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 (2018פברואר  28)  , רביעי י"ג אדר תשע"חיום  שהתקיימהלהצעות פטורות ישיבת הועדה 

 .רמלה  1ויצמן  , רחוב  בניין העירייהבחדר הישיבות ע"ש אפריאט ,ב
 

                                     :נוכחים                                                                    משתתפים:
 תרבות תורנית  - אליקים וייסנשטרןמנכ"ל העירייה                                           -רונן עזריה 

 כלכלן אגף הנדסה       -עוז בן שלוש          גזברית העירייה                               -רוזה עללאל
 מנהל בריכה  -בוריס אוסטרוב                                  משנה ליועמ"ש -עו"ד סופי ויטלם 

 מנהלת מחלקת משק ונכסים  -מיכל רוטמן 
  מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

 
 הנדון:

 
 קאנטרי רמלה-עבודות קבלניות בחדר המכונות - 2018/59הצעה מס'  .1
 

 עבודות קבלניות בחדר  עבור  מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעת מחיר
  המכונות הממוקם 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

 
 יגל שירותי מים בע"מ, הידרופארם. להלן הספקים: 

 הידרופארם יגל שירותי מים בע"מ 

 ₪  10,254.00 ₪  10,103.00 מחיר

 ₪  1,743.18 ₪  1,717.5 מע"מ

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

 
 

חברת "יגל שירותי של הזולה ביותר ת הצעת המחיר מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר א
החברה מכירה את המערכות הפועלות בחדר המכונות במתחם   מ.כולל מע"₪  11,820ע"ס  מים" 

 הקאנטרי העירוני והצעתם הינה הזולה ביותר.

 1747300750  -מקור תקציבי

 ( 1)נספח מס' 
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 מתחם הקאנטרי העירוני-תיקון הליכונים ומכשירי אירובי  - 60/2018הצעה מס' . 2

מחלקת ספורט ואירועים פנתה לספקים הבאים בדבר קבלת הצעות מחיר עבור תיקון והחלפת 

 חלפים במכשירי האירובי בחדרי הכושר שבמתחם הספורט הקאנטרי העירוני. 

 .איי. אס. פי פיטנס, עולם הספורט, אגנטק רשימת ספקים:

 להלן טבלת השוואת הצעות מחיר: 

 שירות
אומדן 
צריכה 
 שנתי

 אגנטק עולם הספורט . פי פיטנסאיי. אס

 מחיר ליחידה
סה"כ 
 מחיר

מחיר 
 מחיר ליחידה סה"כ מחיר ליחידה

סה"כ 
 מחיר

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

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

 
חברת איי.אס.פי  ההצעה הזולה ביותר של ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם מחלקת

זו בעבר מחברה כן נרכשו והזולה ביותר מבין הספקים  צעתםה .כולל מע"מ ₪ 18,552פיטנס ע"ס 
  האירובי. ההליכונים ומכשירי 

  1747300750 -תקציבימקור 
 ( 2)נספח מס' 

 
 קאנטרי רמלה  -קניה והתקנת אדני זינוק )מקפצות(  - 61/2018הצעה מס' . 3

 אדני זינוק 6מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעת מחיר בנושא רכש והתקנת 
 עבור מתחם הקאנטרי העירוני.

 )מקפצות( עבור מתחם הקאנטרי העירוני.אדני זינוק  6רכש והתקנת  :ירוט ההצעהלהן פ
 נירוסול בע"מ, טלי ספורט בע"מ, הידרה שירותי הנדסה.  :להלן רשימת ספקים

 :טבלת השוואות להצעות ספקיםלהלן 
 הידרה שירותי הנדסה טלי ספורט בע"מ נירוסול בע"מ  

 ₪  44,922 ₪  36,000 ₪  28,200 מחיר

 ₪  7,636.74 ₪  6,120 ₪  4,794 מע"מ

סה"כ מחיר 
 ₪  52,558.74 ₪  42,120 ₪  32,994 כולל מע"מ

חברת "נירוסול  עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת ספורט ואירועים  ממליצה לאשר ההתקשרות 
לחברה רקע וניסיון בתחום אדני  הזולה ביותר וכן תםהצע כולל מע"מ .₪  32,994, ע"ס בע"מ"

 הקפיצה.
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 תב"ר מבנה ציבור  –מקור תקציבי 
 ( 3)נספח מס' 

 יום עיון לזכרו של רב העיר - 62/2018הצעה מס' . 4

  מפיקה יום עיון בשיתוף עם המועצה הדתית ( המדור לתרבות תורנית )מחלקת ספורט ואירועים     

 זצ"ל  יחד עם משפחת הרב.                                                                             הרב יצחק אבוחצירא לזכרו של רב העיר    

 :להלן הצעת המחיר    

 -בד"צ בית יוסף( מקומות ישיבה, כשרות מהודרת של  1000:  עונה לצרכי האירוע) אולמי אשר     

       כולל מע"מ.₪  20,000עלות      

   אולמי אשר לאשר ההתקשרות עם (  ממליצה המדור לתרבות תורניתספורט ואירועים )מח'     

 ולדרישותיו.  לאופי האירוע שכן הוא מתאים   כולל מע"מ₪  20,000לצרכי יום עיון, ע"ס      

 1827000782 -מקור תקציבי    
 ( 4)נספח מס' 

 

    והתזמורת האנדלוסיתיהורם גאון  מופע משותף  - 63/2018הצעה מס' . 5

 "יהורם גאוןשל אגף לתרבות יהודית במשרד החינוך אישר לעיריית רמלה לקיים פרויקט מופע     

 .₪ 100,000ל  לתושבים דרך קול קורא בתקציב שעם אנדלוסית"     

 שנה למדינה.  70משרד החינוך בחר במרכז חיבה להפעיל את המופע לרגל     

 .26/2אריה פרומן מתאריך  , מרממפקח משרד החינוך מייל  מצ"ב    
 

 עלות  שם המופע

 כולל מע"מ והגברה ₪ 100,000 יורם גאון והתזמורת האנדלוסית

 
 את ההצעה של מרכז חיבה לאשר מליצה מ ( תרבות התורנית)המדור למחלקת ספורט ואירועים  

 יורם גאון והתזמורת   של . המופע לאופי האירוע ומכתב מהמפקח המחוזי  ההתאמהבשל 
 .הכולל מע"מ והגבר₪  100,000, ע"ס  האנדלוסית

 1827000783 -מקור תקציבי 
 ( 5)נספח מס' 

     וגני מעונות יסודי, : ביה"סחינוך מדידה לצורך הוצאת היתר למוסדות - 2018/46הצעה מס' .6
 מערב רמלה -ילדים בנאות יצחק שמיר   

החברה  העבירה הצעת מחיר של, "" חברת פרו שיא  נאות שמירהחברה המנהלת של פרויקט 
 סה"בי: חינוך למוסדות לצורך הוצאת היתר" חברת א. פנקס ובנו בע"מהמודדת של הפרויקט  "

 ילדים. וגני מעונות יסודי
 מע"מ.כולל לא ₪  13,557.6  -חברת א. פנקס ובנו בע"מ  :להלן הצעת המחיר

 
 כולל לא₪  13,557.6פנקס ובנו בע"מ ע"ס  חברת א.אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של 

 מע"מ לביצוע העבודה.
 2026082950 -תקציבי מקור
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 ( 6)נספח מס'                                                                        
 
 אורטופוטו ואלכסוני -תצלומי אוויר  - 2018/56הצעה מס'  .7

אורטופוטו וצילום אלכסוני  -חברות ע"מ לקבל הצעות מחיר לצילומי אוויר 3 -אגף הנדסה פנה ל

 . עדכנית וחלקות גושים קשיחים, שכבת עותקים העמדות, הפקת בכל הכולל התקנה

 להלן ההצעות שהתקבלו כולל מע"מ:
 ₪. 57,807 -בע"מ 1987. אופק צילומי אוויר 1
 ₪. 58,547 -. סאיט ויז'ן בע"מ2

' ע"ס בע"מ 1987חברת אופק צילומי אוויר 'אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 

 כולל מע"מ. ₪  57,807

  2024442750 -תקציבימקור 
 ( 7)נספח מס' 

 
 בגדי ונעלי עבודה לעובדי שטח  במחלקות העירייה - 2018/66הצעה מס' . 8
              בית(, ואבות )אחזקה, גינון, כבישים אחזקת מבנים מתקני משחקים לעובדי מחלקות העירייה  

     .הבטיחותש.אמיר, ענק  קר,ראלעד,וומחלקת רכש פנתה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:   

 :להלן טבלת השוואות להצעות ספקים

  

 ש. אמיר

 

 אלעד

 

 וורקר ענק הבטיחות

 
 כמות הפריטתאור 

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

 12000 160 0 0 0 0 9675 129 75 מעילי גשם

 15000 100 0 0 0 0 13800 92 150 מכנסי ברכיות

 4600 23 0 0 2200 11 4400 22 200 חולצות דרייפיט כולל הדפס

 0 0 0 0 4800 32 5550 37 150 שרוול ארוך עם הדפסחולצות פליז 

 0 0 8100 135 0 0 8940 149 60 חליפות גשם ניילון זוהרות 

 1200 16 0 0 750 10 1125 15 75 כובע תיאלנדי

 425 17 0 0 400 16 375 15 25 כובע אוסטרלי עגול
נעלי עבודה דגם בלנסטון עם מגן 

 26100 435 0 0 21000 350 20400 340 60 מתכת קדמי

 5250 21 6000 24 1625 6.5 3250 13 250 ווסט צהוב עם הדפס אחורי

 2700 45 0 0 0 0 2370 39.5 60 חולצות דרייפיט עם פסים זוהרים

 ח "כ ללא מע"מ  ש"סה

  

69,885 

 

30,775 

 

14,100 

 

67,275 

 

כזוכים ולבצע רכישה על פי מחלקת רכש ממליצה להכריז על כל המציעים : המלצת מחלקת רכש
 המחיר הזול לפריט והמתאים לפריט על פי דרישת העירייה מהספקים המוכרים לעירייה.

 .בתוספת מע"מ₪  141,200סכום הרכישה לא יעלה על סכום  •

 מנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.  הזע"פ תקציב שוטף של כל מחלקה  -מקור תקציבי 

 ( 8)נספח מס'  

 

  רכישת חלקי חילוף למתקני משחקים בשצפ"ים ובמוסדות חינוך -2018/76הצעה מס' . 9      

 מתקני משחקים בשצ"פים ובמוסדות חינוך , מחלקת רכש פנתה נדרש לרכוש חלקי חילוף עבור     



  עיריית רמלה
                                                                                             העירייה                                                                                                       מזכירות  

                                       

 14-8201/11מס'  הצעות פטורות פרוטוקול 

6 
 

                       עידן אל גני, שעשועים וספורט, פיברן קדימה ,משחק בטוח  הצעות מהספקים הבאים:לקבלת     

 ורפי מזרחי .    

 ,משחק בטוח ורפי מזרחי )מצ"ב טבלת הצעות(.עידן אל גני, פיברן קדימה  :ענו נספקים ש    

 :להלן טבלת השוואות להצעות ספקים

   

 פיברן קדימה משחק בטוח
עידן אל 

 גני

 

רפי 
 מזרחי

 
 כמות יח"מ תיאור הפריט

מחיר 
 ליחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 ליחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 ליחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 ליחידה

מחיר 
 סה"כ

רגלית לדמות קפיצי מפלסטיק 
 לרבות אביזרי חיבור, קומפלט.

 0 0 0 0 3750 125 0   30 יח'

ידית לדמות קפיצי 
מפלסטיק/מתכת מצופה לרבות 

 אביזרי חיבור, קומפלט.
 0 0 0 0 3750 125 2880 96 30 יח'

ראש דמות קפיצי מפלסטיק 
 קומפלט למעט קפיץ ספיראלי 

 0 0 0 0 7500 1500 0   5 יח'

מושב שטוח לנדנדה עלה ורד 
מפלסטיק לרבות אביזרי חיבור, 

 קומפלט.
 0 0 1800 60 4500 150 0   30 יח'

מושב שטוח לנדנדה עלה ורד 
 ממתכת לרבות אביזרי חיבור,

 קומפלט.
 0 0 9000 450 6000 300 3500 175 20 יח'

 120מושב קן לציפור בקוטר 
ס"מ לנדנדה לרבות כבלים ו/או 

 שרשראות תילוי, קומפלט
 0 0 39000 6500 33000 5500 19020 3170 6 יח'

חלון בועה שקוף מפולי קרבונט 
בכל קוטר לרבות אביזרי חיבור, 

 קומפלט
 4000 500 8800 1100 12000 1500 0   8 יח'

חוליית מנהרה מפלסטיק 
  30/90ישרה/

 15000 1250 20400 1700     0   12 יח'

חוליית מנהרה מפלסטיק קטע 
 יציאה

 7000 1400 9000 1800     0   5 יח'

 ₪ סה"כ ללא מע"מ 

   

25,400 

 

70,500 

 

88,000 

 

26,000 

 
לאחר בדיקת הצעות המחיר ע"י אלכס אוריצקי ובהמלצתו מחלקת רכש    המלצת מחלקת רכש:

ממליצה להכריז  על כל המציעים כזוכים ולבצע רכישה על פי המחיר הזול לפריט. הספקים עונים 
 על דרישת העירייה.

 , ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות של גזברית העירייה. 1746000756/754  -מקור תקציבי 

 (    9)נספח מס 
 
 
 
 

 
 

 שירותי כתיבת תוכנית פיסת הפעלה ותיק חירום - 2018/86הצעה מס' . 10
כחלק מתהליך שדרוג מרכז ההפעלה והפיכתו למרכז הפעלה אחוד המשלב בתוכו מוקד עירוני 

כנית הפעלה ונהלים למרכז ההפעלה ,התבקשה העירייה להכין תובחירום  יפעל בשגרהאשר 
 האחוד.
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 .ת הצעות מחירלחברות בבקשה לקב 3 -מנהל המוקד פנה ל
 להלן טבלת הצעות המחיר מהספקים:

 

 
כולל ₪  36,600, ע"ס   i-cepa חברת ההצעה הזולה ביותר של ממליץ לאשר מנהל המוקד העירוני 

  .מע"מ
 לאחר סיום כתיבת תוכנית הפעלה(     ₪ 18,600+מע"מ לאחר כתיבה ועדכון פק"לים ,  ₪ 18,000)  

 
 (. אבזור מרכז הפעלה) 2707 -י מקור תקציב

 אגף בטחון( אשאישור ותאום בין המנכ"ל לבין מר חזי ר •

 (10)נספח מס' 
 השכרת דוכני מזון וסדקית לאירועי עצמאות ולכל ימות השנה  - 2018/69הצעה מס' . 11

 לחגיגות עצמאות ולאירועים שונים במהלך השנה נדרש לשכור דוכני מזון וסדקית , מחלקת
 לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:  רכש פנתה

 רומינה קטן , יצחק פנסו ציוד לאירועים ואביב אירועים. - VPL,הפקות אוכל  מוש

 רומינה קטן.-  VPLמוש הפקות אוכל ,  : אשר נתנו הצעות מחיר הספקים
 ההצעה הזולה ביותר עבור אירועי עצמאות  היא של חברת מבדיקת הצעות המחיר עולה כי

VPL  - .רומינה קטן וכן ההצעה הזולה ביותר עבור שאר ימות השנה היא של מוש הפקות 
 

 מוש VPLרומינה קטן    אירועי עצמאות

 מחיר סה"כ מחיר סה"כ כמות דוכנים

 כיורים ניידים
3 1000 600 

 מתקן לניגוב ידיים

דוכני עץ מעוצבים למזון וסדקית סגורים בחזית  
 עם גגון )כולל הובלה, התקנה ופירוק(

40 

9500 

10100 

 נקודות חשמל )שקעים( בשולחן. 3לכל דוכן יהיו  

לאורך האספקה כוללת גרלנדת תאורה ונורות 
 הדוכנים.

    
מגני עיטוש עפ"י דרישת משרד  10-תוספת ל

 הבריאות. 

 ₪ סה"כ ללא מע"מ 
  

                
10,500.00           10,700.00  

 מוש VPLרומינה קטן  אופציה :לאירועי קיץ ושאר ימות השנה 
 

 מחיר סה"כ כמות תיאור הפריט
מחיר סה"כ 

לחמישה 
 ימים

 הערות

 900 4000 2 כיורים ניידים
אופציונאלי לשיקול דעת 

 העירייה

מ.נ.י שרות הנדסה  בע"מ חברת זוויות
 בע"מ

 i-cepa חברת

 מע"מ+ ₪ 45,200
 

 +מע"מ ₪ 36,600 +מע"מ ₪ 44,500
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 300 3000 2 מתקן לניגוב ידיים
אופציונאלי לשיקול דעת 

 העירייה

 דוכני עץ מעוצבים למזון וסדקית סגורים בחזית  

10 5250 6750 
אופציונאלי לשיקול דעת 

 העירייה

 בשולחן. נקודות חשמל )שקעים( 3לכל דוכן יהיו  

האספקה כוללת גרלנדת תאורה ונורות לאורך 
 הדוכנים.

 

דוכנים עם מגני עיטוש עפ"י  5האספקה כוללת 
 דרישת משרד הבריאות.

 דוכני עץ מעוצבים למזון וסדקית סגורים בחזית  עם גגון 

5 2500 3945 
אופציונאלי לשיקול דעת 

 העירייה

 חשמל )שקעים( בשולחן.נקודות  3לכל דוכן יהיו  

האספקה כוללת גרלנדת תאורה ונורות לאורך 
 הדוכנים.

דוכנים עם מגני עיטוש עפ"י  3האספקה כוללת 
 דרישת משרד הבריאות.

 ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 
            14,750.00  

     
11,895.00  

  

מוש הפקות חברת ועל   רומינה קטן – VPLחברת מחלקת רכש ממליצה להכריז על אשר על כן, 
 יותר לאותה הדרישה.כזוכים על פיההצעה הזולה   אוכל

 רצוי לשריין יותר מספק אחד לשאר ימות השנה בשל זמינות הציוד כיוון ואין העירייה  הערה:
 על תאריכים.מראש  מתחייבת 

עבור אירועים  כזוכה שני  רומינה קטן – VPLאשר על כן הועדה ממליצה לקבוע את חברת 
 לשאר ימות השנה. 

 .בתוספת מע"מ₪  141,200של  סכום הרכישה לא יעלה על סכום •
 עצמאות ואירועים  -מקור תקציבי 

 ( 11)נספח מס 

 

  ת ושירותים לחגיגות העצמאות ולכלהשכרת כסאות שולחנו - 2018/70הצעה מס'  .12
 ימות השנה       

 שולחנות ותאי שירותים כימיים ,במהלך השנה נדרשים כסאות נוספים  לחגיגות העצמאות ואירועים    
  מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים: . להשכרה,    
 . איציק פנסו   EVENTSאירוע בחצר, הכל לחינה, קבוצת אביב אירועים ו    

 ההצעה במלואה. כמו כן הצעתםבדיקת ההצעות עולה כי כל הספקים התייחסו בהצעתם לכל מ
 היא ההצעה הזולה ביותר. איציק פנסו EVENTSחברת  של
 

 להלן טבלת הצעות המחיר מהספקים:

    
EVENTS 

 

אירוע  
 בחצר

 

הכל 
 לחינה

 

 אביב אירועים

 תאור הפריט אירוע
יחידת 
 חישוב

 כמות
 מחיר יחידה 

מחיר 
 סה"כ 

מחיר 
 יחידה 

מחיר 
 סה"כ 

מחיר 
 יחידה 

מחיר 
 סה"כ 

מחיר 
 יחידה 

מחיר 
 סה"כ 



  עיריית רמלה
                                                                                             העירייה                                                                                                       מזכירות  

                                       

 14-8201/11מס'  הצעות פטורות פרוטוקול 

9 
 

טקס יום 
הזכרון ביד 

 לבנים 

השכרת כסאות פלסטיק בצבע 
לבן ללא ידיות לאירועי 

כסאות קשירה  4עצמאות כל 
עם אזיקונים  כולל הובלה 

 וניקיון הכיסאות

 1000 יחידה

3.5 3500 4.5 4500 5 5000 6 6000 
ערב שירי 
ללוחמים 
נוער שר 

לנוער 
במועדון 

 גולני

השכרת כסאות פלסטיק בצבע 
לבן ללא ידיות לאירועי 

כסאות קשירה  4עצמאות כל 
עם אזיקונים כולל הובלה 

 וניקיון הכיסאות

 400 יחידה

4 1600 4.5 1800 5 2000 5 2000 

לאירועים 
שונים 
במהלך 
 השנה 

השכרת כסאות פלסטיק בצבע 
כסאות  4לבן ללא ידיות  כל 

 500קשירה עם אזיקונים עד 
 כולל הובלה וניקיון הכיסאות

 500 יחידה 

4 2000 4.5 2250 5 2500 5 2500 

  

השכרת כסאות פלסטיק בצבע 
כסאות  4לבן ללא ידיות  כל 

עד  500קשירה עם אזיקונים מ 
כולל הובלה וניקיון  1000

 הכיסאות

 יחידה
          500 -מ 

 1000עד 

3.5 

1500  
3000    

4 
2000             
4000   5 

2500          
 

  5000 5 
2500          
5000 

  
 50השכרת שולחנות עגולים עד 

 כולל פיזור והרכבה 
 50 יחידה

20 1000 20 1000 20 1000 40 2000 

  
 2השכרת שולחנות מתקפלים 

ס"מ רוחב ללא  60מטר אורך *
 50 -פיזור עד 

 50-עד  יחידה
18 900 20 1000 20 1000 35 1750 

 

 ₪ סה"כ ללא מע"מ 

   
13500 

 
16550 

 
19000 

 
21750  

  
 

 EVENTSההצעה הזולה ביותר של חברת  ממליצה להכריז עלמחלקת רכש לאור האמור 
 הספק עונה על דרישות העירייה ..  הכעל זוכ,  לא כולל מע"מ₪  13,500, ע"ס פנסו איציק  

 .בתוספת מע"מ₪  141,200של  סכוםסכום הרכישה לא יעלה על  •
 עצמאות ואירועים   -מקור תקציבי        

 
 ( 12)נספח מס'                                                                   

 
  רכישה והפעלת זיקוקי דינור לחגיגות העצמאות - 71/2018הצעה מס' .  13

 לקבלת הצעות מחירמחלקת רכש פנתה בבקשה זיקוקי דינור ,מופע של לחגיגות העצמאות נדרש 
 גרבר זיקוקית ,זיקוקיה,פירוטקס ,אורי זיקוקין.  : לספקים הבאים

 .פירוטקסזיקוקיה,   הספקים אשר נתנו הצעות מחיר: 
 איזה כוורות ופצצות מבקשת ל במה וכן צוין סכום מסגרת לכ צויןבבקשה לקבלת הצעות 

 בהתאם למסגרתהמוצעות  כמות הכוורות והפצצות את  המציעים נדרשו לצייןהעירייה כלומר, 
 .התקציבית שהוקצבה עבור כל במה 

 (.₪ 14,040 -במה בקריית מנחם ₪ ,  35,100 -רק עופראבמה בפ)
 ניסיון בהפעלת זיקוקים . ישנו לשני המציעים

 .נוסף לפצצותס"מ ב 30, ו  40,  35,  50 : כוורת בקטרים שלהספקים נדרשו לספק   בנוסף לכך,
 תס"מ , דבר היוצר תצוגה אוויר 30התייחסה בהצעתה רק לכוורות בקוטר פירוטקס חברת  
 38כמו כן הוסיפה פצצות של ו הצעתה התייחסה לכל הקטרים שציינוב זיקוקיה חברת נמוכה. 

 מ"מ .
 מחלקת רכש ממליצה להכריז על ,בהתייעצות עם ניסים רון מנהל מחלקת ספורט ואירועים

 -במה בפארק עופר₪,  14,040 -במה בקריית מנחם ע"פ פירוט הבא: זיקוקיה כעל זוכהחברת 
 .דרישות העירייה ) קטרים(ל התייחסה בהצעתהוזאת נוכח העובדה כי החברה ( ₪  35,100

 יהיה לבצעוחבלן המשטרה לא יאשר הפצצות ניתן  כמו כן מבוקש אישור הועדה כי במידה
 המפורט בכתב הכמויות המצורף. תמהיל ולהגדיל את כמות הכוורות עפ"י 

 עצמאות ואירועים  -מקור תקציבי 
 ( 13)נספח מס 
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 רכישת דגלים לחגיגות העצמאות ולכל ימות השנה- 2018/27הצעה מס' . 41

 מחלקת רכש פנתה עיריית רמלה לרכוש דגלים. נדרשת וכן לאירועים נוספים, עצמאות ה  לאירועי
 רונית ,מרום אפ.גי.פי , ב.ח. מיקו ,שרגאי לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:  בבקשה

 .וא.כדורי
 .ב.ח. מיקו ,שרגאי וא.כדורי :ונתנו הצעות מחיר נענו לבקשההחברות אשר 

 כל ימות השנה .לות ובבקשה לקבלת הצעות מהספקים נדרשו הספקים לתת הצעה אחידה לעצמא
 מוגבלת. דגלי העירייה רק לעצמאות בלבד , והכמות הינו עבור  שניתןהמחיר  -שרגאיחברת 
 כדורי ושרגאי .א. ביותר מ ההצעתם הגבוה –בח. מיקו  חברת

 חוק הדגל.ב הספקים חתמו על התחייבות כי דגלי ישראל מיוצרים בישראל בהתאם לקבוע 
 

 מהספקים:להלן טבלת הצעות המחיר 
 

 הכמויות משוערות

  

 כדורי

 

 שרגאי ב.ח. מיקו

 תאור הפריט  
יח' 

 חישוב
 כמות

מחר 
 יחידה

מחיר 
 מחר יחידה סה"כ

מחיר 
 סה"כ

מחר 
 יחידה

מחיר 
 הערות סה"כ

דגל עירייה רקע כתום הדפסה צד אחד 
 80*110ירוק סמל עירייה רשמי במידות : 

 ס"מ  
 17000 17 9000 9 1000 יחידה

6.9 6900 

שרגאי: 
המחיר רק 
לעצמאות 

כמות 
 500במלאי 

 יח'

ס"מ תוצרת  80*110דגל לאום במידות: 
ישראל  כחול לבן בלבד ייצור תפירה 

 הדפסה 
 11000 11 7000 7 1000 יחידה

5 5000   

דגלונים לילדי גני ילדים כחול לבן עם 
 מקל ובד ללא צורך בגיהוץ

  1000 0.8 800 1.2 1200 
2.5 2500   

   7420 0.53 11900 0.85 7000 0.5 14000 מ"א שרשרת קישוטים כחול לבן/צבעוני 
דגל האצל פרוצס צבעוני מלא צד אחד 

ס"מ עם לולאות  H110*150במידות: 
 לאורך

 325 65 450 90 5 יחידה
20 100   

דגל לאום ממשי  כפול תוצרת ישראל 
 ס"מ  80H*    110כחול לבן במידות:         

 1000 100 900 90 10 יחידה
75 750   

 
דגל לאום ממשי  כפול תוצרת ישראל 

 110H    *150כחול לבן במידות:         
 מס"

 1000 100 1400 140 10 יחידה

100 1000   
 

דגל עירייה  כתום הדפסה ירוקה 
    110ממשי  כפול במידות:                

*80H ס"מ 

 1000 100 1000 100 10 יחידה

90 900   

דגל עירייה  כתום הדפסה ירוקה 
    110Hממשי  כפול במידות:                

 ס"מ 150*
 1000 100 1400 140 10 יחידה

120 1200 

שרגאי: 
המחיר רק 
לעצמאות 

כמות 
 350במלאי

 יח'

דגל עירייה  סלוגן חדש פרוצס 
 צבעוני מלא  ממשי  כפול במידות:                                   

110    *80H ס"מ 
 1000 100 1000 100 10 יחידה

75 750   

דגל עירייה  סלוגן חדש פרוצס 
צבעוני מלא  ממשי  כפול במידות:                                    

110H    *150 ס"מ 
 1000 100 1400 140 10 יחידה

120 1200   
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דגל סלוגן חדש פרוצס צבעוני 
 80*110הדפסה צד אחד  במידות : 

 ס"מ 
 1750 35 900 18 50 יחידה

19 950   
דגל סלוגן חדש פרוצס צבעוני 
הדפסה צד אחד  במידות : 

110H*150 ס"מ 
 3000 60 1400 28 50 יחידה

30 1500   

 ₪ מחיר סה"כ ללא מע"מ 
   

33650 
 

52175 

 
30170 

    

 מחלקת רכש ממליצה להכריז על חברת א. כדורי ועל חברת שרגאי כזוכים ,הרכישה תתבצע על       
 פי  ההצעה הזולה והזמינה לפריט מבין הספקים.  

 .בתוספת מע"מ₪  141,200של  סכום הרכישה לא יעלה על סכום •
 עצמאות ואירועים   -מקור תקציבי    

 ( 14)נספח מס 

  השכרת מסכים לאירועים כולל חגיגות העצמאות  - 73/2018הצעה מס' . 15

 לאירועי עצמאות ואירועים המתקיימים במהלך השנה נדרש להשכיר מסכים .     
 מחלקת רכש פנתה לקבלת הצעות מהספקים הבאים:      
 רג'ואן הפקות , ארקדי סיונוב, גיל טייכמן וסי מול .     
 ארקדי סיונוב .: הספק שנענה לבקשה עבור הצעת מחיר     

 בבקשה להצעות המחיר התבקשו הספקים לצרף אישור מהנדס קונסטרוקציה כמו כן, •
 המצעים לתת מספר אופציות לבחירת אופי האירוע.התבקשו 

 .כעל זוכה הספק עונה על דרישות העירייהארקדי סיונוב   מחלקת רכש ממליצה להכריז על
 

 .בתוספת מע"מ₪  141,200של  סכום הרכישה לא יעלה על סכום
 עצמאות ואירועים  -מקור תקציבי

 
 ( 15)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :המלצות הועדה

העומד  לתקנות המכרזים 3הפטור הקבוע בתקנה ההמלצות של חברי הועדה מתבססות על  •
 לפני מע"מ.₪  141,200היום על סך  

 קאנטרי רמלה  -בודות קבלניות בחדר המכונותע  -59/2018הצעה מס'  .1
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 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות     
 .כולל מע"מ₪  11,820"ס ע חברת "יגל שירותי מים" ההצעה הזולה ביותר של עם     

 מתחם הקאנטרי העירוני-תיקון הליכונים ומכשירי אירובי  - 60/2018הצעה מס' . 2
 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות    
 .כולל מע"מ ₪ 18,552חברת איי.אס.פי פיטנס ע"ס  ההצעה הזולה ביותר של עם    
 
 קאנטרי רמלה  -קניה והתקנת אדני זינוק )מקפצות( - 61/2018הצעה מס' . 3

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות    
 .כולל מע"מ ₪  32,994חברת "נירוסול בע"מ", ע"ס  ההצעה הזולה ביותר של    
 
 יום עיון לזכרו של רב העיר - 62/2018הצעה מס' . 4

 וממליצה בפני ראש  (תורניתהמדור לתרבות )מחלקת ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת     
      . כולל מע"מ₪  20,000ע"ס  לצרכי יום עיון אולמי אשר עם   העיר לאשר ההתקשרות    

   
    יהורם גאון  והתזמורת האנדלוסיתמופע משותף - 63/2018הצעה מס' . 5

 וממליצה בפני ראש   (התרבות התורנית ) מדורמחלקת ספורט ואירועים המלצת הועדה מאשרת   
 כולל מע"מ₪  100,000ע"ס  יורם גאון והתזמורת האנדלוסיתהעיר לאשר ההתקשרות עם   
 והגברה.   

      וגני מעונות יסודי, סה"בי– חינוך מדידה לצורך הוצאת היתר למוסדות - 2018/46הצעה מס'  .6
 מערב רמלה -ילדים בנאות יצחק שמיר    
            חברת עם  אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותהועדה מאשרת המלצת     
 מע"מ לביצוע העבודה. כולל לא₪  13,557.6פנקס ובנו בע"מ ע"ס א.     
 
 אורטופוטו ואלכסוני -תצלומי אוויר  - 2018/56הצעה מס'  .7

 ההצעה  עם  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות    
 ש"ח. 57,807ע"ס  ', בע"מ 1987אופק צילומי אוויר  חברת 'הזולה ביותר של     
 
 בגדי ונעלי עבודה לעובדי שטח  במחלקות העירייה -2018/66הצעה מס' . 8

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה  בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם כל       
 ולבצע רכישה על פי המחיר הזול לפריט (  קר,ש.אמיר, ענק הבטיחותראלעד,וו) המציעים כזוכים     

 ₪  141,200של  סכום הרכישה לא יעלה על סכום .והמתאים לפריט על פי דרישת העירייה      
 .בתוספת מע"מ     

 
 
 
 
  רכישת חלקי חילוף למתקני משחקים בשצפ"ים ובמוסדות חינוך  -2018/76הצעה מס' . 9

 כל הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם       
   הרכישה תתבצע (, משחק בטוח ורפי מזרחי עידן אל גני , פיברן קדימה,המציעים כעל זוכים )     
 בתוספת מע"מ.₪  141,200סכום הרכישה לא יעלה על סכום של . מחיר זול לפריט  על פי     

 
 שירותי כתיבת תוכנית פיסת הפעלה ותיק חירום - 2018/86הצעה מס' . 01
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 עם   הועדה מאשרת המלצת מנהל המוקד העירוני  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות       
 . כולל מע"מ₪  36,600, ע"ס   i-cepa חברת   ההצעה הזולה ביותר של      

 
  וסדקית לאירועי עצמאות ולכל ימות השנההשכרת דוכני מזון - 69/2018הצעה מס' . 11

 שני עם    בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות ממליצה והועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש        

 עבור         למוש הפקות אוכבור אירועי יום העצמאות ועם חברת ע  רומינה קטן -VPL הספקים :       

 כזוכה   רומינה קטן – VPLקבוע אתהועדה ממליצה ל אירועים לשאר ימות השנה.        
 סכום הרכישה לא יעלה על סכום של . )בשל זמינות ( עבור אירועים לשאר ימות השנה שני       
 בתוספת מע"מ.  ₪ 141,200       

 
  השכרת כסאות שולחנות ושירותים לחגיגות העצמאות ולכל - 70/2018הצעה מס'  .12

   ימות השנה      
 חברתעם  הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות       

      EVENTS  לא כולל מע"מ ₪  13,500, ע"ס איציק פנסו. 
 בתוספת מע"מ.₪  141,200סכום הרכישה לא יעלה על סכום של       

 
  העצמאותרכישה והפעלת זיקוקי דינור לחגיגות  - 71/2018הצעה מס' .  13 

 ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםוחלקת רכש מהועדה מאשרת המלצת         
  -במה בפארק עופר₪,  14,040 -במה בקריית מנחם ע"פ פירוט הבא: זיקוקיה כעל זוכהחברת         
       35,100  ₪. 
 חבלן המשטרה לא יאשר הפצצות ניתן יהיה לבצע תמהיל ולהגדיל את כמות במידה ובנוסף ,        
 המפורט בכתב הכמויות.   עפ"י הכוורות        

 
 רכישת דגלים לחגיגות העצמאות ולכל ימות השנה - 2018/27הצעה מס' . 14

 ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםוחלקת רכש מהועדה מאשרת המלצת        
 הרכישה תתבצע על פי ההצעה הזולה והזמינה לפריט מבין  .שרגאי כדורי וחברתא.חברת       
 .הספקים     

 בתוספת מע"מ.₪  141,200סכום הרכישה לא יעלה על סכום של       
 

  השכרת מסכים לאירועים כולל חגיגות העצמאות - 73/2018הצעה מס' . 15
 הועדה מאשרת המלצת  מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם      
 בתוספת מע"מ.₪  141,200סכום הרכישה לא יעלה על סכום של ארקדי סיונוב        

 
 עללאל רוזה                                                                  רונן עזריה                      

 מנכ"ל העירייה      גזברית העירייה                                                                      
 חלטות ראש העיר:ה
 
 קאנטרי רמלה -עבודות קבלניות בחדר המכונות  - 59/2018הצעה מס'  .1

 .כולל מע"מ₪  11,820"ס ע חברת "יגל שירותי מים"עם  מאשר  ההתקשרות    

 מתחם הקאנטרי העירוני -תיקון הליכונים ומכשירי אירובי  - 60/2018הצעה מס' . 2
 .כולל מע"מ ₪ 18,552חברת איי.אס.פי פיטנס ע"ס מאשר ההתקשרות עם     
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 קאנטרי רמלה -קניה והתקנת אדני זינוק )מקפצות(   -61/2018הצעה מס' . 3

 כולל מע"מ .₪  32,994חברת "נירוסול בע"מ", ע"ס   מאשר ההתקשרות עם    
 
 יום עיון לזכרו של רב העיר - 62/2018הצעה מס' . 4

       כולל מע"מ.₪  20,000ע"ס לצרכי יום עיון   אולמי אשר עם מאשר ההתקשרות     
   
    יהורם גאון  והתזמורת האנדלוסיתמופע משותף  - 63/2018הצעה מס' . 5
 כולל מע"מ₪  100,000יורם גאון והתזמורת האנדלוסית ,ע"ס מאשר ההתקשרות עם    
 והגברה.   
 
      וגני מעונות יסודי, ס"בי– חינוך מדידה לצורך הוצאת היתר למוסדות - 64/2018הצעה מס'  .6

 מערב רמלה -ילדים בנאות יצחק שמיר    
 מע"מ לביצוע  לא כולל₪  13,557.6נקס ובנו בע"מ ע"ס חברת א. פ עם מאשר ההתקשרות    
 העבודה.   
 
 אורטופוטו ואלכסוני -תצלומי אוויר  - 65/2018הצעה מס'  .7

 ש"ח. 57,807בע"מ ע"ס  1987אופק צילומי אוויר  חברת ההתקשרות עםמאשר      
 
 בגדי ונעלי עבודה לעובדי שטח  במחלקות העירייה - 2018/66הצעה מס' . 8

 ולבצע רכישה על פי המחיר הזול  קר,ש.אמיר, ענק הבטיחותראלעד,וומאשר ההתקשרות עם      
        .לפריט והמתאים לפריט על פי דרישת העירייה    
 בתוספת מע"מ.₪  141,200סכום הרכישה לא יעלה על סכום של     
 
  רכישת חלקי חילוף למתקני משחקים בשצפ"ים ובמוסדות חינוך -2018/67הצעה מס' . 9

 ולבצע רכישה על פי   עידן אל גני , פיברן קדימה, משחק בטוח ורפי מזרחימאשר ההתקשרות עם      
       המחיר הזול  לפריט והמתאים לפריט על פי דרישת העירייה .    
 מ.בתוספת מע"₪  141,200סכום הרכישה לא יעלה על סכום של     
 
 שירותי כתיבת תוכנית פיסת הפעלה ותיק חירום - 2018/86הצעה מס' . 01

  כולל מע"מ.₪  36,600, ע"ס   i-cepa חברת מאשר ההתקשרות  עם        
 

 השכרת דוכני מזון וסדקית לאירועי עצמאות ולכל ימות השנה  - 69/2018הצעה מס'  .11

 עבור אירועי יום העצמאות ועם חברת רומינה קטן -  VPL חברות  עם מאשר ההתקשרות       
 רומינה – VPLלקבוע את  מאשר המלצת הועדה   עבור שאר ימות השנה.  מוש הפקות אוכל     
 סכום הרכישה לא יעלה על סכום של    עבור אירועים לשאר ימות השנה.  שניכזוכה   קטן     

 בתוספת מע"מ.  ₪ 141,200     
 
 
 

  השכרת כסאות שולחנות ושירותים לחגיגות העצמאות ולכל - 70/2018הצעה מס'  .12
 ימות השנה        
    סכום  כולל מע"מ .לא ₪  13,500, ע"ס איציק פנסו  EVENTS חברת   מאשר ההתקשרות  עם      

 .מבתוספת מע"₪  141,200לא יעלה על סכום של הרכישה        
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  רכישה והפעלת זיקוקי דינור לחגיגות העצמאות - 71/2018הצעה מס' .  13 
  -במה בקריית מנחם ע"פ פירוט הבא: זיקוקיה כעל זוכהחברת   מאשר ההתקשרות עם       
 ₪.  35,100 -במה בפארק עופר, ₪  14,040       

 חבלן המשטרה לא יאשר הפצצות ניתן יהיה לבצע תמהיל ולהגדיל את כמות ו במידהבנוסף ,       
 הכוורות  עפ"י המפורט בכתב הכמויות.        

 
 

 רכישת דגלים לחגיגות העצמאות ולכל ימות השנה - 72/2018הצעה מס' . 14
 שרגאי הרכישה תתבצע על פי ההצעה הזולה  חברת א.כדורי ועם חברת מאשר ההתקשרות עם       
 בתוספת ₪  141,200לא יעלה על סכום של הרכישה  סכום  . מבין הספקים  והזמינה לפריט      
 .ממע"      
 
 

  השכרת מסכים לאירועים כולל חגיגות העצמאות – 73/2018הצעה מס' . 15

 ₪  141,200סכום הרכישה לא יעלה על סכום של ארקדי סיונוב  מאשר ההתקשרות עם       
 בתוספת מע"מ.      

 
 
 
 
 

 מיכאל וידל                                                                        
 ראש העיר                                                                         

 רמלה . 


