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 ראשון כ"א אייר תשע"ח יום יום, שהתקיימה פטורות מחובת מכרזהצעות הועדה ל ישיבתמ
 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל. הישיבות ע"ש שמואל אפריאט (בחדר 2018ינואר  24)
 

 :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

 מחלקת ספורט ואירועים  –קובי גבאי 
 מחלקת ספורט ואירועיםיעקב בוארון 

 מזכירות העירייה –חגית משה 

 ד ו ן: נ

  השלמת ציוד  חדר כושר ק. האומנים- 2018/19הצעה מס' . 1
 

הצעות מחיר עבור השלמת ציוד  ואביזרים לחדר לקבלת  בבקשהואירועים פנתה מחלקת ספורט 
 ואנרג'ים.אי.אס.פי פיטנס, טכנו ספורט מהספקים הבאים:כושר קריית האומנים  

 
 :עבור ציוד להלן טבלת השוואות מחיר

 

כמות  פרוט המוצר 

מחיר 

ליחידה

מחיר 

כולל

מחיר 

ליחידה

מחיר 

כולל

מחיר 

ליחידה

מחיר 

כולל

מכושר  לחיצת רגליים 

זווית  ת    פלטות נטענו

לחיצה כלפי מעלה

1180001800012350123501924919249

מכשיר חתירה  תמיכה 

לחזה פלטות נטענות
15053.25053.29550955092959295

מכשיר להרמת ברכיים 

אנכי פלטות נטענות
104700470092959295

14078.24078.200מתקן מקבילים עומדים

271312660037839

317443112244271.6כולל מע"מ

אנרג'יםטכנו ספורטאי.אס.פי.פיטנס

 
 

 : טבלת השוואות אביזרים
כמות  פרוט המוצר 

מחיר 

ליחידה
מחיר כולל

מחיר 

ליחידה

מחיר 

כולל

מחיר 

ליחידה

מחיר 

כולל
155551801803333 ידית  מקצועית

V 11201201801805757ידית תלת ראשי

ידית  משיכה  

משולש
189892702707979

 מוט  משיכה   

מעוגל
1141.45141.452702700

2741481703404488חבל משיכה

35215670210128384חגורת גב

ת  45 ק 2636.431272.866001200445890משקולו

ת  50 ק 2848.571697.1467513500משקולו

3679.4540001531
430546801791כולל מע"מ

אנרג'יםטכנו ספורטאי.אס.פי.פיטנס
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 – אי .סי .פי. פיטנסממליצה  לחלק את  הרכישה  לשני ספקים מחלקת ספורט ואירועים 

  מע"מ. כולל₪  1,791 -  אנרג'ים חברתוכולל מע"מ  ₪  31,744 ע"ס 

 .ההצעה  הנמוכה ביותר   םי'מחברת אנרגהאביזרים ת שירכ •

המכשירים מחברת אי סי פי פיטנס  מאחר והציוד  הקיים בחדר כושר מאותו יצרן של רכישת  •
 אי .סי ונרכשו לפני חצי שנה מחברת   עונים לדרישות המחלקה  מכשירים הנדרשים בהצעה

   .שזכתה במכרז,  .פי. פיטנס
 2026352930  -מקור תקציבי 

 (  1)נספח מס'                                                           
 

 רישום למוסדות החינוך באינטרנט תשע"ח -20/2018הצעה מס' . 2
 חברת כבשנה קודמת, גם השנה מתבצע תהליך רישום למוסדות החינוך באינטרנט, בשיתוף     

 יחיד לשירות זה.פולינט ספק מטרו
 לקבלת הצעת מחיר עבור שנת לחברת מטרופולינט  רכזת המחשוב פנתה ,אגף החינוך ונוער

  , להלן הצעת המחיר:תשע"ט
    בסוף הרישום החברה מוציאה דוח על כמות ₪  30,000- העלות המוערכת כ -חברת מטרופולינט 

 .לתמיכה של החברהוהטיפול בפניות תושבים  שנרשמו דרך אתר האינטרנט   
 העלות המוערכת ממוצע של שנה שעברה. 
  1813210931  -התקציבימקור  

 (2)נספח מס' 
 

 רכישת מדים לפיקוח והשיטור- 21/2018הצעה מס' . 3

 , לרישוי עסקים נדרש לרכוש מדים ייצוגיים לעובדים.רלווטרינלפיקוח  על החניה, לשיטור,    
 בבקשה לקבלת הצעות מהספקים הבאים:מחלקת רכש פנתה   
 )  נענה לבקשה רמי יוסף בלבד(. רמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מ, חברת וורקר, אלעד יצור ושיווק  

   

 

 רמי יוסף  מוצרי 
 טקסטיל בע"מ 

 ₪ סה"כ ללא מע"מ  טבלה מרכזת 

 27365 פקחים 15 -שיטור עירוני  
 15810 פקחים  10 -פיקוח קלאסי  
 43,175 ח "סה"כ ללא מע"מ ש 

 7339.75 מע"מ  
 50,514.75 ח "סה"כ כולל מע"מ ש 

 
 

 
 ₪  50,514ע"ס רמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מ , מחלקת רכש ממליצה לאשר את ההתקשרות עם 

 הצעתם זולה מהשנה שעברה .כולל מע"מ , 
   1761200740,  1713000740 –מקור תקציבי 

 (3)נספח מס' 
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  ת פרוצס צבעוני מלאהדפסו 2רכישת שקיות עם חלון עטיפת למינציה עם  – 22/2018הצעה מס' . 4
 מחלקת הדוברות נדרשות שקיות ממותגות לאריזת שי שעיריית רמלה מעניקה לאורחים רשמיים ל    

 המגיעים לביקורים ממלכתיים .    
 מחלקת רכש פנתה לספקים הבאים:    
 :     להלן טבלת הצעות המחירשרגאי דגלים וסמלים בע"מ, א.כדורי דגלים וסמלים ופרינטופ,     

  

 שרגאי

 

 א. כדורי

 

פרינטופ 
 סחר

 
 כמות תאור הפריט

 מחיר 
 יחידה

מחיר 
 מחיר יחידה סה"כ 

מחיר 
 סה"כ 

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ 

שקיות עם חלון שקוף + 
שתי הדפסות פרוצס צבעוני 

 10500 10.5 9500 9.5 13000 13 1000 מלא 

 סה"כ 

  
13000 

 
9500 

 
10500 

 מ "מע

  
2210 

 
1615 

 
1785 

 סה"כ כולל מע"מ 

  

15,210 

 

11,115 

 

12,285 
 

 כולל ₪  11,115של א.כדורי ע"ס מחלקת רכש ממליצה לאשר את הצעת המחיר הזולה ביותר 
 .מע"מ 

 מיתוג -מקור תקציבי
 ( 4)נספח מס' 

 
 2018מרוץ רמלה  - 2018/32הצעה מס' . 5

 מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור מתן שירותי הפקה ותכנון    
 ספקים בלבד מכיוון שאין  2מקצים שונים, נעשתה פנייה ל  3הראשון יתקיים ב  2018למרוץ רמלה    
 עוד ספקים העוסקים בתחום זה. להלן הספקים:   

 טבלת הצעות המחיר: מצ"ב,    TRIשוונג ,    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 לא כולל ₪  141,000הספק שוונג ע"ס  מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם

  +Tri שוונג 

 עלות     
 לפני מע"מ

 עלות    
 מע"מ לפני

 

 ניהול מקצועי + הפקה
 

 
 
 
 
 
 

141,000  ₪ 
 

 
 
 
 
 
 

161,600 ₪ 
 

 

  ניהול חלוקת ערכות
 גביעים ומדליות

 
 

 מערכת מדידת זמנים
 

 

 מספרי חזה אלקטרוניים
 

 

  סימון מסלול
 שער זינוק וסיום

 
 

 סה"כ
 

141,000  ₪ 
 

161,600  ₪ 
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 הצעתו הזולה ביותר בהתאם למפרט המבוקש.מע"מ, 
1822000754 -מקור תקציבי   

 
 ( 5)נספח מס' 

 

 ציבוריים בעקבות מזג האוויר גנים 9-שקרסו ב הצללה פירוק סככות - 2018/42הצעה מס' . 6
ע"מ שיבצעו פירוקים של הצללות וסככות  ,לחברת פטוריז הצללה וקירוי בע"מאגף הנדסה פנה 

בגלל שזה מהווה מפגע  מידיהאוויר. יש צורך לפרקם באופן  מזג בעקבות ציבוריים גנים 9-שקרסו ב
 להלן הצעת מחיר:בטיחותי. 

 כולל מע"מ.₪  21,300 חברת פטוריז הצללה וקירוי בע"מ, ע"ס 
₪  21,300מ ע"ס "בע וקירוי הצללה חברת פטוריזאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של 

 כולל מע"מ.
  2024702930 -מקור תקציבי 

 ( 6)נספח מס' 
 
 

 מניםוהתקנת מתקני משחק לכלבים בגינת כלבים בקרית הא - 2018/52הצעה מס'  .7

  בקרית כלבים בגינת לכלבים חברות ע"מ לקבל הצעות מחיר למתקני משחק 3-אגף הנדסה פנה ל     
 האמנים.     

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:
 ₪  34,398 - מ"בע משחק מתקני . גילגל1
 ₪  33,853 - מ"בע פארק גינת .2
 ₪ 32,883  -מ"בע משחק מתקני אורן .3

 32,883מ ע"ס "בע משחק מתקני חברת אורןאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 
 כולל מע"מ.

  2024702930 -תקציבי מקור 
 ( 7)נספח מס' 

 

  רחובות לתאורת יזומות ועבודות אחזקה לשירותי שנתי הסכם עריכת  - 2018/62הצעה מס' . 8
 ברמלה     

     יועצים בתחום החשמל והתאורה על מנת לערוך את המכרז הפומבי בנושא  3-אגף הנדסה פנה ל

 .30.6.18-ברחובות אשר פג תוקפו  לתאורת יזומות ועבודות אחזקה שירותי

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )ללא מע"מ(:
 ש"ח 41,760 -מהנדסים חשמל ותאורה בע"מ . שאול1
 ש"ח 46,000 -. קלינפלץ הנדסה בע"מ2
 ₪ 52,000 -אס הנדסה וייעוץ בע"מ . איי טי3
ע"מ ב חברת שאול מהנדסים חשמל ותאורה גף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של א

 ללא מע"מ.₪  41,760ע"ס 
  1743000750 -תקציבימקור 

 ( 8)נספח מס' 
 

  :המלצות הועדה 
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העומד  לתקנות המכרזים 3הפטור הקבוע בתקנה ההמלצות של חברי הועדה מתבססות על  •
 לפני מע"מ.₪  141,100היום על סך  

  השלמת ציוד  חדר כושר ק. האומנים- 2018/19הצעה מס' . 1
 ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  הועדה מאשרת המלצת  מחלקת    
 כולל מע"מ.₪  1,791 -  אנרג'ים חברתכולל מע"מ  ו₪  31,744ע"ס  – אי .סי .פי. פיטנסעם      

 

 רישום למוסדות החינוך באינטרנט תשע"ח -20/2018הצעה מס' . 2
 עם חינוך ונוער  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותאגף הועדה מאשרת המלצת      
  רק לאחר סוף הרישום נדע את הסכום הסופי(.)₪ 30,000- עלות מוערכת כב -חברת מטרופולינט     

  
 רכישת מדים לפיקוח והשיטור- 21/2018הצעה מס' . 3

    רמי יוסף עם  מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותהועדה מאשרת המלצת     
 כולל מע"מ. ₪ 50,514ע"ס מוצרי טקסטיל בע"מ     
 
  הדפסות פרוצס צבעוני מלא 2רכישת שקיות עם חלון עטיפת למינציה עם  – 22/2018הצעה מס' . 4

 א.כדורי עם  מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותהועדה מאשרת המלצת      
 .כולל מע"מ ₪  11,115ע"ס      

 

 2018מרוץ רמלה  - 2018/32הצעה מס' . 5
 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות     
 לא כולל מע"מ.₪  141,000שוונג ע"ס עם חברת       

 
 
 בעקבות מזג האוויר ציבוריים גנים 9-שקרסו ב הצללה פירוק סככות - 2018/23הצעה מס' . 6

 חברת הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם     
 כולל מע"מ.₪  21,300פטוריז הצללה וקירוי בע"מ, ע"ס      
 
 התקנת מתקני משחק לכלבים בגינת כלבים בקרית האמנים - 2018/24הצעה מס'  .7

 חברת אורןהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם    
 כולל מע"מ. 32,883מ ע"ס "בע משחק מתקני   
 
  רחובות לתאורת יזומות ועבודות אחזקה לשירותי שנתי הסכם עריכת  - 2018/25הצעה מס' . 8

 ברמלה    
 חברת הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם     
 ללא מע"מ.₪  41,760ע"מ ע"ס ב שאול מהנדסים חשמל ותאורה     
 

 רונן עזריה                                                                     רוזה עללאל          
 מנכ"ל העירייה                                                              גזברית העירייה      

 
 
 :ראש העירת וחלטה
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  השלמת ציוד  חדר כושר ק. האומנים- 2018/19הצעה מס' . 1
 אנרג'ים חברתכולל מע"מ  ו₪  31,744ע"ס  – אי.סי .פי. פיטנסמאשר ההתקשרות עם     
 כולל מע"מ.₪  1,791    
 

 רישום למוסדות החינוך באינטרנט תשע"ח -20/2018הצעה מס' . 2
 רק לאחר סוף הרישום ₪) 30,000- עלות מוערכת כב -עם חברת מטרופולינט  מאשר ההתקשרות    
 נדע את הסכום הסופי(.      

  
 רכישת מדים לפיקוח והשיטור- 21/2018הצעה מס' . 3

 כולל מע"מ. ₪ 50,514ע"ס רמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מ עם  מאשר ההתקשרות    
 
  הדפסות פרוצס צבעוני מלא 2רכישת שקיות עם חלון עטיפת למינציה עם  – 22/2018הצעה מס' . 4

 .כולל מע"מ ₪  11,115ע"ס  א.כדוריעם  מאשר ההתקשרות      

 2018מרוץ רמלה  - 2018/32הצעה מס' . 5
 לא כולל מע"מ.₪  141,000שוונג ע"ס עם חברת    ההתקשרותמאשר      

 
 
 ציבוריים בעקבות מזג האוויר גנים 9-שקרסו ב הצללה פירוק סככות - 2018/42הצעה מס' . 6

 כולל מע"מ.₪  21,300פטוריז הצללה וקירוי בע"מ, ע"ס   חברת מאשר ההתקשרות עם     
 
 
 בגינת כלבים בקרית האמניםהתקנת מתקני משחק לכלבים  - 2018/25הצעה מס'  .7

 כולל מע"מ. 32,883מ ע"ס "בע משחק מתקני חברת אורןמאשר ההתקשרות      
 
 
 
  רחובות לתאורת יזומות ועבודות אחזקה לשירותי שנתי הסכם עריכת  - 2018/26הצעה מס' . 8

 ברמלה    
 ללא מע"מ.₪  41,760ע"מ ע"ס ב שאול מהנדסים חשמל ותאורה  חברתמאשר ההתקשרות עם     

 

 
 
 

 מיכאל וידל                
     העיר ראש                                   
 רמלה,


