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  ראשון כ"א אייר תשע"ח יום שהתקיימה פטורות מחובת מכרזהצעות הועדה ל ישיבתמ
 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.הישיבות ע"ש שמואל אפריאט בחדר  (2018מאי  06)
 

 :משתתפים
 מנכ"ל העירייה -רונן עזריה 

 גזברית העירייה - לאל רוזה ע
 המשנה ליועץ המשפטי -עו"ד סופי ויטלם 

 לשכת מנכ"ל  -ד שלי ביטוןעו"
 מנהלת מחלקת משק ונכסים -מיכל רוטמן

 :נוכחים
 קצין רכב -אבי דיל 

 כלכלן אגף הנדסה  -עוז בן שלוש
 מח' ספורט ואירועים  -אליקים וייסשטרן

 מח' ספורט ואירועים -אורן רוזנברג
 מזכירות העירייה -חגית משה 

 ד ו ן: נ

 רכישת אביזרים וציוד , מצברים וחילוצי התנעות לרכבי העירייה - 2018/27הצעה מס' . 1
 פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור רכישת אביזרים וציוד , מצברים וחילוצי קצין הרכב   

  בלת )מצ"ב ט , עדי התקנות ואביזרי רכב זוהראוטו אור   , להלן הספקים:התנעות לרכבי העירייה  
 קצין הרכב מבקש לאשר ההתקשרות עם שלושת הספקים  ,לאחר בדיקת הצעות המחיר .השוואות(  
 לפריט .המחיר הזול מבניהם  על פי -עדי התקנות ואביזרי רכב זוהר , אוטו אור   

 לא כולל מע"מ. ₪  30,000-כ  :2018עלות ההתקשרות השנתית המשוערת לשנת  •

 . 730, 731,  530,  531 –מקור תקציבי 
 ( 1)נספח מס' 

    

   

עדי 
 אוטו אור התקנות 

 אביזרי 
 רכב זוהר

 תאור הפריט
 יח' 

 כמות חישוב
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 יחידה

 מחיר
 יחידה 

 650 600 550 1 1 דיבורית בלוטוס והרכבתה

 100 80 80 1 1 פרוק דיבורית

 250 250 250 1 1 התקנת דיבורית

 300 250 250 1 1 חילוץ דרך לרמלה

 400 300 190 1 1 והרכבתה GPSהחלפת אנטנה 

 920 860 780 1 1 גגון מקורי לרינו קנגו 

 920 860 780 1 1 מקורי לסיטרואן ברלינגוגגון 

 380 350 350 1 1 גגון אוניברסלי

 80 70 60 1 1 פלח לדיבורית

 140 120 80 1 1 מראה פנימית

 200 180 150 1 1 מעמד מגנטי לפלאפון

 600 600 550 1 1 מרים חלונות והרכבתו

 450 450 150 1 1 ריפוד סטנדרט כולל הרכבה

 950 950 900 1 1 מיוחדת כולל הרכבהריפוד בהזמנה 
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 120 100 100 1 1 מטען פלאפון לרכב 

 50 80 80 1 1 כיסוי הגה

 200 150 100 1 1 הסרת מדבקות מהרכב

 250 250 250 1 1 התקנת גשר תאורה קיים

 250 180 100 1 1 פרוק גשר תאורה קיים

 200 180 100 1 1 פרוק מערכת כריזה קיימת

 350 350 350 1 1 מערכת כריזה קיימתהתקנת 

 35% 40% 20% 1 1 מצברים הנחה ממחירון חברת שנפ

 20 18 25 1 1 מגעים והרכבתה 2מנורה 

 25 20 60 1 1 והרכבתה H4מנורה 

 35 30 60 1 1 והרכבתה H7מנורה 

 25 50 30 1 1 סט מגבים רגילים

 50 120 100 1 1 סט מגבי סיליקון

 350 350 300 1 1 בוכנות 2קומפרסור 

       

    
  

 ינטר וזיהוי נהג לרכבי העירייה יקבלת שירותי למערכות פו - 2018/82הצעה מס' . 2 
 )כרטיס עבודה לזיהוי נהג( של איתור וזיהוי נהג,ברכבי העירייה מותקנות מערכות מיגון   

 מרכב לרכב או לחילופין להתקין מערכת  ולהעתיקןלתקן מערכות אילו  נדרש  . נטרפויי חברת   
   בהיותה נותנת השירות הבלעדי  פויינטר לחב' קצין הרכב פנה חדשה ברכבים חדשים/גנרטורים.   
 שמותקנת ברכבי העירייה  למערכת בבקשה לקבלת הצעות לשירות עדי התקנות ולמורשה מטעמה    
 הצעות מחיר קצין הרכב ממליץ  לאחר בדיקת  מרכבי העירייה הישנים .  לרכבים חדשים ומועתקת   
   .המציעים זהיםהמחירים של  שני  .עדי התקנות  עםו פויינטר חברתלאשר ההתקשרות עם    

 מע"מ.    ₪ +  10,000 – 2018עלות ההתקשרות לשנת  •

       
         731,730 –מקור  תקציבי 

 ( 2)נספח מס' 

 מצ"ב טבלת השוואות . •

 

 אור הפריטית
יח' 

 כמות חישוב

מחיר 
יחידה 

ח לא ש"
כולל 

 מע"מ 

מחיר 
יחידה 

ח לא ש"
כולל 

 הערות מע"מ 

   450 450 1 1 החלפת משדר

   250 250 1 1 החלפת עלוקה

  190 190 1 1 קודנית 

  450 450 1 1 מוח למערכת פויינטר
פוינטר התייחסו בהצעתם לרכב  250 250 1 1 יציאת מתקין לחילוץ רכב 

 -מע,מ למשאית  ₪ +  250פרטי 
 בשעות הפעילות בלבד₪  400
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העתקת מערכת פויינטר 
 מרכב לרכב

1 1 600 600   

   200 200 1 1 פרוק פויינטר מרכב
   1400 1400 1 1 התקנת פויינטר ברכב

 
 
 גינות להסמכה לגן ירוק     10ליווי  – 2018/29הצעה מס' . 3

 גנים מהמגזר הערבי להסמכה  10איכות הסביבה פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור  יחידת    
 לגנים ירוקים , מהספקים הבאים:    
 

שם       
 המלווה

עלות 
 לשעה

כמות 
 שעות

 10סה"כ עלות ל הנחה
 גנים

 ₪  20,000 ללא 80 ₪  250 מיכל לוי פרץ
 ₪  10,000 ₪  8400 80 ₪  230 הרשת הירוקה

 
 

דה לאיכות הסביבה ממליצה לאשר ילאחר בדיקת הצעות המחיר ובשיתוף מנהלת אשכול גנים היח
 )הצעה זולה ביותר(.כולל מע"מ, לכל הפרויקט ₪  10,000, ע"ס הרשת הירוקה עם ההתקשרות 

  .870750 -מקור תקציבי
 (3)נספח מס' 

 
 הפנינג פורים       – 2018/30הצעה מס'  .4

 ספורט ואירועים פנתה לספקים הבאים לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי הפנינג פורים מחלקת 
 +מע"מ:₪  25,000בעלות מקסימלית של 

 לא עמדה במגבלת התקציב –. רחלי אלזם הפקות 1
 אורון בר ניב הפקות. 2
 . חוויה ותוכן3
 לא עמד במגבלת התקציב –. איוונט פרו 4
 . גבעתי הפקות5
 לא עמד במגבלת התקציב –. ראש חוצות 6
 לא עמד במגבלת התקציב –.חוה לוי הפקות 7
 . חוגגים הפקות8
 

 חוויה ותוכן לאחר בדיקת הצעות מחיר מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 הזולה ביותר והספק עונה על דרישות העירייה. היא הצעתםכולל מע"מ, ₪  21,060ע"ס 

  182000750 –מקור תקציבי 

 ( 4)נספח מס' 
 
 

 תוכן המפרט )מצ"ב( וטבלת השוואות:

 חוויה  
 ותוכן

אורון בר 
 ניב הפקות

חוגגים 
 הפקות

גבעתי 
 הפקות
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 אירועי תרבות וספורט במהלךהנחיה לטקסים ואירועי עצמאות / – 2018/31הצעה מס' . 5 

 2018שנת     
 מהספקים לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי הנחיהבבקשה ספורט ואירועים פנתה  לקת מח    
  o.m.c, חוה לוי הפקות וניב זהבי הבאים:     

 כולל מע"מ,₪  12,695ע"ס ,   o.m.cממליצה לאשר  ההתקשרות עם  מחלקת  ספורט ואירועים    
 הזולה ביותר והספק עונה על דרישות העירייה . הצעתם    

   .182000754 –מקור תקציבי      
 (5)נספח מס' 

           
  

 
 

 
  'שלום שבת'מופע  – 2018/32הצעה מס' . 6 

  לעיריית רמלה לקיים פרויקט מופע 'שלום שבת'אגף לתרבות יהודית במשרד החינוך אישר     

 עלות     
 לפני מע"מ

 עלות    
 מע"מ לפני

 עלות    
 מע"מ לפני

 עלות    
 מע"מ לפני

 –מנחה לבמה פעילה \מפעיל
במה פעילה הכוללת הגברה 

 ותאורה 

1,000 1,500   

 7,600  2,000 4,000 אחר \קרקס  –מופע מרכזי 
 1600  3,000 1,000 דמויות / הולכי קביים  2

 1000צלם מגנטים ) צפי ל 
 תמונות(

2,000 2,500   

 3,500  2,700 1,500 מאפרות מקצועיות  3
 2,400  1,800 1,000 מקעקעים  2
 2,400  1,200 1,700 שולחנות משחק /ביתני יריד  6
   2,400 1,300 עמדות מולטימדיה   4

 2,000  1,500 1,500 מתחם יצירה לילדים 
 800  2,200 1,000 משחקי רצפה 4מתחם עם 

דוכנים: פופקורן, שערות  2
 סבתא 

2,000 2,200   

 ₪  18,500 ₪  24,000 ₪  23,000 ₪ 18,000 סה"כ
 ₪  21,645 ₪  28,080 ₪  26,910 ₪  21,060 סה"כ כולל מע"מ

 פירוט

חוה לוי  OMC ניב זהבי שעות תאריך
 הפקות

 לפני  עלות יח'
 מע"מ

  עלות יח'
 לפני מע"מ

  עלות יח'
 לפני מע"מ

עצרת זיכרון לקורבנות השואה 
 והגבורה

11.4.18 19:30-21:30 3000 1500 3900 

יום  –הנחת זרים ע"י רה"ע
 בוקר הזיכרון לשואה ולגבורה

12.4.18 10:00-11:00 2000 1500 3400 

יום  –הנחת זרים ע"י רה"ע
 ערב הזיכרון לשואה ולגבורה

12.4.18 18:00-19:00 3000 1500 3400 

 3400 1500 2500 17:30-18:30 17.4.18 טקס זיכרון לחללי האצ"ל
עצרת זיכרון לחללי מערכות 

 ערב יום הזיכרון –ישראל 
17.4.18 20:00-21:00 4500 1500 3400 

  2500 4500 20:30-23:00 18.4.18 אירוע עצמאות מרכזי
תרבות \אירועי ספורט

 במהלך השנה שוטפים
   850 3000 

 20,500 10,850 19,500   סה"כ
 23,985 12,695 22,815   סה"כ כולל מע"מ
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                                                                                                           .₪ 59,000מתוך העלות הכוללת בסך של  ₪ 50,000לתושבים דרך קול קורא בתקציב של      

 להפעיל את מיזם "שלום שבת"  בכספית ניהול וייצוג אומניםמשרד החינוך בחר  .א

 טבלת עלויות למופעים השונים המאושרים על ידי משרד החינוך מצ"ב .ב

 אומנים עלות  שם המופע

 ציון גולן, דקלון, עידן יניב, דן סודרי כולל מע"מ והגברה ₪ 59,000 יום שישי הגיע

כולל מע"מ ללא  ₪ 60,000 מעשיות וניגונים 
 הגברה

 קובי אפללו

כולל מע"מ ללא  ₪ 58,000 קולות רבים לשבת
 הגברה

אריאל זילבר שלמה בור יצחק 
 מאיר

 
 אמנים )מופע יום כספית ניהול וייצוג מחלקה לתרבות תורנית ממליצה לבחור את ההצעה של 

 הזולה ביותר. , כולל מע"מ והגברה₪  59,000 ע"סשישי הגיע(  
 הכנסה ממכירת כרטיסים. ₪  9,000 -קול קורא ו₪  50,000

  1827000783 –מקור תקציבי 
 (6)נספח מס' 

 בכפוף להתחייבות המרכבה.התקשרות זו הינה  ** 
 
 
 בר אילן -תכנון תנועתי ופיזי של כיכר ברחובות אברהם הלל - 2018/33 הצעה מס'. 7

   משרדי תכנון תנועה ע"מ לקבל הצעות מחיר לתכנון תנועתי ופיזי הכולל גם  3-אגף הנדסה פנה ל    

 אילן.  בר -הלל אברהם ברחובות לטובת כיכרמדידות     

 הצעות כפי שמפורט להלן )ללא מע"מ(: 2התקבלו בפועל 

 ₪. 49,000 -מ"בע וייעוץ פיקוח . יוגב הנדסה תכנון1

 )ללא מדידה(₪  145,092 -. דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים בע"מ2

 וייעוץ פיקוח תכנון הנדסה חברת יוגב ביותר, אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה

 לפני מע"מ לביצוע העבודה.₪  49,000ע"ס  מ"בע

 ₪( 55,695)יתרה  2026192950 -סעיף תקציבי

 (7)נספח מס' 

 
 
 
 
 
 

  :המלצות הועדה
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ריות יבתקנות הע( 3) 3סעיף הפטור הקבוע בההמלצות של חברי הועדה מתבססות על  •
 לפני מע"מ.₪  141,100העומד היום על סך  , 1987 -שמ"ח)מכרזים(, הת

 
 רכישת אביזרים וציוד , מצברים וחילוצי התנעות לרכבי העירייה– 2018/27הצעה מס' . 1

 , עדי התקנות ואביזרי אוטו אור   ומאשרת ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב    
 )ע"פ המחיר הזול ביותר לפריט(.רכב זוהר     
 לא כולל מע"מ. ₪  30,000-כ  2018עלות ההתקשרות השנתית המשוערת לשנת     
 
 קבלת שירותי למערכות פוינטר וזיהוי נהג לרכבי העירייה  – 28/2018הצעה מס' . 2

  .עדי התקנותפויינטר ועם חברת   ומאשרת ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב    
 .כמו כן , רצוי שהשירות יהיה זמין ומהיר .המציעים זהים 2המחירים של     
 מע"מ.  ₪ +  10,000 – 2018לשנת   עלות ההתקשרות    
 
 גינות להסמכה לגן ירוק     10ליווי  – 2018/29הצעה מס' . 3

 ע"ס הרשת הירוקה לאשר התקשרות עם  לאיכות הסביבההועדה מאשרת המלצת המחלקה     
 ) ההצעה הזולה ביותר(. הפרויקטכולל מע"מ, לכל ₪  10,000     

 
 הפנינג פורים – 2018/30הצעה מס' . 4

עבור הפנינג פורים.  חוויה ותוכןמחלקת ספורט ואירועים התקשרות עם הועדה מאשרת המלצת 
 ביותר והספק עונה לדרישות העירייה.  בהצעה הזולהמדובר 

 כולל מע"מ. ₪  21,060 -עלות ההתקשרות    
 
 2018הנחיה לטקסים ואירועי עצמאות/אירועי תרבות וספורט במהלך שנת  – 2018/13הצעה מס' . 5

עבור הנחיית  o.m.c חברת ולהתקשר עם מחלקת ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת 
 טקסים ויום העצמאות.  מדובר בהצעה הזולה ביותר והספק עונה לדרישות העירייה. 

 כולל מע"מ. ₪  12,695 -עלות ההתקשרות    
 
 מופע 'שלום שבת' –2018/32הצעה מס' . 6

 חב' כספית ניהול וייצוג המחלקה לתרבות תורנית לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת
התקשרות   מדובר בהצעה הזולה ביותר. כולל  ע"מ והגברה. ₪ 59,000לפרויקט 'שלום שבת' ע"ס 

 בכפוף להתחייבות המרכבה.  זו הינה
 
 בר אילן -תכנון תנועתי ופיזי של כיכר ברחובות אברהם הלל – 2018/33הצעה מס' . 7

 תכנון פיקוח וייעוץ יוגב הנדסהמחלקת הנדסה ולאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת 
הצעה מדובר בבר אילן.  -לתכנון תנועתי ופיזי הכולל מדידות לכיכר ברחובות אברהם הלל  בע"מ

 הזולה ביותר. 
 כולל מע"מ. לא ₪ 49,000 -עלות ההתקשרות    
 
 רונן עזריה   רוזה עללאל                                                                                    

 יהמנכ"ל העירי  גזברית העירייה                                                                          
 :חלטות ראש העירה
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 רכישת אביזרים וציוד , מצברים וחילוצי התנעות לרכבי העירייה – 2018/27הצעה מס' . 1
 )ע"פ המחיר הזול ביותר לפריט(.רכב זוהר , עדי התקנות ואביזרי אוטו אור   מאשר התקשרות  עם    
 לא כולל מע"מ. ₪  30,000-כ  2018עלות ההתקשרות השנתית המשוערת לשנת     
 
 קבלת שירותי למערכות פוינטר וזיהוי נהג לרכבי העירייה  – 28/2018הצעה מס' . 2

 חברת פויינטר ועם עדי התקנות.   מאשר ההתקשרות עם    
 מע"מ.  ₪ +  10,000 – 2018לשנת   עלות ההתקשרות    
 
 גינות להסמכה לגן ירוק     10ליווי  – 2018/29הצעה מס' . 3

  .כולל מע"מ, לכל הפרויקט₪  10,000הרשת הירוקה ע"ס מאשר התקשרות עם     
 
 הפנינג פורים – 2018/30הצעה מס' . 4

 עבור הפנינג פורים.  חוויה ותוכןמאשר התקשרות עם 
 כולל מע"מ. ₪  21,060 -עלות ההתקשרות    
 
 2018הנחיה לטקסים ואירועי עצמאות/אירועי תרבות וספורט במהלך שנת  – 2018/31הצעה מס' . 5

 עבור הנחיית טקסים ויום העצמאות.  o.m.c חברת מאשר התקשרות  עם 
 כולל מע"מ. ₪  12,695 -עלות ההתקשרות    
 
 מופע 'שלום שבת' –2018/32הצעה מס' . 6

 .'שלום שבת'מופע לפרויקט  ניהול וייצוגחב' כספית עם מאשר התקשרות      
 בכפוף להתחייבות המרכבה. ההתקשרות  והגברה.  ע"ממכולל   ₪ 59,000   -עלות ההתקשרות    
 
 בר אילן -תכנון תנועתי ופיזי של כיכר ברחובות אברהם הלל – 2018/33הצעה מס' . 7

לתכנון תנועתי ופיזי הכולל   בע"מ יוגב הנדסה תכנון פיקוח וייעוץ חברת  מאשר התקשרות עם
 בר אילן.  -מדידות לכיכר ברחובות אברהם הלל

 לא כולל מע"מ.₪  49,000 -עלות ההתקשרות    
 
 
 
 
 

 מיכאל וידל                
     ראש העיר                                   
 רמלה,

 
 


