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( 2017ביולי  25תשע"ז ) ב' באבביום שלישי,  שהתקיימה פטורות מחובת מכרזהצעות הועדה ל ישיבתמ

 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
 

 :משתתפים
 יועץ משפטי – דורון דבורי

 העירייהסגן גזברית  – לטבשגיא רוזנ
 מנהלת מחלקת משק ונכסים –מיכל רוטמן 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -הן גלית כ

 :נוכחים
 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש 

 אגף ההנדסה –אלי רבייב 

 ד ו ן: נ

 רמב"ם - תכנון פיזי ותנועתי לבניית כיכר ברחובות ישראל פרנקל  –  206/2017הצעה מס'  .1
כיכר ברחובות ישראל לתכנון פיזי ותנועתי עבור מתכננים  3 -ל בנוהל הצעת מחיר  נדסה פנההאגף ה
 , התקבלה הצעת מחיר אחת, כמפורט להלן:רמב"ם - פרנקל

  - מ"בע ויעוץ פיקוח תכנון הנדסה חברת יוגב
 ₪ 17,000 - תכנון תנועתי

 ₪. 26,000 - תכנון פיזי
 מע"מ.₪ +  43,000 - סה"כ 

 
יוגב הנדסה תכנון   ההתקשרות עם חברתאשר ועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת ההצעה, 

 מע"מ. +₪  43,000 בעלות שללביצוע העבודה הצעה יחידה שהתקבלה, , פיקוח ויעוץ בע"מ
 

 .2619 – מקור תקציבי
 (1)נספח מס' 

 

 כיתות במערב רמלה 4תכנון מעון יום  - 2017/207הצעה מס'  .2
 במערב כיתות 4 יום תכנון מעוןעבור  ,חברת פרו שיא , באמצעותבנוהל הצעת מחיר הנדסה פנהאגף   

 רמלה, להלן הצעות המחיר שהתקבלו:
 (.3.6% - מעלות המבנה )מבנה חוזר 6.3% – שחם מערכות מילניום בע"מ

 (.6% - המבנה )מבנה חוזר מעלות 7% - ערים ומתכנן אדריכל שושני( יהושע) שוקי
 (.6.5% - המבנה )מבנה חוזר מעלות 9% - אדריכלים אפריל. י מלצר. נ

 
 שחם מערכות ההתקשרות עם חברתאשר ועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת ההצעה, 

+ מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא מעלות המבנה  6.3%תמורתלביצוע העבודה  ,מ"בע מילניום
 הזולה ביותר.

 
 .2608 - מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 
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 לצרכי בחינת תוואי לשדרוג מערכות התיעול מדידה הרחבת - 208/2017צעה מס' ה .3
 .                                                                            על תשתיות שדרוג פרויקט במסגרת

הפרויקט, באמצעות חברת פרו שיא המנהלת את הפרויקט,  ימודד - חברת א. פנקס ובנו בע"מ
הפרויקט, לבצע הרחבת מדידה לצורכי בחינת תוואי  נימתכנ - ע"י סירקין בוכנר קורנברג התבקשה

לשדרוג מערכות התיעול. הוחלט כי אופן התמחור יהיה לפי מטר אורך שימדד בפועל כחלק יחסי 
 מההצעה המקורית שניתנה ע"י משרד א. פנקס.

 כולל מע"מ.₪  23,012 סך של ב הינה עלות הרחבת המדידה
 

חברת א. פנקס ובנו  עםאשר את הגדלת שכ"ט ועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת ההצעה, 
 כולל מע"מ.₪  23,012 בעלות שללביצוע העבודה  ,בע"מ

 
  .2577 – תקציבימקור 

 (3)נספח מס' 
 

 אשכול הפיסב םמדחס למזגניהחלפת  – 2017/920הצעה מס'  .4
פירוק והחלפת עבור חברות  3 -לבנוהל הצעת מחיר פנה  ,באמצעות אגף חינוך ונוער ,אשכול הפיס

פעולה, להלן הצעות מכלל באשכול הפיס יצא המדחס הקיים מאחר ו, 7000קופלד  מדחס למזגני
 המחיר שהתקבלו:

 כולל מע"מ. ₪  41,184 –אלקטרה  בע"מ 
  מע"מ.כולל ₪  88,300 –סרוויס קור שירות ואחזקה בע"מ 

 כולל מע"מ.₪  42,705 –סי.וי.אי. שירותי מיזוג אויר 
     

אלקטרה  בע"מ,  חברת לאשר ההתקשרות עם ממליץ לועדהאשכול הפיס  לאחר בדיקת ההצעות,
    , בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.כולל מע"מ₪  41,184בעלות של  לביצוע העבודה 

 
  .1819000780 –מקור תקציבי 

 (4)נספח מס' 
 
 הפקת פולדרים  – 2017/102הצעה מס'  .5

   4 -בנוהל הצעת מחיר ל, מחלקת רכש פנתה של העיר נדרש להפיק פולדרים למחלקת הדוברות
 :להלן הצעות המחיר שהתקבלוספקים, 
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-חברת סטודיו ספרינט אשר ההתקשרות עםועדה למחלקת רכש ממליצה ל ,צעותהלאחר בדיקת ה

 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר. מע"מ, +₪  6,650בעלות של  לביצוע העבודה , עדי ברגר
 

  .1614000781 –מקור תקציבי 
 (5)נספח מס' 

 
  – 211/2017הצעה מס'  .6

 / א' 45חוות דעת כלכלית שתעסוק בהיבטים הכלכליים הנובעים מתכנית תת"ל 
רקעין חוות דעת כלכלית משמאי מק עבורלשמאי אורי כהן בנוהל הצעת מחיר נדסה פנה האגף ה

, להלן הצעת המחיר שעות 50בשלב הראשון אגף הנדסה מבקש , א' 45כחלק מהתנגדות לתת"ל 
 שהתקבלה:

 מע"מ.₪ +  17,500שעות  50לשעת עבודה, סה"כ עבור  מע"מ +₪  350 -  אורי כהן
 

לביצוע  ,השמאי אורי כהן ההתקשרות עםאשר ועדה להנדסה ממליץ להאגף לאחר בדיקת ההצעה, 
 מע"מ.+  ₪ 17,500 שעות עבודה בדיווח בעלות של 50, העבודה

 
 .2619 – תקציבי מקור

 (6)נספח מס' 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 סטודיו 
 איתם סחר קונוס דוזלי ספרינט

 תאור הפריט
 יח'

 כמות חישוב 
 מחיר 
 סה"כ

 מחיר 
 סה"כ

 מחיר
 סה"כ 

 מחיר
 סה"כ 

             מקבלים עיצוב מוכן. להלן המפרט   -פולדר 

             ס"מ 22/31גודל סגור 

 7950 6975 7070 6650 1000 יחידות  גרם 350הדפסה פרוצס דו"צ ע"ג כרומו מט 

              למינציה מט דו"צ

              לכה סלקטיבית דו"צ

              ס"מ 1בשטנץ, שדרה של חיתוך צורני 

              שני כיסי גובה

 7,950 6,975 7,070 6,650   ₪ כ ללא מע"מ "סה
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  ת הועדה:ולצהמ

 

 רמב"ם -תכנון פיזי ותנועתי לבניית כיכר ברחובות ישראל פרנקל   –  206/2017הצעה מס'  .1
 לשאלת הועדה, מאחר וההצעה הינה יחידה, האם המחיר סביר?

 משיב שכן.עוז מאגף ההנדסה 
להתקשרות עם נדסה האגף ה תהועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצלאור האמור לעיל, 

הצעה יחידה שהתקבלה, לביצוע העבודה בעלות של , יוגב הנדסה תכנון פיקוח ויעוץ בע"מ  חברת
 מע"מ.₪ +  43,000

 

 כיתות במערב רמלה 4תכנון מעון יום  - 2017/207הצעה מס'  .2
 שחם מערכות עם חברתלהתקשרות נדסה האגף ההועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת   

מעלות המבנה + מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא  6.3%לביצוע העבודה תמורת ,מ"בע מילניום
 הזולה ביותר.

 

 לצרכי בחינת תוואי לשדרוג מערכות התיעול מדידה הרחבת - 208/2017הצעה מס'  .3
 .                                                                            על תשתיות שדרוג פרויקט במסגרת

 לשאלת הועדה, מאחר וההצעה הינה יחידה, האם המחיר סביר?
 עוז מאגף ההנדסה משיב שכן.

 שלשכ"ט  להגדילנדסה האגף ההועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת לאור האמור לעיל, 
 כולל מע"מ.₪  23,012 בעלות שללביצוע העבודה  ,חברת א. פנקס ובנו בע"מ

 

 אשכול הפיסב םמדחס למזגניהחלפת  – 2017/920הצעה מס'  .4
אלקטרה  בע"מ,  חברת התקשרות עםלאשכול הפיס הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 

    שהיא הזולה ביותר., בהתאם להצעתה כולל מע"מ₪  41,184לביצוע העבודה בעלות של  
 

   הפקת פולדרים – 2017/102הצעה מס'  .5
חברת סטודיו  התקשרות עםלמחלקת רכש הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 

בהתאם להצעתה שהיא הזולה  מע"מ,₪ +  6,650לביצוע העבודה בעלות של  עדי ברגר, -ספרינט
 ביותר.

 

  – 211/2017הצעה מס'  .6
 / א' 45שתעסוק בהיבטים הכלכליים הנובעים מתכנית תת"ל חוות דעת כלכלית 

 לשאלת הועדה, מאחר וההצעה הינה יחידה, האם המחיר סביר?
 עוז מאגף ההנדסה משיב שכן.

 התקשרות עםלהנדסה האגף הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת לאור האמור לעיל, 
 מע"מ.+  ₪ 17,500 בדיווח בעלות שלשעות עבודה  50, לביצוע העבודה ,השמאי אורי כהן

 
    שגיא רוזנבלט                               כהן גלית                                                                                  

 גזברית העירייהסגן                      מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                         
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 :ראש העירת והחלט
 
 רמב"ם -תכנון פיזי ותנועתי לבניית כיכר ברחובות ישראל פרנקל   –  206/2017הצעה מס'  .1

הצעה יחידה , יוגב הנדסה תכנון פיקוח ויעוץ בע"מ  להתקשרות עם חברת מאשר המלצת הועדה
 מע"מ.₪ +  43,000שהתקבלה, לביצוע העבודה בעלות של 

 

 כיתות במערב רמלה 4תכנון מעון יום  - 2017/207הצעה מס'  .2
לביצוע העבודה  ,מ"בע מילניום שחם מערכות להתקשרות עם חברת מאשר המלצת הועדה  

 מעלות המבנה + מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר. 6.3%תמורת
 

 תוואי לשדרוג מערכות התיעוללצרכי בחינת  מדידה הרחבת - 208/2017הצעה מס'  .3
 .                                                                            על תשתיות שדרוג פרויקט במסגרת

 בעלות שללביצוע העבודה  ,חברת א. פנקס ובנו בע"מ שלשכ"ט  להגדיל מאשר המלצת הועדה
 כולל מע"מ.₪  23,012

 
 אשכול הפיסב םמדחס למזגניהחלפת  – 2017/920הצעה מס'  .4

 41,184לביצוע העבודה בעלות של  אלקטרה  בע"מ,  חברת התקשרות עםל מאשר המלצת הועדה
   , בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.כולל מע"מ₪ 
 

   הפקת פולדרים – 2017/102הצעה מס'  .5
העבודה בעלות של   לביצועעדי ברגר, -חברת סטודיו ספרינט התקשרות עםל מאשר המלצת הועדה

 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר. מע"מ,₪ +  6,650
 

  – 211/2017הצעה מס'  .6
 / א' 45חוות דעת כלכלית שתעסוק בהיבטים הכלכליים הנובעים מתכנית תת"ל 

 ,השמאי אורי כהן להתקשרות עםהנדסה האגף הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 
 מע"מ.+  ₪ 17,500 עבודה בדיווח בעלות שלשעות  50, לביצוע העבודה

 
 
 
 

 מיכאל וידל                   
     העיר  ראש                                      

 
 

 רמלה,


