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ביולי  18ביום שלישי, כ"ג בתמוז תשע"ז ) שהתקיימה פטורות מחובת מכרזהצעות הועדה ל ישיבתמ

 ( בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.2017
 

 :משתתפים
 יועץ משפטי – דורון דבורי

 העירייה סגן גזברית – לטבשגיא רוזנ
 מנהלת מחלקת משק ונכסים –מיכל רוטמן 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -הן גלית כ

 :נוכחים
 מהנדסת העירייה –ז'אנה סולובייצ'יק 

 אגף ההנדסה –יגאל שפושניקוב 
 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש 

 ד ו ן: נ

  אינטרנט למחלקות העירייה  –  2017/197צעה מס' ה .1
בנוהל הצעת  מחלקת מחשוב פנתה מסתיים ההסכם לשירותי אינטרנט לעירייה, 15/8/17בתאריך        

 הצעות כמפורט להלן:  2שרותי אינטרנט, התקבלו אספקת ספקים עבור  3 -מחיר ל
 חודשי שירות.  18עבור מע"מ, + ₪  118,692 –  פרטנר

   .חודשי שירות 18עבור  מע"מ,+  ₪ 111,634 -נטויזין -לקוםס
 

–חברת סלקום אשר ההתקשרות עם ועדה ללמחשוב ממליצה המחלקת לאחר בדיקת ההצעות, 
, בהתאם להצעתה חודשי התקשרות 18 -ל מע"מ+ ₪  111,634 עלות שללביצוע העבודה ב, נטויזין

 שהיא הזולה ביותר.
 

 .931540 –מקור תקציבי 
 (1)נספח מס' 

 
 העירוני הניקוז בתחום הנדסי ץייעו – 198/2017הצעה מס'  .2

ייעוץ הנדסי בתחום עבור , לחברת מלין מהנדסים בע"מבנוהל הצת מחיר פנה הנדסה האגף 
להלן הצעת המחיר שעות לכל שנה,  220ההתקשרות המבוקשת הינה לשנתיים, הניקוז, 

 שהתקבלה:
 ₪  360 - )לפי מחירון חשכ"ל למתכנן מומחה לשעה מע"מ +₪  324 - חברת מלין מהנדסים בע"מ

 הנחה(.  10%לשעה ולאחר 
 .מע"מ +₪  142,560לשנתיים  מע"מ, +₪  71,280 עלות שנתית

     
חברת מלין מהנדסים ועדה לאשר ההתקשרות עם הנדסה ממליץ להאגף לאחר בדיקת ההצעה, 

שנתיים בעלות לבחוזה הינה התקשרות ה לשעה, מע"מ +₪  324לביצוע העבודה בעלות של  ,בע"מ
 .  שעות( 440) מע"מ +₪  142,560של 

 
 . 2619 - מקור  תקציבי

 (2)נספח מס' 
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 מעליות בבתי ספר: אחווה, רעות ושרתעבור חשמל עבודות תכנון  - 199/2017הצעה מס'  .3
חשמל למעליות בבתי הספר עבודות תכנון עבור חברות  2 -ל בנוהל הצעת מחיר נדסה פנההאגף ה
 שהתקבלו:, שרת ורעות, להלן הצעות המחיר אחווה

 
 
 
 
 
 

 חברת איי טי אס הנדסה ועדה לאשר ההתקשרות עםהנדסה ממליץ להאגף לאחר בדיקת ההצעות, 
 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר. ,מע"מ +₪  19,500 בעלות שללביצוע העבודה  ,מ"בע וייעוץ

 
  .ספר אחווההעבור בית  2569  ,ספר שרת ורעותהעבור בתי  2613 - ימקור תקציב

 
 (3)נספח מס' 

 
 גוריון בן ברחוב יום למעון בסמוך חנייה למקומות ותנועתי פיזי תכנון - 200/2017הצעה מס'  .4

 בסמוך חנייה למקומות ותנועתי פיזי תכנוןעבור מתכננים  3 -ל בנוהל הצעת מחיר נדסה פנההאגף ה     
 , התקבלה הצעה אחת כמפורט להלן:גוריון בן ברחוב יום למעון

  - בע"מוייעוץ  פיקוח יוגב הנדסה תכנון
 מע"מ;+ ₪    9,000 -תכנון תנועתי 

 מע"מ;+ ₪  15,000 -     תכנון פיזי 
 מע"מ.+ ₪  24,000 -            סה"כ 

 
יוגב הנדסה תכנון פיקוח  ועדה לאשר ההתקשרות עםהנדסה ממליץ להאגף לאחר בדיקת ההצעה,      

 מע"מ. +₪  24,000 הצעה יחידה שהתקבלה, לביצוע העבודה בעלות של  ,וייעוץ בע"מ
 

  .2561 - מקור תקציבי     
 (4)נספח מס' 

 
 רמלה מערבפרויקט בייעוץ אדריכלי בתחום הבינוי   - 201/2017הצעה מס'  .5

   4 -הפרויקט, ל את המנהלת שיא-פרוחברת באמצעות  בנוהל הצעת מחיר, נדסה פנההאגף ה
 , להלן הצעות המחיר שהתקבלו:רמלה מערב עבור ייעוץ אדריכלי בתחום הבינוי בפרויקט ,חברות

 מע"מ.+  ₪ 385,000 - ( בע"מ2001יער אדריכלים ומתכנני ערים )
 מע"מ.+  ₪ 128,500 –אורן גולדשטיין )כאן אדריכלים( 

 מע"מ.+  ₪ 129,000 - יגאל שטיינמץ
 מע"מ.+  ₪ 240,000 - חפץ אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

 
 
 

 סה"כ ללא  הצעת תכנון          שם המתכנן
 מע"מ

 ₪ 19,500 למעלית  6,500 הנדסה וייעוץ בע"מ טי אס יאי
מהנדסים ויועצים   אריאל מלכה

 בע"מ
  ₪ 21,300 למעלית  7,100
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אורן גולדשטיין )כאן  ועדה לאשר ההתקשרות עםהנדסה ממליץ להאגף לאחר בדיקת ההצעות, 

 מע"מ, בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר.+  ₪ 128,500 בעלות שללביצוע העבודה  ,(אדריכלים
 

  .2481 - מקור תקציבי
 (5)נספח מס' 

 

  – 202/2017הצעה מס'  .6
 ע"י חברת חשמל העתקת עמודי חשמל בצומת הרחובות טרומפלדור ומרכוס

    עבודות של העתקת יש לבצע ,במסגרת תכנון ובניית כיכר במפגש הרחובות טרומפלדור ומרכוס
 :שהתקבלה להלן הצעת המחיר עמודי חשמל,
כולל ₪   64,142 מהכולל מע"מ )בניכוי תשלום מקדמה שכבר שול 363,473.84 – חברת חשמל

 "מ(.מע
 

לביצוע , חברת חשמל ועדה לאשר ההתקשרות עםנדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת ההצעה 
 .כולל מע"מ 363,473.84בעלות של העבודה 

 
 .2604 – קור תקציבימ

 (6)נספח מס' 
 

 השחייה בבריכת ריצוףה עבודות על פיקוח  - 203/2017הצעה מס'  .7
כי יש לזמן את המציעים  חליטהה ,22.6.2017מיום  22/2017-14הצעות פטורות מס' ל הועדה

מאחר והצעותיהם  , וזאתהשחייה למו"מ בבריכת ריצוף עבודות על שהגישו הצעות עבור פיקוח
 היו שוות ערך.

, שהוא מסיר את )מצ"ב( ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ מהמציעהתקבל מייל  16.7.2017ביום 
 מועמדותו בטענה שאינו יכול להתפנות לבצע את העבודה. 

 
, אגף ההנדסה חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ ת ההצעה שללאחר הסרלאור האמור לעיל, ו

-מע"מ )כ +₪  25,200 ודה, בעלות שללביצוע העב, רן מירוןלועדה לאשר ההתקשרות עם ממליץ 
 .מאומדן הפרויקט( 3%

 
  ה ע"י גזברות העירייה.וף לאישור משרד הפנים והזמנה חתומ, בכפ2629 – מקור תקציבי

 
 (7)נספח מס' 
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     רכישת עגלות אשפה מפלסטיק - 204/2017הצעה מס'  .8
מחלקת רכש פנתה בנוהל אספקה לתושבי העיר, עבור מחלקת התברואה נדרשות עגלות אשפה ל

 הצעות כמפורט להלן: 2ספקים, התקבלו  4 -הצעת מחיר ל

 
ש.שוש פחטר חברת מחלקת רכש ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם לאחר בדיקת ההצעות, 
 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.מע"מ, ₪ +  14,600, בעלות של יבוא ושיווק ציוד בע"מ

 
 .1712300743 –מקור תקציבי 

 (8)נספח מס' 

 
 למחסן הג"ארכישת גנרטור עבור  – 205/2017הצעה מס'  .9

למחסן רכישת גנרטור עבור ₪  50,000 ,קוראבמסגרת קול  ,טחוןיחלקת הבממשרד הפנים אישר ל
  הג"א.

ספקים, עבור רכישת  3 -מחלקת הביטחון, באמצעות אגף ההנדסה, פנתה בנוהל הצעת מחיר ל
 הצעות שעומדות בקריטריונים כמפורט להלן: 2הגנרטור, התקבלו 

 
 
 
 
 

שמרלינג סינכרו לאחר בדיקת ההצעות, מחלקת הביטחון ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם 
בהתאם להצעתה שהיא מע"מ,  +₪  43,000 , לרכישת הגנרטור בעלות של הנדסת אנרגיה בע"מ

 הזולה ביותר.
 

 .2026260930 – רכישת גנרטור, 2626 תב"ר  -תקציבי  מקור
 

 (9)נספח מס' 
 

 
 
 

 הצעת מחיר שם החברה

 לא כולל מע"מ₪  45,000 פ.ק גנרטורים וציוד בע"מ

 מע"מלא כולל ₪  43,000 שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ

ש.שוש פחטרדולב מוצרי פלסטיק

יח' חישובתאור הפריט

כמות 

משוערת

מחיר 

יחידה

מחיר 

סה"כ

מחיר 

יחידה

מחיר 

סה"כ

עגלות אשפה מפלסטיק בצבע ירוק  כולל הטבעה - עיריית רמלה

50215107501748700יחידהליטרים 360

5014572501185900יחידהליטרים 240 
1800014600סה"כ ללא מע"מ 
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  ת הועדה:ולצהמ

  אינטרנט למחלקות העירייה  –  2017/197צעה מס' ה .1
–חברת סלקום להתקשרות עם מחשוב המחלקת  הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת

, בהתאם להצעתה חודשי התקשרות 18 -מע"מ ל+ ₪  111,634 לביצוע העבודה בעלות של, נטויזין
 שהיא הזולה ביותר.

 חודשי ההתקשרות.  18 -לא תינתן הארכה מעבר ל
 

 העירוני הניקוז בתחום הנדסי ץייעו– 198/2017הצעה מס'  .2
חברת מלין מהנדסים להתקשרות עם הנדסה הף אג הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת

 – שנה אחתלבחוזה הינה התקשרות ה לשעה, מע"מ +₪  324לביצוע העבודה בעלות של  ,בע"מ
 על פי דיווח בפועל.,  התשלום יתבצע מע"מ₪ +  71,280עלות שנתית  ,שעות 220

 

 מעליות בבתי ספר: אחווה, רעות ושרתעבור חשמל עבודות תכנון  - 199/2017הצעה מס'  .3
חברת איי טי אס  התקשרות עםלנדסה האגף ה הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת

, בהתאם להצעתה שהיא הזולה מע"מ +₪  19,500 בעלות שללביצוע העבודה  ,מ"בע וייעוץ הנדסה
 ביותר.

 
 גוריון בן ברחוב יום למעון בסמוך חנייה למקומות ותנועתי פיזי תכנון - 200/2017הצעה מס'  .4

יוגב הנדסה תכנון  התקשרות עםלנדסה האגף ה הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת     
 מע"מ. +₪  24,000 הצעה יחידה שהתקבלה, לביצוע העבודה בעלות של  ,בע"מפיקוח וייעוץ 

 

 רמלה מערבפרויקט בייעוץ אדריכלי בתחום הבינוי   - 201/2017הצעה מס'  .5
 לשאלת הועדה מדוע קיים פער מחירים בין המציעים? 
 ז'אנה משיבה שאותה הצעה נשלחה לכלל המציעים. 

 התקשרות עםלנדסה האגף ה בפני ראש העיר לאשר המלצתהועדה ממליצה לאור האמור לעיל, 
מע"מ, בהתאם להצעתו +  ₪ 128,500 בעלות של(, לביצוע העבודה אורן גולדשטיין )כאן אדריכלים

 שהיא הזולה ביותר.
 

  – 202/2017הצעה מס'  .6
 ע"י חברת חשמל העתקת עמודי חשמל בצומת הרחובות טרומפלדור ומרכוס

לביצוע , חברת חשמל התקשרות עםלנדסה האגף ה העיר לאשר המלצת הועדה ממליצה בפני ראש
 .כולל מע"מ 363,473.84בעלות של העבודה 
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 השחייה בבריכת ריצוףה עבודות על פיקוח  - 203/2017הצעה מס'  .7
הועדה ממליצה בפני על הסרת הצעתה,  חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ לאור הודעתה של

 25,200לביצוע העבודה, בעלות של , רן מירוןלהתקשרות עם נדסה האגף ה לאשר המלצתראש העיר 
  מאומדן הפרויקט(. 3%-מע"מ )כ₪ + 

 בכפוף לאישור משרד הפנים והזמנה חתומה ע"י גזברות העירייה.
 

     רכישת עגלות אשפה מפלסטיק - 204/2017הצעה מס'  .8
ש.שוש פחטר חברת התקשרות עם ל רכש מחלקת הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת

מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא ₪ +  14,600בעלות של לרכישת העגלות , יבוא ושיווק ציוד בע"מ
 הזולה ביותר.

 

 רכישת גנרטור עבור למחסן הג"א – 205/2017הצעה מס'  .9
שמרלינג חברת התקשרות עם להביטחון מחלקת  הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת

בהתאם להצעתה מע"מ,  +₪  43,000 , לרכישת הגנרטור בעלות של סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ
 שהיא הזולה ביותר.

 
 

    שגיא רוזנבלט                               כהן גלית                                                                                  
 גזברית העירייהסגן                      מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                         

 
 
 

 :ראש העירת והחלט
 
  אינטרנט למחלקות העירייה  –  2017/197צעה מס' ה .1

 111,634 בעלות שללביצוע העבודה , נטויזין–חברת סלקום עם  מאשר המלצת הועדה להתקשרות
 , בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.חודשי התקשרות 18 -מע"מ ל+ ₪ 

 חודשי ההתקשרות.  18 -לא תינתן הארכה מעבר ל
 

 העירוני הניקוז בתחום הנדסי ץייעו– 198/2017הצעה מס'  .2
 324לביצוע העבודה בעלות של  ,חברת מלין מהנדסים בע"מעם מאשר המלצת הועדה להתקשרות 

₪ +  71,280עלות שנתית שעות,  220 –לשנה אחת בחוזה הינה התקשרות ה לשעה, מע"מ +₪ 
 ,  התשלום יתבצע על פי דיווח בפועל.מע"מ

 

 מעליות בבתי ספר: אחווה, רעות ושרתעבור חשמל עבודות תכנון  - 199/2017הצעה מס'  .3
לביצוע העבודה  ,מ"בע וייעוץ חברת איי טי אס הנדסה עםמאשר המלצת הועדה להתקשרות 

 , בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.מע"מ +₪  19,500 בעלות של
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 גוריון בן ברחוב יום למעון בסמוך חנייה למקומות ותנועתי פיזי תכנון - 200/2017הצעה מס'  .4

הצעה יחידה  ,יוגב הנדסה תכנון פיקוח וייעוץ בע"מ עםמאשר המלצת הועדה להתקשרות      
 מע"מ. +₪  24,000 שהתקבלה, לביצוע העבודה בעלות של 

 

 רמלה מערבפרויקט בייעוץ אדריכלי בתחום הבינוי   - 201/2017הצעה מס'  .5
 בעלות של(, לביצוע העבודה אורן גולדשטיין )כאן אדריכלים עםמאשר המלצת הועדה להתקשרות 

 ביותר.מע"מ, בהתאם להצעתו שהיא הזולה +  ₪ 128,500
 

  – 202/2017הצעה מס'  .6
 ע"י חברת חשמל העתקת עמודי חשמל בצומת הרחובות טרומפלדור ומרכוס

כולל  363,473.84בעלות של לביצוע העבודה , חברת חשמל עםמאשר המלצת הועדה להתקשרות 
 .מע"מ

 

 השחייה בבריכת ריצוףה עבודות על פיקוח  - 203/2017הצעה מס'  .7
מאשר המלצת הועדה על הסרת הצעתה,  ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מחברת  לאור הודעתה של

 מאומדן הפרויקט(. 3%-מע"מ )כ₪ +  25,200לביצוע העבודה, בעלות של , רן מירוןעם  להתקשרות
 בכפוף לאישור משרד הפנים והזמנה חתומה ע"י גזברות העירייה.

 

     רכישת עגלות אשפה מפלסטיק - 204/2017הצעה מס'  .8
לרכישת , ש.שוש פחטר יבוא ושיווק ציוד בע"מחברת להתקשרות עם מאשר המלצת הועדה 

 מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.₪ +  14,600בעלות של העגלות 
 

 רכישת גנרטור עבור למחסן הג"א – 205/2017הצעה מס'  .9
, לרכישת שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מחברת להתקשרות עם מאשר המלצת הועדה 

 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.מע"מ,  +₪  43,000 הגנרטור בעלות של 
 
 

 מיכאל וידל                   
     העיר  ראש                                      

 
 

 רמלה,


