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 באוגוסט 8תשע"ז ) באב ט"ז, שלישיביום  שהתקיימה פטורות מחובת מכרזהצעות הועדה ל ישיבתמ

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

 :משתתפים
 המשנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 

 גזברית העירייהסגן  – שגיא רוזנבלט 
 מנהלת מחלקת משק ונכסים –מיכל רוטמן 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -הן גלית כ

 :נוכחים
 אגף ההנדסה – יגאל שפושניקוב

 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש 
 אגף החינוך –אורלי יצחק 

 

 ד ו ן: נ

 הרחבת ההתקשרות עם חברת א.פ.נ. ניהול הנדסי בע"מ  - 217/2017הצעה מס'  .1
 שלב ג' מניםוהא בקריתקשת ברחוב יוסי בנאי  יסודי ס"ביעבור ניהול ופיקוח פרויקט 

 ניהול נ.פ.חברת אאישרה התקשרות עם  27.12.12מיום  40/2012-13הצעות פטורות מס' ל הועדה
 האומנים בקרית בנאי יוסי ברחוב קשת יסודי ס"בי פרויקט ופיקוח עבור ניהול , מ"בע הנדסי

 ₪(.מיליון  11של משוער לפי אומדן כולל מע"מ )₪  297,000 בעלות של
אישרה הגדלה של החוזה עבור שלבים  5.7.2016מיום  33/2016-14 'מס הצעות פטורותל הועדה

סכום הזכייה במכרז ע"י כולל מע"מ, כאשר ₪  47,339 בעלות שלא+ב, בהתאם לחוזה עם הקבלן, 
 כולל תקורה.המחיר מש"ח ללא מע"מ,  14,681קבלן הביצוע עמד על 

, בהתאם לחוזה מ"בע הנדסי ניהול נ.פ.חברת א הרחבה להסכם עםלבצע  נדרש , עבור שלב ג'כעת
 עם קבלן, כמפורט להלן:

 מע"מ +₪  3,802,629 - עלות שלב ג' ללא עמלת משכ"ל
  מע"מ +₪     114,079 -                             3%לפי  שכ"ט
  ₪    19,393  -                                  17%מע"מ 

 .₪   133,472 -          כולל מע"מ  סה"כ שכ"ט
  

חברת א.פ.נ. הרחבת ההתקשרות עם אשר ועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת ההצעה, 
 כולל מע"מ.₪  133,472לביצוע העבודה בעלות של , ניהול הנדסי בע"מ

 
 .2356 – תקציבי מקור 

 (1)נספח מס' 
 

 רכישת מוצרי חשמל לבנים   -  218/2017הצעה מס'  .2
 .מוצרי חשמל לבנים לרכוש מדי פעםנדרש  בעיר מועדוניותולחינוך הלמוסדות  ,למחלקות העירייה     

  את שם יצרן ומספר דגם ספקים, וציינה בפירוט ההצעה 3 -מחלקת רכש פנתה בנוהל הצעת מחיר ל  
 לן:ההצעות כמפורט ל 2שווה ערך וטיב, התקבלו 
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הום   טבלת השוואות
 סנטר

 אסתר אוניברסל

 כמות  תאור הפריט
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 יחידה

 הערות

קירור יבש דגם   NFליטר   320מקרר בקו 
 -)ניופאן(, אסתר א. HRP369הום סנטר: הייר  2042 2112 1 שווה טיב וערך לבן 135120

 455K01בקו 
 570AM NFליטר דגם  500מקרר אמקור 

 )ניופאן(, HRP954הום סנטר: הייר  2812 2882 1 לבן

קירור יבש   DFליטר   260מקרר הייסנס 
לוומט /  -, אסתר א. EF138הום סנטר: זק"ש  1188 545 1 שווה טיב וערך 135120דגם 

 260 נורמנדה
 ליטר  340 -, אסתר א. 2124שארפ  -הום סנטר  NF 1 1993 1957ליטר  280מקרר אלקטרה 

 -, אסתר א. AKX220דגם מחליף  -הום סנטר   AKX18  1 825 897מערכת פנסוניק דגם 
AKX - 200 

 נורמנדה,  -הום סנטר  342 305 1 ליטר 45טוסטר אובן נורמנדה 
 MW530דילונגי  -הום סנטר   0 335 1 ליטר 23מיקרוגל דיגיטלי סמסונג 

-RXדגם  USBמערכת פנסוניק ממשק 
DU10 1 280 0   

 הום סנטר -הום סנטר  165 115 1 להבות זק"ש 2כיריים חשמליים 

 הום סנטר -הום סנטר  102 75 1 להבה זק"ש 1כיריים חשמליים 

 ק"ש -הום סנטר  200 180 1 כוסות תיקה 50מיחם נירוסטה 
ליטר  1.7קומקום חשמלי נרוסטה 

 הום סנטר -הום סנטר  77 65 1 אלקטרו נחנן

נורמנדה  -, אסתר א. EP138Bזק"ש  -הום סנטר  640 545 1 ליטר לפחות 90מקרר משרדי אלקטרה 
KL130 

להבות גז משולבים עם תנור  4כיריים 
, אסתר CR61FMקראון   60רוחב -הום סנטר  1367 1180 1 תבניות לפחות 3אפיה טורבו 

 6565א. לוומט 
להבות גז משולבים עם תנור  5כיריים 
 NDF928דלונגי  90רוחב  -הום סנטר  0 5225 1 תבניות לפחות 3טורבו 

 שארפ -, אסתר א. MW701דלונגי  -הום סנטר  726 485 1 ליטרים  32מיקרוגל דיגיטלי 

 ליין-גולד -הום סנטר  214 195 1 ליטרים 21מקרוגל מיכני 

   0 0 1 ליטרים 32מקרוגל מיכני 

 סמסונג -הום סנטר  NF 1 7220 0ליטרים טריפל  700מקרר 

 
הום  ועדה לאשר ההתקשרות עם שתי החברותמחלקת רכש ממליצה ללאחר בדיקת ההצעות, 
שני הספקים עונים  פריט,כל תאים למהמחיר הזול וה לפיהרכישה תתבצע , סנטר ואסתר אוניברסל

 על דרישות העירייה.
 .מע"מ₪ +  60,000שנה לא יעלה על  סכום הרכישה בבכל מקרה, 

 
, האישור מחלקותשל כלים ומכשירים  תב"ר הצטיידות גני ילדים, תקציב יוח"א, –מקור תקציבי 

 הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה. הינו לפי
 

 (2)נספח מס' 
 

    ברמלה ס קרית האומנים"היכל התרבות ובמתנבפעילות קיץ  – 219/2017הצעה מס'   .3
   נוער החינוך והאגף  ,ת בהיכל התרבות ובמתנ"ס קריית האומניםובמסגרת פעילות קיץ המתקיימ

  כמפורט להלן: )יואב נדב( מבקש לאשר השתתפות העירייה בפעילויות הקיץ
 כולל מע"מ.₪  12,500 בעלות של  ע"י שם טוב זאבי קיץ לנוער תאטרוןקייטנת  –היכל התרבות    
מסיבת צבע, יציאה להחלקה על הקרח  פעילויות לנוער כגון: 5 -כ חמישיבימי –מתנ"ס האומנים    

 כולל מע"מ.₪  15,500 בעלות שלבחולון 
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עבור פעילויות הקיץ, והנוער ממליץ לועדה לאשר ההתקשרות  אגף החינוךלאחר בדיקת ההצעות, 
 כמפורט להלן:

 ;כולל מע"מ₪  12,500 בעלות של - היכל התרבות עם 
 כולל מע"מ.₪   15,500 בעלות של - ס האומנים"מתנעם 

    
  .8264824, היכל התרבות 8132756"ס האומנים מתנ –מקור תקציבי 

       
 (3)נספח מס' 

 
  – 220/2017הצעה מס'  .4

 במסגרת שיפוצי קיץ ילדיםההתקנת משטחי נירוסטה למטבחים בגני רכישה ו
 .גני ילדים 10 -למטבחים בבמסגרת שיפוצי הקיץ יש להתקין משטחי נירוסטה 

 הצעות כמפורט להלן: 2ספקים, התקבלו  4 -מחלקת רכש פנתה בנוהל הצעת מחיר ל

 

 
 

  
ג.ג. מוצרי  עם חברת לאשר ההתקשרות לאחר בדיקת ההצעות, מחלקת רכש ממליצה לועדה 

בהתאם להצעתה שהיא ₪,  32,000, עבור רכישת והתקנת משטחי הנירוסטה בעלות של נירוסטה
 הזולה ביותר.

 
 .1813200754 שיפוצי קיץ –מקור תקציבי  

 
 (4)נספח מס' 

 
 ברחבי העיר סימון כבישיםצביעה ו – 221/2017הצעה מס'  .5

לב מהרשות  נתי הרעפ"י דיווח של  .נדרש לצבוע ולסמן כבישים החדשה, תחילת שנת הלימודים עם
 .נשלח לרשות המקומית ₪  110,000אישור התקציב בסך של  לבטיחות בדרכים, הלאומית

הצעות כמפורט  4ספקים התקבלו  6 -מחלקת רכש פנתה בנוהל הצעת מחיר ללאור האמור לעיל, 
 להלן:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

תנורי דניאל ג.ג. מוצרי נירוסטה

מחיר סה"כ מחיר יחידהמחיר סה"כ מחיר יחידהכמותתאור הפריט

משטחי נירוסטה כולל הרכבה במטבחים בגני ילדים 

10320032000345034500במידות: 245*65 ס"מ עובי נירוסטה 1.5 ס"מ

3200034500סה"כ ללא מע"מ  ₪ 
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זברה  בטיחות חברת עם  לאחר בדיקת ההצעות, מחלקת רכש ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות
צביעת קווי סעיפי העבודה הנדרשים כמו: ברוב  זולה יותר ההצעת, לביצוע העבודה בתנועה
 ועוד. צביעת קו הפרדה ,נתיבים

 
 .חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייהבכפוף למקור תקציבי ולהזמנות 

 
 (5)נספח מס' 

 
     התקנת מושבי ספסלים בגן הנשיא  – 222/2017הצעה מס'  .6

 .הפכו למפגע בטיחותי ויש להחליפם ,בגן הנשיא שבוריםהקיימים הספסלים 
 הצעות כמפורט להלן: 2ספקים, התקבלו  3 -מחלקת רכש פנתה בנוהל הצעת מחיר ל

 
 
 
 

 .אם.אי  
 שגב

 רחוב ריהוט הדס 

 מחיר כמות פריט תאור
 יחידה

 מחיר
  כ"סה

 מחיר
 יחידה

 מחיר
 כ"סה

 גב עם מגולוונת ממתכת מטר 1.80 ברוחב  מתכת ספסל התקנת
 קיימות בטון תושבות גבי על ההתקנה , צבוע ומשענת

30 1100 33000 1280 38400 

 400 400  כלול 1 הובלה
 38800  33000    ₪ מ"מע ללא כ"סה

צמתיםדרך חדשה בתנועהזברה תמרי ובניו

כמותיח' מידהתיאור העבודהמס'
מחיר יחידה ללא 

מע"מ ₪

מחיר יחידה 

ללא מע"מ ₪

מחיר יחידה ללא 

מע"מ ₪

מחיר יחידה ללא 

מע"מ ₪

כתב כמויות לסימון כבישים

1
צביעת קווי נתיבים וכו' ברוחב 12 ס"מ 

בצבע לבן מלא
11.80.71מטר 

0.951.5

2
צביעת קו הפרדה ברוחב של 15 ס"מ בצבע 

לבן או צהוב מלא
11.80.71מטר

0.952

3
צביעת קו הפרדה ברוחב של 20 ס"מ בצבע 

לבן או צהוב מלא
10.60.8מטר

1.12.5

4
צביעת קו הפרדה ברוחב של 30 ס"מ בצבע 

לבן או צהוב מלא
12.51.32מטר

1.83

5
צביעת שטחים כגון איי תנועה, קווים 

מיוחדים בצבע לבן מלא
110.56.6מ"ר

8.510

6
צביעת אבני שפה ואיי תנועה 

בלבן/כחול/שחור לסירוגין
111.23מטר

1.753

7
צביעת המילים "האט" או "עצור" על פני 

הכביש
15.514.25קומפ'

1520

110.586.68.520יח'צביעת חץ בודד8

11811.41630יח'צביעת חץ כפול9

110.517.12240יח'צביעת חץ משולש10

11
קרצוף סימון ברוחב עד 14 ס"מ, בעומק 

עד 5 ס"מ
11.21.9מטר

56

12
קרצוף סימון ברוחב מ-15 ס"מ ועד 30 

ס"מ)כולל( ועומק עד 5 ס"מ
11.54.75מטר

107

13.56.651220מ"רקרצוף שטחי צבע בעומק עד 5 ס"מ13

13.56.651220יח'קרצוף חץ בודד14

14.513.32040יח'קרצוף חץ כפול15

17.5193050יח'קרצוף חץ משולש16

110.56.69.520מטרצביעת פסי האטה17
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, אי.אם.שגב חברת עם לאחר בדיקת ההצעות, מחלקת רכש ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות

 מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.₪ +  33,000לביצוע העבודה בעלות של 
 

 .חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייהבכפוף למקור תקציבי ולהזמנות 
 

 (6)נספח מס' 
 

 
  ת הועדה:ולצהמ

 
 הרחבת ההתקשרות עם חברת א.פ.נ. ניהול הנדסי בע"מ  - 217/2017הצעה מס'  .1

 שלב ג' מניםוהא בקריתקשת ברחוב יוסי בנאי  יסודי ס"ביעבור ניהול ופיקוח פרויקט 
חברת א.פ.נ. ההתקשרות עם  להרחיבנדסה האגף ה תהועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצ

 כולל מע"מ.₪  133,472בעלות של  לביצוע העבודה, ניהול הנדסי בע"מ
מש"ח ללא  14,681 על שעומדסכום הזכייה במכרז ע"י קבלן הביצוע עד לבהתאם והאישור הינו 

 מע"מ, כולל תקורה.
 

 רכישת מוצרי חשמל לבנים   -  218/2017הצעה מס'  .2
הום  החברותעם שתי להתקשרות מחלקת רכש  תהועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצ

הרכישה תתבצע לפי המחיר הזול והמתאים לכל פריט, שני הספקים עונים , סנטר ואסתר אוניברסל
 על דרישות העירייה.

 מע"מ.₪ +  60,000בכל מקרה, סכום הרכישה בשנה לא יעלה על  
 הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.ל בכפוףהאישור 

 
    ברמלה היכל התרבות ובמתנ"ס קרית האומניםבפעילות קיץ  – 219/2017הצעה מס'   .3

התקשרות עבור פעילויות לוהנוער  אגף החינוך הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת
 הקיץ, כמפורט להלן:

 כולל מע"מ;₪  12,500בעלות של  - היכל התרבות עם 
 כולל מע"מ.₪   15,500בעלות של  - ס האומנים"מתנעם 

    
  – 220/2017הצעה מס'  .4

 במסגרת שיפוצי קיץ ילדיםההתקנת משטחי נירוסטה למטבחים בגני רכישה ו
ג.ג. מוצרי  חברתעם  התקשרותלמחלקת רכש הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 

בהתאם להצעתה שהיא ₪,  32,000, עבור רכישת והתקנת משטחי הנירוסטה בעלות של נירוסטה
 הזולה ביותר.
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 ברחבי העיר סימון כבישיםצביעה ו – 221/2017הצעה מס'  .5
זברה  בטיחות חברת עם  התקשרותלמחלקת רכש הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 

צביעת קווי ברוב סעיפי העבודה הנדרשים כמו:  זולה יותר ההצעתלביצוע העבודה,  בתנועה
 ועוד. צביעת קו הפרדה ,נתיבים

 .חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייהכפוף למקור תקציבי ולהזמנות האישור ב
 
     התקנת מושבי ספסלים בגן הנשיא  – 222/2017הצעה מס'  .6

, אי.אם. שגב חברתעם  התקשרותלמחלקת רכש הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 
 הזולה ביותר.מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא ₪ +  33,000לביצוע העבודה בעלות של 

 .חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייהבכפוף למקור תקציבי ולהזמנות האישור 
 
 
 

    שגיא רוזנבלט                               כהן גלית                                                                                  
 גזברית העירייהסגן                       מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                         

 
 
 
 

 :ראש העירת והחלט
 
 הרחבת ההתקשרות עם חברת א.פ.נ. ניהול הנדסי בע"מ  - 217/2017הצעה מס'  .1

 שלב ג' מניםוהא בקריתקשת ברחוב יוסי בנאי  יסודי ס"ביעבור ניהול ופיקוח פרויקט 
לביצוע העבודה , חברת א.פ.נ. ניהול הנדסי בע"מלהרחיב ההתקשרות עם  מאשר המלצת הועדה

 כולל מע"מ.₪  133,472בעלות של 
מש"ח ללא  14,681סכום הזכייה במכרז ע"י קבלן הביצוע שעומד על עד בהתאם והאישור הינו 

 מע"מ, כולל תקורה.
 

 רכישת מוצרי חשמל לבנים   -  218/2017הצעה מס'  .2
הרכישה תתבצע , הום סנטר ואסתר אוניברסלהחברות להתקשרות עם שתי  מאשר המלצת הועדה

 לפי המחיר הזול והמתאים לכל פריט, שני הספקים עונים על דרישות העירייה.
 מע"מ.₪ +  60,000בכל מקרה, סכום הרכישה בשנה לא יעלה על  

 הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.ל בכפוףהאישור 
 

    ברמלה היכל התרבות ובמתנ"ס קרית האומניםבפעילות קיץ  – 219/2017הצעה מס'   .3
 להתקשרות עבור פעילויות הקיץ, כמפורט להלן: מאשר המלצת הועדה

 כולל מע"מ;₪  12,500בעלות של  - היכל התרבות עם 
 כולל מע"מ.₪   15,500של  בעלות - ס האומנים"מתנעם 
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  – 220/2017הצעה מס'  .4
 במסגרת שיפוצי קיץ ילדיםההתקנת משטחי נירוסטה למטבחים בגני רכישה ו

, עבור רכישת והתקנת משטחי ג.ג. מוצרי נירוסטה חברתעם  התקשרותלמאשר המלצת הועדה 
 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.₪,  32,000הנירוסטה בעלות של 

 

 ברחבי העיר סימון כבישיםצביעה ו – 221/2017הצעה מס'  .5
זולה  ההצעתלביצוע העבודה,  זברה בטיחות בתנועהחברת עם  התקשרותל מאשר המלצת הועדה

 ועוד. צביעת קו הפרדה ,צביעת קווי נתיביםברוב סעיפי העבודה הנדרשים כמו:  יותר
 .ע"י גזברית העירייה חתומות ומאושרותכפוף למקור תקציבי ולהזמנות האישור ב

 
     התקנת מושבי ספסלים בגן הנשיא  – 222/2017הצעה מס'  .6

₪ +  33,000, לביצוע העבודה בעלות של אי.אם. שגב חברתעם התקשרות ל מאשר המלצת הועדה
 מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.

 .העירייהחתומות ומאושרות ע"י גזברית בכפוף למקור תקציבי ולהזמנות האישור 
 
 
 

 
 

 מיכאל וידל                   
     רמלה העיר ראש                                  

 
 

 רמלה,


