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  ( 2018מרץ  6)ביום שלישי, יט' אדר תשע"ח    שהתקיימהלהצעות פטורות ישיבת הועדה 

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

                                     :נוכחים                                                                    משתתפים:
 כלכלן אגף הנדסה       -עוז בן שלושמנכ"ל העירייה                                           -רונן עזריה 

 מנהל מחלקת גינון -ברוש יוסף          גזברית העירייה                               -רוזה עללאל
                                  משנה ליועמ"ש -עו"ד סופי ויטלם 

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

 
 הנדון:

 309אמונים במגרש  בקרית גן ילדים על בניית פיקוח -2018/73הצעה מס'  .1
 פיקוח של עבור  הצעת מחיר לקבלת  ניהול פרויקט שלם בע"מאגף הנדסה פנה לחברת     
  זה מפקח על עבודות בנייה של  משרד כי לציין בקרית האמנים. יש 309בניית גן ילדים במגרש     
 .מגרש באותו שיוקם נוערה מועדון    
 :להלן הצעת המחיר    
 כולל מע"מ.₪  27,000 -(3%)  שכ"ט עבור פיקוח    -  ניהול פרויקט שלם בע"מ    
 כולל מע"מ)הערכה(.₪  900,000 -עלות הבנייה    
 עבור פיקוח על בניית   חברת ניהול פרויקט שלם בע"מאגף הנדסה ממליץ לאשר את שכ"ט של     
 כולל מע"מ.₪  27,000ע"ס בקרית האמנים,  309במגרש  גן ילדים    
 202690250 -מקור  תקציבי    

 ( 1)מספח מס' 

 
  רכישת כלי עבודה למחלקות הגינון והאחזקה  -2018/47הצעה מס' . 2

 למחלקת גינון ואחזקה נדרשים כלי עבודה לאחזקת גינות ציבוריות ומוסדיות.    
 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:    
 דרור כלי עבודה , ש.אמיר ציוד טכני והכל בו לגן . מ.ט.ר כלי גינון,חבוב יצחק, הגרעין ,    
 מ.ט.ר כלי גינון, חבוב יצחק והגרעין. :הנענו לבקשהספקים אשר     

   

 מ.ט.ר כלי גינון
חבוב 
 יצחק

 

 הגרעין

 
 תאור הפריט

יח' 
 כמות חישוב

מחיר 
 מחיר סה"כ יחידה

מחיר 
 מחיר סה"כ יחידה

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

ליטר 16מרסס גב ניטען   1680 1680 555 555 683 683 1 יחידה 

 3000 3000 2249 2249 2700 2700 1 יחידה "18 450"משור שרשרת הוסקוורנה 

" 16 445משור שרשרת הוסקוורנה   2520 2520 1780 1780 1780 1780 1 יחידה "

 2640 2640 1890 1890 1980 1980 1 יחידה "T435 12משור שרשרת הוסקוורנה

 3974 3974 3535 3535 3330 3330 1 יחידה T540 XPמשור שרשרת הוסקוורנה 

 4175 4175 2735 2735 2940 2940 1 יחידה "18הוסקוורנה   455משור  

18סמק  70 365משור הוסקוורנה   4520 4520 3300 3300 3200 3200 1 יחידה "

 3934 3934 3590 3590 3300 3300 1 יחידה משור הוסקוורנה   550XPמשור   

מטר  4הוסקוורנה  525משור טלסקפי 
 3870 3870 3219 3219 3350 3350 1 יחידה 'גובה
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כולל   525LKמגזמת הוסקוורנה משולב  
 4617 4617 4529 4529 4668 4668 1 יחידה משור

 968 968 849 849 780 780 1 יחידה 525LKאביזר מפוח לחרמש 

 2730 2730 2129 2129 2150 2150 1 יחידה הוסקוורנה 535  חרמש

525מגזמת ישרה   3295 3295 2590 2590 2520 2520 1 יחידה הוסקוורנה  

 3950 3950 2975 2975 0   1 יחידה הוסקוורנה 525  מגזמת מיתכוננת

 2200 2200 2190 2190 1980 1980 1 יחידה T5366LIמשור ניטען 

 2869 2869 2880 2880 2580 2580 1 יחידה 536LIPT5משור טלסקפי 

220מטען   1190 1190 880 880 810 810 1 יחידה 

 1100 1100 990 990 2100 2100 1 יחידה A 36 4.2סוללה  

 425 425 385 385 419 419 1 יחידה גרמני  ליטר 15  מרסס גב סולו

ליטר סולו 8מרסס צד   325 325 350 350 282 282 1 יחידה 

 3785 3785 3159 3159 2988 2988 1 יחידה הוסקוורנה   -570  מפוח גב

הוסקוורנה 525מפוח יד   1560 1560 1239 1239 1200 1200 1 יחידה 

 2962 2962 2090 2090 2300 2300 1 יחידה זנואה הוסקוורנה 3501חרמש מנועי 

 62289   50088   48040       ס  ה  "  כ

 10589.1   8515   8166.8       מ  ע  "  מ

 72,878.1   58,603   56,206.8       סה"כ כולל מע"מ
 

 הספקים התייחסו בהצעתם לכל הפריטים הנדרשים. •

זולה הצעתם  כעל זוכים ,יצחק בוב וחכלי גינון  מ.ט.רחב' רכש ממליצה להכריז על מחלקת 
 לפריט .הרכישה תתבצע על פי ההצעה הזולה ביותר   יותר מהצעתם של חברת גרעין.

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

  .מאושרות ע"י גזברית) גינון/חינוך(, ע"פ הזמנות חתומות ו 746740  -מקור תקציבי

 ( 2)נספח מס' 

 

  רכישת ריהוט גן למרכז הרב נכותי - 2018/57הצעה מס' . 3

 פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר  רכשלמרכז הרב נכותי נדרש לרכוש ריהוט גן , מחלקת     
 .   מצ"ב  טבלת הצעות –פסים, נוי גן ומור חברה לשיווק מוצרי בניין בע"מ : מהספקים הבאים    

  

מור 
 שיווק

 

 פסים

 

 נוי גן

 
 כמות תאור פריט

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 מחיר יחידה מחיר סה"כ יחידה

מחיר 
 סה"כ

 1100 550 2220 1110 2180 1090 2 אדנית ספסל

 250 250 248 248 240 240 1 100/50/32אדנית 
ספסל לגינה עם רגל 

 12000 800 11625 775 10950 730 15 מתכת
פינת זולה גבוה כולל 

 1550 1550 1900 1900 1860 1860 1 מזרנים

 8700 2900 5400 1800 5340 1780 3 נדנדה עם גגון

 ₪ כ ללא מע"מ "סה

  
20570 

 
21393 

 

23,600 

 הובלה

 

 כלול

  
150 

 
300 

 סה"כ כולל הובלה ללא מע"מ 

 

20,570 

 

21,543 

 

23,900 
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 הצעתו הזולה ביותר.  כעל זוכה₪  20,570מור שיווק ,ע"ס  מחלקת רכש ממליצה להכריז על

     ה עפ"י פריט זול כיון שיש עלות משלוח(.לא ניתן לפצל את ההזמנ •
 תב"ר הצטיידות מרכז רב נכותי רמלה  –מקור תקציבי 

 ( 3)נספח מס' 

 

 רכישת מקפיא , מקררים ודלפק משקאות לרב נכותי  - 2018/67הצעה מס' . 4

 בנוסף לפריטים ק משקאות פמקררים ודל 2לרכוש מקפיא , נדרש למטבח במרכז הרב נכותי     
 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים :  .המופיעים במכרז    
 נירומטל, גסטרוליין קצב וניגא) להלן טבלת הצעות(.    
 נענו לבקשה:    
     נירומטל, גסטרוליין וקצב) להלן טבלת הצעות(.    

  

 גסטרוליין

 

 נירומטל

 

 קצב

 
 כמות תאור הפריט

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ 

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 מחיר יחידה סה"כ 

מחיר 
 סה"כ 

 210H*82*72במידות :  MNK3מקפיא ארון חד רוחבי 
 7825 7825 7500 7500 7000 7000 1 ס"מ 

 210H*82*44במידות : MNK1מקרר  ארון דו רוחבי 
 21000 10500 15800 7900 17000 8500 2 ס"מ 

במידות:   MNK - 28דלפק משקאות לשרות עצמי 
200*75*85H  9250 9250 13700 13700 0 0 1 ס"מ 

 סה"כ ללא מע"מ 

  
24000 

 
37000 

 
38075 

 

ולבצע רכישה  נירומטל, גסטרוליין וקצב מחלקת רכש ממליצה להכריז על שלושת המציעים כזוכים
 על פי פריט זול .

  מרכז הרב נכותי רמלה תב"ר הצטיידות –מקור תקציבי 

 ( 4)נספח מס' 

 

 פירוק סככות תחנות אוטובוס – 2018/77הצעה מס' . 5

 .אוטובוסהשל החלפת סככות תחנות  ממשרד התחבורה עיריית רמלה קיבלה מימון מלא   
 סככות כאשר  72-הוחלט כי יש להחליף כ שנעשה ע"י רכזת התנועה בעירייה  בהתאם לסקר   
 על מנת להתקין את הסככות זאת  יש לתקן את האבנים המשתלבות והבטון בחלק מהמקומות   
 החדשות ולהנגיש אותם לפי החוק.    
 להלן הצעת המחיר ) כוללת פירוק סככות ותיקון אבנים משתלבות(   

  כולל מע"מ .₪  11,720 -תעשיות בע"מ  -צ. רוט    
 כולל ₪  11,720   -תעשיות בע"מ , ע"ס -צ. רוט אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של     
  מע"מ .   
 ) פת"ש( 742750  /₪ ( 8,000)יתרה  711750 -מקור תקציבי   
 

 ( 5)נספח מס' 
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  י הגיזום של מחלקות הגינוןורסרכישת חלקי חילוף למ  - 2018/87הצעה מס' . 6

 למחלקת הגינון נדרשים חלקי חילוף למסורי הגיזום , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות     
 מחיר מהספקים הבאים:    
 חבוב יצחק, מ.ט.ר כלי גינון עבודה ובניין ,הגרעין , ש.אמיר ציוד טכני , הכל בו לגן ,משתלות     
 אייל.     
 .חבוב יצחק, מ.ט.ר כלי גינון עבודה ובניין ,הגרעיןנענו לבקשה:     

 הספקים התייחסו לכלל הפריטים. •

 להלן טבלת השוואות  
 

  

 הגרעין חבוב יצחק גינוןמ.ט.ר כלי 

 
 כמות יח' חישוב תאור הפריט

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

 3900 78 3800 76 3500 70 50 יחידה " למסור גיזום12שרשרת 

 4500 90 4400 88 4050 81 50 יחידה " למסור גיזום14שרשרת 

 4800 96 5450 109 4800 96 50 יחידה " למסור גיזום15שרשרת 

 6000 120 5750 115 5000 100 50 יחידה " למסור גיזום18שרשרת 

 7300 146 6100 122 5900 118 50 יחידה " למסור גיזום20שרשרת 
" למסור טלסקופי 14שרשרת 

 6400 128 4900 98 3500 70 50 יחידה 58-

 1190 119 1200 120 1030 103 10 יחידה " 12להב 

 1280 128 1400 140 1080 108 10 יחידה " 14להב 

 4600 460 1800 180 1900 190 10 יחידה " 18להב 

 4850 485 2200 220 2080 208 10 יחידה " 20להב 

 72 9 68 8.5 72 9 8 יחידה פצירה להשחזה

 632 79 680 85 544 68 8 יחידה קיט להשחזה

 128 16 96 12 112 14 8 יחידה ידית להשחזה

 45652   37844   33568       ס  ה  "  כ

 7760.8   6433.5   5706.6       מ  ע  "  מ

 53412.8   44277.5   39274.6       סה"כ כולל מע"מ

         

 

 ₪     39,274חברת מ.ט.ר כלי גינון ע"ס ממחלקת רכש ממליצה להכריז על רכישת חלקי החילוף 
 הזולה ביותר והספק עונה על דרישות העירייה.הצעתם מע"מ,  כולל  
 ,עפ"י הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה. 746740 -מקור תקציבי    

 ( 6)נספח מס'                                                             

 

  הקמת במות ומחסומים לחגיגות העצמאות ולכל ימות השנה  -2018/79הצעה מס' . 7

 במות ומחסומים , בבקשה לקבלת הצעות  במהלך השנה נדרש לחגיגות העצמאות ולאירועים   
 לספקים הבאים: מחיר מחלקת רכש פנתה  
 אביב אירועים, עיצוב במה, חייק במות, חוות לכיש,מיכאל מור, קשת אירועים ב.י. סיטי   

 .אירועים  
 נענו לבקשה: אביב אירועים ,עיצוב במה וחוות לכיש .  

 להקמת במות ומחסומי לחץ.מהנדס קונסטרוקציה  הספקים נדרשו להעביר אישור  •
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ה אין התחייבות לאישור מהנדס קונסטרוקציה וכמו כן בהצעת ה בהצעת  -אביב אירועיםחברת 
 ההזמנה.כי הביצוע בכפוף לזמינות הציוד בעת מצוין 
 לא התייחס לאופציות שדרשו מחלקת ספורט ואירועים . בהצעתה  -יצוב במהעחברת 

 מנהל מחלקת ספורט ואירועים , ן ים רוניס עם  לאחר בדיקת הצעות המחיר ובהתייעצות  
   חוות לכיש באספקת במות ובהספקת מחסומים.מחלקת רכש  ממליצה לאשר ההתקשרות עם   
 חוות לכיש היא החברה היחידה שעונה על דרישות העירייה.   

 .בתוספת מע"מ₪  141,200רכישה לא יעלה על סכום של סכום ה   •

   ואירועים עצמאות –מקור תקציבי 

 ( 7)נספח מס' 

 במות

 

 חוות לכיש עיצוב במה 

 מחיר סה"כ  מחיר סה"כ  כמות תיאור  הדרישה

+ מעקה משני צידי  1.60גובה מ'מטר   12*14במה לייר במידות 
 3הבמה . כולל חיפוי שטיח לבד חסין אש  מעכב בעירה דרגה 

בצבע כחול כהה כולל כיסוי קדמת במה, צדי במה וחלק תחתון 
 מגדלים בבד ויסטרה כחול כהה חסין אש

1 

  20000 

מ' אורך קונסטרוקציה עם כיסוי רשת  14מ' *  3גובה :  –גב במה 
 בעירהשחורה מעכבת 

1 
  2000 

מ' כולל מעקות משני  2גרם מדרגות  משני צידי הבמה ברוחב 
 צידי הגרם  תיקני

2 
  1000 

 1200   2 מטר 3מטר *3חדרי הלבשה 

מטר גובה  2מטר רוחב  2.4במידות: אורך  -פודיום מערכת תופים
 3מטר מכוסה בשטיח לבד חסין אש כחול מעכב בעירה דרגה  0.3

1 

  500 

 0.4מטר גובה  1.2מטר רוחב  2במידות:  אורך  –פודיום קלידים 
מטר מכוסה בשטיח  לבד חסין אש בצבע כחול מעכב בעירה 

 3דרגה 
1 

  500 

מטר  1.2מטר רוחב  2במידות: אורך  –פודיום גיטרות / ליווי 
 מטר 0.2גובה 

2 
  1000 

מ' מנועים להרמה  10מטר, גובה : 4*3מגדלים לרמקולים 
או כננות , משקולות ועוגנים   המאפשרים המעסה של \והורדה ו

 ק"ג על כל מגדל.  800
2 

  20000 

 12*14מטר מעבר לשטח  1.6אופציה: תוספת לבמת לייר בגובה 
 מטר מחיר למטר שטח נוסף

1 
 100 לא התייחס

מטר,  8מטר, אורך  1גובה  -בגב במה אופציה : מפלס במה נוסף 
 מטר 1.5רוחב 

1 
 2000 לא התייחס

 2הכוללת  בגדלים שוניםאופציה: מחיר למ"ר של במת לייר 
 3גרמי מדרגות ,חיפוי שטיח לבד חסין אש  מעכב בעירה דרגה 

בצבע כחול כהה כולל כיסוי קדמת במה, צדי במה וחלק תחתון 
 מגדלים בבד ויסטרה כחול כהה חסין אש

 מחיר למ"ר 

 120 לא התייחס

 10מטר גובה  2מטר *2אופציה: מגדלים לתאורה בצידי גב במה 
 מ'

2 
 12000 לא התייחס

 6000 לא התייחס 1 ס"מ 40*40אופציה: טראס תאורה בין מגדלים קדמיים 

 50מטר גובה  2רוחב  2.4אופציה: במת קונסולה במידות: אורך 
 ס"מ 

1 
 500 לא התייחס

כןלל  1.6מטר גובה  3*4אופציה: קונסטרוקציה למסכים 
 משקולות ועגונים

3 
 10500 לא התייחס

      57,000.00    77,420.00  
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 מחסומים

 

 חוות לכיש

 מחיר סה"כ מחיר יחידה כמות תיאור  הדרישה 

ללא השכרת מחסומי לחץ תקנים ליום הארוע  גוף המחסום מלא 
מטר כולל התקנה ופרוק  1/חלונות המחסום ברוחב של  סורגים

 בדיקת קונסטרוקטור\נוכחות נציג ספק בזמן רישוי
50 130 6500 

 2000 40 50 אופציה : השכרת מחסומי משטרה רגילים  

 ₪ סה,כ ללא מע"מ 

  
8500 

     

 :המלצות הועדה

 309אמונים במגרש  בקרית גן ילדים על בניית פיקוח - 73/2018הצעה מס'  .1
 ( עםשכ"ט ההתקשרות ) וממליצה בפני ראש העיר לאשר  את  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  
 בקרית האמנים, 309במגרש  גן ילדים עבור פיקוח על בניית  ניהול פרויקט שלם בע"מחברת   

 כולל מע"מ.₪  27,000ע"ס   
 

  רכישת כלי עבודה למחלקות הגינון והאחזקה - 2018/47הצעה מס' . 2

 מ.ט.ר כלי גינון מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר  את חב' הועדה מאשרת המלצת     
 בתוספת מע"מ.₪  141,200של סכום הרכישה לא יעלה על סכום  , כזוכים בוב יצחקוח    
 

  רכישת ריהוט גן למרכז הרב נכותי -2018/57הצעה מס' . 3

 מור שיווקמחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר  את חב' הועדה מאשרת המלצת     
 בתוספת מע"מ.₪  141,200של סכום הרכישה לא יעלה על סכום  ,ש"ח 20,570ע"ס     
 
 רכישת מקפיא , מקררים ודלפק משקאות לרב נכותי  - 2018/67הצעה מס' . 4

 שלושתבפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  מחלקת רכש ממליצה הועדה מאשרת המלצת      
 הזול .פריט הרכישה על פי  נירומטל, גסטרוליין וקצב ולבצע המציעים כזוכים     
 בתוספת מע"מ.₪  141,200של יעלה על סכום סכום הרכישה לא     
 

 פירוק סככות תחנות אוטובוס  - 2018/77הצעה מס' . 5

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם      
  כולל מע"מ .₪  11,720 תעשיות בע"מ , ע"ס  -צ. רוט      

 

  רכישת חלקי חילוף למסורי הגיזום של מחלקות הגינון - 2018/87הצעה מס' . 6

 בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  מחלקת רכש ממליצה הועדה מאשרת המלצת    
 מע"מ.כולל ₪  39,274מ.ט.ר כלי גינון ע"ס חברת     
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  הקמת במות ומחסומים לחגיגות העצמאות ולכל ימות השנה  -2018/79הצעה מס' . 7

 בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  מחלקת רכש ממליצה הועדה מאשרת המלצת     
 סכום הרכישה לא יעלה על סכום  ,חוות לכיש באספקת במות ובהספקת מחסומים    
 בתוספת מע"מ.₪  141,200של     
 
 עללאל רוזה                                                                  רונן עזריה                      

 מנכ"ל העירייה      גזברית העירייה                                                                      
 
 

 החלטות ראש העיר:
 
 309אמונים במגרש  בקרית ילדיםגן  על בניית פיקוח-73/2018הצעה מס'  .1
 גן ילדים עבור פיקוח על בניית  ניהול פרויקט שלם בע"מ ברתח (  עםשכ"ט מאשר ההתקשרות )  
 כולל מע"מ.₪  27,000ע"ס  בקרית האמנים, 309במגרש   
 

  רכישת כלי עבודה למחלקות הגינון והאחזקה -2018/47הצעה מס' . 2
 של על סכום .  סכום הרכישה לא יעל בוב יצחקכלי גינון וח מ.ט.רמאשר ההתקשרות עם חב'     
 בתוספת מע"מ.₪  141,200    
 

  רכישת ריהוט גן למרכז הרב נכותי -2018/57הצעה מס' . 3
 של סכום הרכישה לא יעלה על סכום  ש"ח, 20,570ע"ס  מור שיווקחב' מאשר ההתקשרות עם       
 בתוספת מע"מ.₪  141,200     

 
 רכישת מקפיא , מקררים ודלפק משקאות לרב נכותי  -2018/67הצעה מס' . 4
 רכישה נירומטל, גסטרוליין וקצב ולבצע המציעים כזוכים שלושתמאשר ההתקשרות עם      

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

 אוטובוס לפני התקנת סככות חדשותתיקונים בתחנות  - 2018/77הצעה מס' . 5
  כולל מע"מ .₪  11,720   -תעשיות בע"מ , ע"ס –צ. רוט מאשר ההתקשרות עם      

 

  רכישת חלקי חילוף למסורי הגיזום של מחלקות הגינון -2018/87הצעה מס' . 6
 מע"מ.כולל ₪  39,274ממ.ט.ר כלי גינון ע"ס מאשר ההתקשרות עם    
 

  הקמת במות ומחסומים לחגיגות העצמאות ולכל ימות השנה - 2018/79הצעה מס' . 7

 הסכום הרכישה , חוות לכיש באספקת במות ובהספקת מחסומיםמאשר ההתקשרות עם     
 לא יעלה על סכום המחייב מכרז.    
 

 מיכאל וידל                                                                        
 ראש העיר                                                                         

 רמלה . 


