכותו העניינית.

 עתירה מנהלית.ת רמלה ייבעקבות החלטה זו הוגשה כנגד עיר
   דנה בתיק, סיירה בנכס ונתנהש ,בהתאם להחלטת בית המשפט הועבר התיק לועדת הערר

 החלטה נשוא ערעור מנהלי שבנדון.
 

 ,משרדי עורכי דין בעלי ניסיון בתחוםמשלושה מחלקת הכנסות פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר 
 אות:המציעים התבקשו ליתן הצעות בהתאם לחלופות הב

 הצעה לשכ"ט גלובלי עד למתן החלטה בתיק בהתייחס לשתי חלופות : .1

 .הצעה ללא הגשת ערעור שכנגד .א

 הצעה עם הגשת ערעור שכנגד. .ב

 הצעה לשכ"ט לפי שעות, הערכה בכמה שעות מדובר וסכום מקסימלי לניהול ההליך בשתי .2
 חלופות:

 .הצעה ללא הגשת ערעור שכנגד .א

 הצעה עם הגשת ערעור שכנגד. .ב
 

בטיפול משפטי  ניסיונווסף התבקשו משרדי עוה"ד לציין את שם עוה"ד שייטפל בתיק ופירוט בנ
 .בתיקי ארנונה
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 המחיר שהתקבלו: להלן הצעות

 
שם משרד 

 עוה"ד
האם 

ההצעה 
הוגשה 

 במועד

הצעה גלובלית ללא 
 הגשת ערעור שכנגד

הצעה 
גלובלית 

ות לרב
הגשת 
ערעור 
 שכנגד

הצעה שעתית 
וסכום מקסימלי 

ללא הגשת 
 ערעור שכנגד 

הצעה 
שעתית 
וסכום 

מקסימלי 
לרבות הגשת 
 ערעור שכנגד

שם עוה"ד 
שיטפל בתיק 

 ונסיונו

 הערות

משרד עו"ד 
עופר שפיר 

 ושות'

מע"מ ₪ +  15,000 כן
 כאמור להלן:

 
הגשת 
עיקרי 
טיעון 
ודיון 

 ראשוני

דיון 
בעתירה 

גופה 
רבות ל

הגשת 
טיעונים 

משלימים 
 בכתב 

9,000 
 +מע"מ

6,000 
 +מע"מ

 
 
 

20,000 ₪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לא ממליץ 
על הגשת 

 ערעור שכנגד

לשעה + ₪  450
מע"מ לכל שעת 

 עבודה 
סכום מירבי 

15,750  + ₪
 מע"מ

לשעה ₪  450
 + מע"מ

סכום מירבי 
20,250  + ₪
 מע"מ

 
 
 
 
 
 
 

לא ממליץ על 
הגשת ערעור 

 שכנגד

צפריר עו"ד 
סלומון עוסק 

בתחום 
 6 -הארנונה כ

שנים מתוכם 
שנים  4

 במשרד
וזאת בליווי 

עו"ד עופר 
שפיר בעל 
 -נסיון של כ

שנה  25
 בתחום

במידה 
ויפסקו 

הוצאות 
לזכות 

העירייה הם 
יועברו לידי 

 העירייה

משרד עו"ד 
 רועי בר

לא ממליץ   כן
על הגשת 

 ערעור שכנגד

לשעה ₪  500 
 + מע"מ 

 סכום מירבי
15,000  ₪ 

 + מע"מ
 

לא ממליץ על 
הגשת ערעור 

 שכנגד

עו"ד מישאל 
שרעבי ועו"ד 
אופיר ארגמן 

שלכל אחד 
 מהם נסיון

דו ספרתי  
בייצוג 

רשויות 
מקומיות 

 בתחום

במידה 
ויפסקו 

הוצאות 
לזכות 

העירייה הם 
יועברו 

למשרד 
עוה"ד 

 כמענק נוסף

משרד עו"ד 
 ניר רוקח

 לא
ההצעה 

התקבלה 
במייל 
ביום 

26.4.17 
בשעה 
13:00 

₪ +  48,000 מע"מ₪+ 38,000
 מע"מ

לשעה + ₪  500
 מע"מ 

לא היה ביכולת 
המשרד להעריך 
את מס' השעות 

 שיידרשו

לא הוגשה 
 התייחסות

לא הוגשה 
 התייחסות

לא הוגשה 
 התייחסות

 
משרד עם  ות התקשראשר הועדה לממליצה ל הכנסותבדיקת הצעות המחיר מחלקת לאחר 

 המשרד מע"מ, בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר,₪ +  15,000, בעלות של עו"ד עופר שפיר
  .בעל ניסיון רב שנים בתחום

 
  .581/582 –מקור תקציבי 

 (5)נספח מס' 
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חוברת הפעילויות והאירועים את  ,לתושבי העיר מפרסמת,ירועים ספורט ואלמחלקת כמדי שנה 
 בחודשי הקיץ.המתקיימים 

הצעות, כמפורט  5התקבלו מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור שני סוגי נייר, 
 להלן:

 הערה: המחירים בטבלה בש"ח ללא מע"מ 

 

 קונוס אליניר דוזלי
סטודיו 
 ספרינט

א.ס. 
איתם 

 סחר

 הפריטתאור 
19,000 

מחיר  חוברות 
 סה"כ

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 סה"כ

הדפסת חוברת אירועי קיץ  גודל עמוד במצב סגור  
A5  24ס"מ . עד  21ס"מ * גובה 14.8במידות: רוחב 

עמודים הדפסה  צבעונית פרוצס  צבעוני מלא 
 גרם 170כריכת סיכות,נייר כרומו 

  

10270 14400 17250 10900 16900 

לחילופין: הדפסת חוברת אירועי קיץ גודל עמוד  
 21ס"מ * גובה 14.8במידות: רוחב  A5במצב סגור  

עמודים הדפסה  צבעונית פרוצס   24ס"מ . עד 
 גרם 157צבעוני מלא כריכת סיכות,נייר כרומו  

19,000 
 חוברות

9670 13900 16330 10500 15900 

, לביצוע העבודה דפוס דוזלי לועדה להתקשר עםלקת רכש ממליצה צעות מחהלאחר בדיקת ה       
 הספק עונה על דרישות העירייה. לשני סוגי הנייר, הזולה ביותר ו שהיאצעתבהתאם לה

 
 .1828400781 –קייטנות  -מקור תקציבי

 
 (6)נספח מס' 

 

 מיוחד חינוךל ספרה ביתב טרפו חדר בנית - 117/2017הצעה מס'  .7
  ,מיוחד חינוךל ספר בית טרפו חדר חברות המוסמכות ע"י חברת חשמל לבניית 2-אגף הנדסה פנה ל

 מצ"ב מייל מחברת חשמל. 
     

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

הצעת מחיר ללא  שם הקבלן 
 מע"מ

 הערות

 בע"מ א.י ביתנית 1
 
 

133,000 
 
 

יום  60-מהתשלום  ל 100%המחאה של תנאי תשלום:
 המבנה..שלושה ימים לפני הנחת 

 יום ממועד המצאת היתר בניה. 30-זמן אספקה

בנייה  סיבוס רימון 2
 מתועשת בע"מ

 
 

154,690  
 
 

יום שבוע לפני  60-ל  100%המחאה של  תנאי תשלום:
 הנחת המבנה .

 יום 30-זמן אספקה
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 חברת א.י ביתני בע"מלאשר ההתקשרות עם לאחר בדיקת ההצעות, אגף ההנדסה ממליץ לועדה 
 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.מע"מ, ₪ +  133,000בעלות לביצוע העבודה, 

 
  .2518  -מקור תקציבי 

 (7)נספח מס' 
 

 מצלמות אבטחה במרכז רב נכותי ה/התקנתריספ – 2017/181הצעה מס'  .8
עבור  הצעות מחירקבלת לשה בבקספקים,  2 -למחלקת רכש באמצעות המחשוב פנתה מחלקת  

  התקבלה הצעת מחיר אחת כמפורט להלן:, במרכז הרב נכותי אבטחהת מצלמו התקנת/פריסת
 

 כולל מע"מ. 20,989.8₪סך של  – ש.שחר שרותי בקרה וסיור בע"מ
 

סיור בהשתתפות מנהל מחלקת ביטחון, חברת ש. שחר ומנהל מחלקת מחשוב ע"י  בנוסף, התקיים
 צרכי העירייה.ואכן המענה המצ"ב עונה על , ספק את הצרכיםשהמענה מ לוודא

 
אשר ההתקשרות ועדה למחלקת המחשוב ממליצה ל לאור האמור לעיל, ולאחר בדיקת ההצעה

 כולל מע"מ. ₪ 20,989.8לביצוע העבודה, בעלות של  ש.שחר שרותי בקרה וסיור בע"מחברת 
 

 .2025312930תב"ר  –תקציבי  מקור 
 (8)נספח מס' 

 

 24.5.17בתאריך  ירושליםאירועי יום הפעלת  – 2017/191הצעה מס'  .9
כחלק , ₪ 25,000של סכום  האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך אישר לעיריית רמלה

תהלוכת ריקו   -לתלמידים  לקיים את אירועי יום ירושלים ברמלה, 2017-2016מהפרויקטים לשנת 
 .אירוע מרכזידגלים ולמבוגרים 

, איגוד המרכזים להעמקת הזהות היהודית -זהות   וך הפנה את עיריית רמלה לספקמשרד החינ
רצ"ב מכתב ממפקח האגף , ספק היחיד שמפעיל את אירועי יום ירושליםלקבלת הצעת מחיר, ה

 .7/5/17הרב אריה פרומן מתאריך  –לתרבות תורנית במשרד החינוך 
 

 : שהתקבלה להלן הצעת המחיר
 סכום  שם

זהות איגוד המרכזים 
 להעמקת הזהות היהודית

ערכות חינוכיות ליום ירושלים לכל בתי הספר, צעדת 
ריקוד גלים, מופע מרכזי למבוגרים קובי אריאלי 

 ואנסמבל ירושלמי

25,000 ₪  
 ]יש פטור ממע"מ[
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לאשר  ים לועדהממליצ ומחלקת ספורט ואירועיםמחלקת תרבות תורנית לאור האמור לעיל, 
, של משרד החינוך ספק יחיד, להעמקת הזהות היהודית זהות איגוד המרכזיםההתקשרות עם 

  )יש פטור ממע"מ(.   ₪ 25,000 להפעלת אירועי יום ירושלים בעלות של
 

 .1827000783 –מקור תקציבי 
 (9)נספח מס' 

 

 2017קאנטרי רמלה בעונת הקיץ ב  מזנוןההפעלת  – 2017/012הצעה מס'  .10
פעלת ספקים לה 3 -ל ת מחירובנוהל הצע פנתה , באמצעות מחלקת רכש,מחלקת ספורט ואירועים

, תוך עמידה בכל תנאי רישוי העסקים 2017בעונת הקיץ  העירוני המזנון במתחם הקאנטרי
 , הזוכה הוא מי שיציע את התשלום הגבוה ביותר לעירייה.וההסכם

 
 עות המחיר שהתקבלו:להלן הצ

 רוברט פדידה א.פ מזנונים יניב מלול ד"ר ספיי 

הצעת מחיר 
 ₪ 30,000 ₪ 44,500 ₪ 51,000 שהוגשה

 59.1=  44.1*0.75+  0.6*0.25 90=  87*0.75+  1*0.25 100=  100*0.75+  1*0.25 ניקוד

 
המציע עם  תההתקשרו אשרועדה לממליצה ל מחלקת ספורט ואירועים לאחר בדיקת ההצעות 

ההצעה הגבוהה ביותר וקיבל את ציון הניקוד הגבוה  שהציע את חברת "ד"ר ספיי",מיניב מלול 
+  כולל מע"מ ₪ 51,000  סכום של המציע ישלם לעיריית רמלההמציעים,  ביותר מבין שלושת

 .וחשמל מיםעבור צריכת  ₪ 6,000
 

 .בריכת השחייהמהכנסות  -מקור תקציבי 

 
 (10)נספח מס' 

 

 ימוקד העירונבפוקוס הפניות מערכת ותחזוקת שדרוג – 2017/112הצעה מס'  .11
ושודרגה התוכנה פותחה  ,CRMC"פוקוס" של חברת  CRMהמוקד העירוני עושה שימוש במערכת 

בשימוש המוקד  עבור מוקדים עירוניים, בעלת מספר מודולים אשר רק חלקם CRMCע"י חברת 
 העירוני ברמלה.

 .לשביעות רצון המוקד העירוניולחה המערכת פועלת בהצ
 
 
 

/..9 
 

 14-2017/17רוטוקול הצעות פטורות מס' פ
 

 להלן הצעת המחיר:
 



 עיריית רמלה                                      
 אגף מזכירות ומנהל                                        

                                                                                             

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כולל מע"מ.₪    29,203.4 –עבור כל שנת שרות העלות 
 כולל מע"מ. ₪   87,609.9 –                 שנים 3 -סה"כ ל

 כולל מע"מ. ₪ 116,812.8 –                שנים 4 -סה"כ ל 
 

לביצוע  CRMCחברת לאשר ההתקשרות עם ממליץ לועדה המוקד העירוני לאור האמור לעיל, 
  .שנים 4 -ל כולל מע"מ ₪ 116,812.8בעלות של העבודה 

 
 .761 – מקור תקציבי 

 (11)נספח מס' 
 

 המתחם מכבי החדשומתכנן קונסטרוקציה למינוי יועץ בטיחות  – 2017/212הצעה מס'  .12
הצעות מחיר  בנוהלחברות   3 -שיא, , ל -פרו  אגף הנדסה פנה באמצעות חברת ניהול הפרויקט

 .מע"מ₪ +  1,350,000 -עלות משוערת של העבודה, ייעוץ בטיחות במתחם מכבי החדשה עבור
 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו )ללא מע"מ(
 מעלות העבודה. 3.92% –ג.א.ש הנדסת בניין וגשרים בע"מ  .1
 מעלות העבודה. 3% -א. כצמן מהנדסי בנין בע"מ .2
 מעלות העבודה. 2.98% -אסף רועי הנדסה בע"מ .3
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 , אשר והתקשרות עם  אסף רועי הנדסה בע"מועדה לאגף הנדסה ממליץ ללאחר בדיקת ההצעות, 
 עתו שהיא הזולה ביותר., בהתאם להצעבודהכל מעלות  2.98%תמורת 
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 .2550תב"ר  - תקציבי מקור

 (12)נספח מס'
 

 החלפת מערכת המים והפרדת קוים בקמפוס השפלהלתכנון ביצוע  – 2017/312הצעה מס'  .13
ביצוע תכנון והחלפת מערכת המים עבור הצעות מחיר  בנוהל לקבלתחברות  4 -אגף הנדסה פנה ל

, מע"מ כולל לא₪  170,000רת לביצוע העבודה הינה עלות משוע , והפרדת קוים בקמפוס השפלה
 :הצעות )לא כוללות מע"מ( כמפורט להלן 2וגשו ה
 

 ₪14%  200,000עד   - חקלאי איל השרון אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )ניר צייזל(
 .₪11%  200,000מעל                                                                                                          

 מעלות. 5% - פלג תכנון וייעוץ הנדסי )יובל פלג(
 

פלג תכנון וייעוץ הנדסי  ההתקשרות עםאשר ועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת ההצעות, 
 , בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר.מעלות העבודה 5%לביצוע העבודה בשיעור  )יובל פלג(

 
 תב"ר מוסדות ציבור.  - תקציבי מקור

 (13)נספח מס' 

 

 החלטות הועדה:

 רכישת ציוד לקלפיות – 2017/111הצעה מס'  .1
, מיכלי זהב אריזות בע"מ חברת עםלאשר ההתקשרות   ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני 

 כולל מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.₪  22,885לביצוע הרכישה בעלות של 
 

 העירוני קאנטריבמתחם ה בחדר המכונותהחלפת מחליף חום  - 2017/112הצעה מס'  .2
 לשאלת הועדה האם יש שביעות רצון מהחברה?

בוריס מנהל הקאנטרי משיב שכן, החברה התקינה את המערכת ומכירה אותה ולכן גם נעשתה 
 פנייה אליהם.

חברת  טי.אי. ם עלאשר ההתקשרות   ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני לאור האמור לעיל, 
בהתאם החברה מכירה  ,כולל מע"מ ₪ 17,550לביצוע העבודה בעלות של  ,תעשיות אנרגיה בע"מ

 הזולה ביותר. להצעתה שהיא
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 2017מופעים לאירועי עיר הילדים  - 113/2017הצעה מס'  .3
 ילי?לשאלת הועדה מה היה השיקול לבחור בחברת א
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 מופעיםהחבילת את  החברה הציעהאבי ברנס משיב שהחברה ענתה על הדרישות המבוקשות, 
שאר הספקים הציעו הצעות פחות אטרקטיביות  כנדרש, 4-8 םגילאילטווח ה ביותר אטרקטיביתה

 חוזרים על עצמם.אף היקף המופעים וחלק מהמופעים שלהם בו הברמ
חברת אילי  עםלאשר ההתקשרות   ראש העירייה"מ מהועדה ממליצה בפני לאור האמור לעיל, 

  מע"מ.+  ₪ 128,05, בעלות של הפקות
 

 2017רמלה בעיר פסטיבל פולקלור בינלאומי  - 114/2017הצעה מס'  .4
מ.ע.ט.ף  המרכז הישראלי עם לאשר ההתקשרות   ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני 

 מדי שנה הפסטיבל הינו כולל מע"מ,₪  50,000, בעלות של לחילופי תרבות עממית ופולקלור
 מהבולטים והססגוניים בעיר וסוחף קהל רב.

 

  344-02-17ייצוג העירייה בערעור מנהלי עמ"נ  - 115/2017הצעה מס'   .5
  .                                                                  עיריית רמלהגד כרמלה אשר נ

לביצוע  משרד עו"ד עופר שפיר עם לאשר ההתקשרות  ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני 
בעל ניסיון  המשרד מע"מ, בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר,₪ +  15,000, בעלות של העבודה

  .רב שנים בתחום
 

  1702חוברת אירועי קיץ  ה והדפסתהפק – 116/2017הצעה מס'  .6
לביצוע העבודה,  דפוס דוזליעם  ותלאשר ההתקשר ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני 

 בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר לשני סוגי הנייר, הספק עונה על דרישות העירייה.
 

 מיוחד חינוךל ספרה ביתב טרפו חדר בנית - 117/2017הצעה מס'  .7
לביצוע  חברת א.י ביתני בע"מעם  לאשר ההתקשרות ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני 

 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר., מע"מ₪ +  133,000ת בעלוהעבודה, 
 

 מצלמות אבטחה במרכז רב נכותי ה/התקנתריספ – 2017/181הצעה מס'  .8
ש.שחר שרותי בקרה וסיור חברת  עם אשר ההתקשרותל ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני 

 כולל מע"מ. ₪ 20,989.8לביצוע העבודה, בעלות של  בע"מ
 
 אירועי יום ירושלים הפעלת - 2017/191הצעה מס'  .9

להעמקת  זהות איגוד המרכזיםעם אשר ההתקשרות ל ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני 
 ₪ 25,000של , להפעלת אירועי יום ירושלים בעלות של משרד החינוך ספק יחיד, הזהות היהודית

 )יש פטור ממע"מ(.   
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 2017קאנטרי רמלה בעונת הקיץ במזנון ההפעלת  – 2017/012הצעה מס'  .10
 לשאלת הועדה האם יש למישהו מהמציעים קרובי משפחה שעובדים בעירייה?
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 בוריס מנהל הבריכה משיב שלא.
יניב המציע עם אשר ההתקשרות ל ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני לאור האמור לעיל, 

ההצעה הגבוהה ביותר וקיבל את ציון הניקוד הגבוה ביותר  שהציע את ",חברת "ד"ר ספייממלול 
 ₪ 6,000כולל מע"מ +  ₪ 51,000המציע ישלם לעיריית רמלה סכום של  המציעים,  מבין שלושת

 .עבור צריכת מים וחשמל
 

 ימוקד העירונבפוקוס הפניות מערכת ותחזוקת שדרוג  – 2017/112הצעה מס'  .11
בעלות של  לשנתיים CRMCחברת עם אשר ההתקשרות ל ראש העירייהמ מ"הועדה ממליצה בפני 

 .תקופות 2לעוד אופציית הארכה עם  כולל מע"מ ₪ 58,406.8
 

 מינוי יועץ בטיחות ומתכנן קונסטרוקציה למתחם מכבי החדשה – 2017/212הצעה מס'  .12
לביצוע , מאסף רועי הנדסה בע"עם   אשר ההתקשרותל ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני 

 , בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר.עבודההמעלות  2.98% העבודה בשיעור
 

 תכנון החלפת מערכת המים והפרדת קוים בקמפוס השפלהביצוע  – 2017/312הצעה מס'  .13
 פלג תכנון וייעוץ הנדסי )יובל פלג(עם   אשר ההתקשרותל ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני 

 , בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר.מעלות העבודה 5% לביצוע העבודה בשיעור
 

 
 כהן גלית                                                                      רוזה עללאל                     

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                    גזברית העירייה      
 
 
 
 

 ראש העירייה:מ"מ ת והחלט
 
 רכישת ציוד לקלפיות – 111/2017 הצעה מס' .1

בעלות של  לביצוע הרכישה, מיכלי זהב אריזות בע"מ חברת עםהתקשרות  ל מאשר המלצת הועדה
 כולל מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.₪  22,885

 

 העירוני קאנטריה במתחם בחדר המכונותהחלפת מחליף חום  - 112/2017הצעה מס'  .2
בעלות  לביצוע העבודה ,חברת טי.אי. תעשיות אנרגיה בע"מעם להתקשרות  מאשר המלצת הועדה

 הזולה ביותר. בהתאם להצעתה שהיאהחברה מכירה  כולל מע"מ, ₪ 17,550של 
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 0172מופעים לאירועי עיר הילדים  - 113/2017הצעה מס'  .3



 עיריית רמלה                                      
 אגף מזכירות ומנהל                                        

                                                                                             

 

 

 

מע"מ, החברה +  ₪ 128,05, בעלות של חברת אילי הפקותעם להתקשרות  מאשר המלצת הועדה
שאר הספקים הציעו הצעות  ,4-8 םגילאילטווח ה ביותר אטרקטיביתה מופעיםהחבילת את  הציעה

 חוזרים על עצמם. אף היקף המופעים וחלק מהמופעים שלהם בו הפחות אטרקטיביות ברמ
 

 2017רמלה בעיר פסטיבל פולקלור בינלאומי  - 7114/201הצעה מס'  .4
מ.ע.ט.ף  המרכז הישראלי לחילופי תרבות עממית עם להתקשרות  מאשר המלצת הועדה

מהבולטים והססגוניים בעיר  מדי שנה הפסטיבל הינו ,כולל מע"מ₪  50,000בעלות של , ופולקלור
 וסוחף קהל רב.

 

  344-02-17מנהלי עמ"נ  ייצוג העירייה בערעור - 115/2017הצעה מס'   .5
  .                                                                  עיריית רמלהגד כרמלה אשר נ

 15,000לביצוע העבודה, בעלות של  משרד עו"ד עופר שפירעם להתקשרות  מאשר המלצת הועדה
  .ב שנים בתחוםבעל ניסיון ר המשרד מע"מ, בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר,₪ + 

 

  1702חוברת אירועי קיץ  ה והדפסתהפק – 116/2017הצעה מס'  .6
לביצוע העבודה, בהתאם להצעתו שהיא הזולה  דפוס דוזליעם להתקשרות  מאשר המלצת הועדה

 ביותר לשני סוגי הנייר, הספק עונה על דרישות העירייה.
 

 וחדמי חינוךל ספרה ביתב טרפו חדר בנית - 117/2017הצעה מס'  .7
₪ +  133,000בעלות לביצוע העבודה,  חברת א.י ביתני בע"מעם להתקשרות  מאשר המלצת הועדה

 מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.
 
 מצלמות אבטחה במרכז רב נכותי ה/התקנתריספ – 2017/181הצעה מס'  .8

ע לביצו ש.שחר שרותי בקרה וסיור בע"מחברת עם אשר ההתקשרות ל מאשר המלצת הועדה
 כולל מע"מ. ₪ 20,989.8העבודה, בעלות של 

 

 אירועי יום ירושלים הפעלת - 2017/191הצעה מס'  .9
, להעמקת הזהות היהודית זהות איגוד המרכזיםעם אשר ההתקשרות ל מאשר המלצת הועדה

 )יש פטור ממע"מ(.    ₪ 25,000של ספק יחיד של משרד החינוך, להפעלת אירועי יום ירושלים בעלות 
 

 2017קאנטרי רמלה בעונת הקיץ במזנון ההפעלת  – 2017/012מס'  הצעה .10
 שהציע את חברת "ד"ר ספיי",מיניב מלול המציע עם אשר ההתקשרות ל מאשר המלצת הועדה

, המציע ישלם המציעים ההצעה הגבוהה ביותר וקיבל את ציון הניקוד הגבוה ביותר מבין שלושת
 .עבור צריכת מים וחשמל ₪ 6,000"מ + כולל מע ₪ 51,000לעיריית רמלה סכום של  
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 אגף מזכירות ומנהל                                        

                                                                                             

 

 

 

 ימוקד העירונבפוקוס הפניות מערכת ותחזוקת שדרוג  – 2017/112הצעה מס'  .11

כולל  ₪ 58,406.8בעלות של לשנתיים  CRMCחברת עם אשר ההתקשרות ל מאשר המלצת הועדה
 .ופותתק 2לעוד אופציית הארכה עם  מע"מ

 
 מינוי יועץ בטיחות ומתכנן קונסטרוקציה למתחם מכבי החדשה – 2017/212הצעה מס'  .12

 לביצוע העבודה בשיעור של, אסף רועי הנדסה בע"מעם   אשר ההתקשרותל מאשר המלצת הועדה
 , בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר.עבודההמעלות  2.98%

 
 המים והפרדת קוים בקמפוס השפלה החלפת מערכתביצוע תכנון  – 2017/312הצעה מס'  .13

לביצוע העבודה  פלג תכנון וייעוץ הנדסי )יובל פלג(עם   אשר ההתקשרותל מאשר המלצת הועדה
 , בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר.מעלות העבודה 5% של בשיעור

 
 
 

 עו"ד מוטי יצחקי        
     מ"מ ראש העירייה               

                                                                                                      
 

 רמלה,
 


