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ינואר  4חמישי י"ז בטבת תשע"ח ) יום, שהתקיימה פטורות מחובת מכרזהצעות הועדה ל ישיבתמ

 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל. הישיבות ע"ש שמואל אפריאט (בחדר 2018
 

 :משתתפים
 מנכ"ל העירייה –רונן עזריה 

 גזברית העירייה– רוזה עללאל 
 המשנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 

 מנהלת מחלקת משק ונכסים –מיכל רוטמן 
 

 :נוכחים
 כלכלן אגף הנדסה –עוז בן שלוש 

 מזכירות העירייה –חגית משה 
 

 ד ו ן: נ

 קאנטרי רמלה –עבודות קבלניות בחדר המכונות  -  8201/1הצעה מס'  .1
 

 עבודות קבלניות בחדר  בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור מחלקת ספורט ואירועים פנתה 
 .המכונות במתחם הקאנטרי העירוני

 פירוט ההצעה:    
 תיקון והחלפת חלפים תקולים בחדר המכונות. .א
 תיקון נזילות מאל חוזרים, משאבת סחרור וגלישה. .ב
 החלפת שבשבת לבקר וכיול מערכות. .ג

 ספקים ,להלן הצעות המחיר:  2 –נעשתה פניה  ל    
 

יגל שירותי מים  
 הידרופארם בע"מ

 ₪  10,254.00 ₪  10,103.00 מחיר

 ₪  1,743.18 ₪  1,717.5 מע"מ

סה"כ מחיר כולל 
 ₪  11,997.18 ₪  11,820.5 מע"מ

 
 מבקשת לאשר את ההתקשרות עם לאחר בדיקת הצעות המחיר , מחלקת ספורט ואירועים 

החברה מכירה את המערכות הפועלות בחדר  כולל מע"מ,₪  11,820.5, ע"ס חברת "יגל שירותי מים"

 המכונות במתחם הקאנטרי העירוני והצעתם הינה הזולה ביותר.

 1747300750 -מקור תקציבי 

 (  1)נספח מס'                                                            
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 חדר כושר קאנטרי ומרכז הפיס -טיפול ותיקון מכשירי כח - 8201/2הצעה מס' .2
 

 מחלקת ספורט ואירועים באמצעות מנהל מתחם הקאנטרי העירוני, בוריס אוסטואב פנתה
בחדר הכושר שבמתחם  עבור טיפול ותיקון והחלפת חלפים במכשירי הכחמחיר לקבלת הצעות 

 להלן הספקים:הקאנטרי העירוני ומרכז הפיס. 
 איי. אס. פי פיטנס, ז.ח עולם הספורט, אגנטק

 להלן טבלת השוואת הצעות מחיר: 
 

  

אומדן 
 שנתי 

 אולם הספורט איי.אס.פי אגנטק

יח'  תיאור הטיפול/תיקון
 חישוב

כמות 
משוערת 

 לשנה 

מחיר 
 יחידה

מחיר  סה"כ 
 יחידה

מחיר  סה"כ 
 יחידה

 סה"כ 

PIN d.4x36 10 10 13.36 13.36 8 8 1 יחידה 

Top plate bushing 190 95 220 110 153 76.5 2 יחידה 

ROPE-HOLDFAST 
GUARD יחידה 

10 26.8 268 50 500 43 430 

STEEL CABLE 0.5 mm 1455 97 1800 120 1320 88 15 יחידה 

KNOB 162 162 182 182 149 149 1 יחידה 

CABLE 1452 132 1595 145 1136 103.3 11 יחידה 

SCREW M16 290 145 350 175 260 130 2 יחידה 

SELECTOR ROD (19 
holes) יחידה 

1 509 509 570 570 520 520 

 1100 1100 1300 1,300 1085 1085 1 יחידה בדיקת תקינות

 840 420 1120 560 800 400 2 יחידה ריפוד כרית

 4160 320 3900 300 4290 330 13   שעות עבודה

הצעת המחיר כוללת 
   הובלה ואספקה

  
9978 

 
11550 

 
10609 

 
 את הצעת המחיר שלמחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר לאחר בדיקת הצעות המחיר, 

 מבין הספקים והיא זו שממנהתם הזולה ביותר הצע,כולל מע"מ₪ 9,978ע"ס  חברת "אגנטק"
 נרכשו בעבר מכשירי הכח עבור המרכזים. 

 (כולל מע"מ )הזמנת מסגרת19,000₪צפי עלות שנתית :  •

 ₪ , 9,000 -מרכז הפיס, 1747300750סעיף עבודות קבלניות: ₪ ,  10,000 -בריכה -תקציבימקור 
 1829400780סעיף הוצאות אחרות: 

 
 (2)נספח מס' 

 
 
 
 
 
 
 מרכזי הספורט –תיקון הליכונים ומכשירי אירובי  - 8201/3. הצעה מס' 3
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 בור תיקון והחלפת חלפים במכשירי האירובי הצעות מחיר עמחלקת ספורט ואירועים פנתה לספקים 

בחדרי הכושר שבמתחמי הספורט העירוניים, במרכז הפיס, מרכז הספורט קריית האומנים ובמתחם 
 נעשתה פנייה לספקים הבאים:הקאנטרי העירוני. 

 להלן טבלת השוואת הצעות מחיר: 
 

 שירות
אומדן 
צריכה 
 שנתי

 אגנטק עולם הספורט איי. אס. פי פיטנס
מחיר 
מחיר  סה"כ מחיר ליחידה

מחיר  סה"כ מחיר ליחידה
 סה"כ מחיר ליחידה

ביקור 
 ₪ 1,500 ₪ 250 ₪ 1,500 ₪ 250 ₪ 1,650 ₪ 275 6 שירות

רצועה 
 ₪ 3,600 ₪ 1,200 ₪ 7,500 ₪ 2,500 ₪ 3,354 ₪ 1,118 3 להליכון

משטח 
 ₪ 1,400 ₪ 1,400 ₪ 1,500 ₪ 1,500 ₪ 1080 ₪ 1,080 1 ריצה

בולמים 
 ₪ 600 ₪ 150 ₪ 200 ₪ 50 ₪ 308 ₪ 77 4 להליכון

חגורה 
 ₪ 300 ₪ 150 ₪ 400 ₪ 200 ₪ 360 ₪ 180 2 להליכון

 ₪ 11,170 ₪ 3,700 ₪ 9,000 ₪ 3,000 ₪ 9,105 ₪ 3,035 3 אינוונטר

 ₪  18,500 ₪  20,100 ₪  15,857 סה"כ

 ₪  3,145 ₪  3,417 ₪  2,695.69 מע"מ

 ₪  21,645 ₪  23,517 ₪  18,552.69 סה"כ כולל מע"מ 

 
 מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם לאחר בדיקת הצעות המחיר

 הזולה ביותר מבין הספקים תם הצע, כולל מע"מ₪ 18,552חברת איי.אס.פי פיטנס,ע"ס 
 והיא זו שממנה נרכשו בעבר ההליכונים ומכשירי האירובי. 

 כולל מע"מ )הזמנת מסגרת( 20,000₪צפי עלות שנתית   •

  1747300750עבודות קבלניות,   בריכה עירונית  -מקור תקציבי
 

 (3)נספח מס' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2018 לשנת משחקים מתקני קבלת היתר לתחזוקת  - 2018/4הצעה מס' . 4
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 למכון התקנים סכום שליש לשלם  2018 לשנת משחקים מתקני לצורך קבלת היתר לתחזוקת
 כולל מע"מ.₪  20,798

לתחזוקת  2018ע"מ לקבל את ההיתר לשנת  למכון התקניםאגף הנדסה ממליץ לאשר את התשלום 
 מתקני משחקים.

  1746000780 -מקור תקציבי
 (4)נספח מס' 

 
 
 מ "לח קייםחניוך מיוחד  כיתות 18 בשלוחת אופקבה"ס  הסבתתכנון לביצוע  – 8/2018הצעה מס' . 5

 מ"לח כיתות ס לתוספת"ביה הרחבת תכנון שלב ב' וכן    

 וכן מ"לח קיים כיתות 18 ס"בי משרדי תכנון על מנת לקבל הצעות מחיר להסבת 4 -אגף הנדסה פנה ל

 הצעות מחיר. 2מ. בפועל התקבלו "לח כיתות לתוספת ס"ביה הרחבת' ב שלב תכנון

 להלן  הצעות המחיר שהתקבלו )ללא מע"מ(:

 18הסבת בי"ס  משרד
 לח"מכיתות קיים 

 100,000 ש. פובזנר ג. פובזנר אדריכלים
 287,000 נ. מלצר י. אפריל אדריכלים

 
 אדריכלים לביצוע פובזנר. ג פובזנר. משרד שאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 

 לא כולל מע"מ.₪  100,000העבודה ע"ס 

 ₪(. 271,820)יתרה  2026192950  -סעיף תקציבי
 

 (5)נספח מס' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ת הועדה:ולצהמ
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 קאנטרי רמלה –עבודות קבלניות בחדר המכונות  -  8201/1הצעה מס' .1
 וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת מחלקת    
 .כולל מע"מ₪  11,820.5, ע"ס חברת "יגל שירותי מים"   
 
 חדר כושר קאנטרי ומרכז הפיס -טיפול ותיקון מכשירי כח - 8201/2הצעה מס' .2

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם    
 .כולל מע"מ₪ 9,978ע"ס  חברת "אגנטק"   
 
 מרכזי הספורט –תיקון הליכונים ומכשירי אירובי  - 8201/3צעה מס' ה.3

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם   
 .כולל מע"מ₪ 18,552חברת איי.אס.פי פיטנס,ע"ס    
 
 
 2018 לשנת משחקים מתקני קבלת היתר לתחזוקת  - 2018/4הצעה מס' . 4

     למכון  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם    
 כולל מע"מ.₪  20,798 התקנים סכום של    
 
 
 מ "לח קייםחניוך מיוחד  כיתות 18 בשלוחת אופקבה"ס  הסבתתכנון לביצוע  – 5/2018הצעה מס' . 5

 מ"לח כיתות ס לתוספת"ביה הרחבת תכנון שלב ב' וכן    

 משרד  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם    

 לא כולל מע"מ.₪  100,000העבודה ע"ס  אדריכלים לביצוע פובזנר. ג פובזנר. ש    

 

 

 
 רונן עזריה                                                                     רוזה עללאל          

 מנכ"ל העירייה                                                              גזברית העירייה      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ראש העירת והחלט
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 קאנטרי רמלה –עבודות קבלניות בחדר המכונות  -  8201/1הצעה מס' .1

 .כולל מע"מ₪  11,820.5, ע"ס חברת "יגל שירותי מים"מאשר ההתקשרות עם    
 
 
 חדר כושר קאנטרי ומרכז הפיס -טיפול ותיקון מכשירי כח - 8201/2הצעה מס' .2

 .כולל מע"מ₪ 9,978ע"ס  חברת "אגנטק"מאשר ההתקשרות עם    
 
 
 מרכזי הספורט –תיקון הליכונים ומכשירי אירובי  - 8201/3צעה מס' ה.3

 .כולל מע"מ₪ 18,552ע"ס  חברת איי.אס.פי פיטנס,מאשר ההתקשרות עם     
 
 
 2018 לשנת משחקים מתקני קבלת היתר לתחזוקת  - 4/2018הצעה מס' . 4

 כולל מע"מ.₪  20,798 למכון התקנים סכום שלמאשר ההתקשרות עם      
 
 
 מ "לח קייםחניוך מיוחד  כיתות 18 בשלוחת אופקבה"ס  הסבתתכנון לביצוע  – 5/2018הצעה מס' . 5

 מ"לח כיתות ס לתוספת"ביה הרחבת תכנון שלב ב' וכן    

 ₪ 100,000העבודה ע"ס  אדריכלים לביצוע פובזנר. ג פובזנר. משרד שמאשר ההתקשרות עם      

 לא כולל מע"מ.    

 

 

 

 
 

 מיכאל וידל                
     העיר ראש                                   

 
 רמלה,


