
  עיריית רמלה
                                                                                             העירייה                                                                                                       מזכירות  

                                       

 14-8201/14מס'  הצעות פטורות פרוטוקול 

2 
 

 
 ( 2018מרץ  21יום , רביעי ה בניסן 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 

          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:

 
 רכישת מחסום משטרתי תקני  – 88/2018הצעה מס'   .1

 לסגירת מתחמים באירועים המתקיימים ברמלה נדרש לרכוש מחסומים משטרתיים מחלקת       
 רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:      
 כל בו עמיעד, מרזבית ויהודה גדרות ,מצ"ב הצעות(.            

  

כל בו 
  גדרותיהודה   מרזבית  עמיעד

 כמות תאור הפריט
מחיר 
 מחיר סה"כ  יחידה

מחיר 
 מחיר סה"כ  מחיר יחידה מחיר סה"כ  יחידה

 200*110מחסום משטרתי תקני 
 10250 205 16745 334.9 18700 374 50 מטרים  

   ₪ סה"כ ללא מע"מ 

   
18,700.00   

 
16,745.00   

   
10,250.00  

 
 ₪  10,250, ע"ס יהודה גדרותלאחר בדיקת הצעות המחיר מחלקת רכש ממליצה להכריז על 

 הזולה ביותר והספק עונה על דרישות העירייה.הצעתו כעל זוכה , מע"מ  לא כולל

 מע"מ.₪ +  50,000סכום הרכישה לא יעלה על  •

 יה  .עצמאות , ועפ"י הזמנות חתומות מאושרות ע"י גזברית העירי –מקור תקציבי 
 

 (1)נספח מס'  
 
 רכישת  צמחים עצים קומפוסט ואדמה גננית  – 89/2018הצעה מס' . 2

 ולמחלקת הגינון יש צורך בצמחים,עצים קומפוס ואדמה גננית.לאחזקת גינות ציבוריות     
 מחלקת רכש פנתה לקבלת הצעות מהמשתלות הבאות:    
 בו לגן , משתלת אייל , סלונר וגבעת ברנר.  הכל    
 נענו לבקשה :    
 אייל. תמשתל    
 כזוכה הספק עונה לא כולל מע"מ ₪  36,650משתלת אייל בסך   מחלקת רכש ממליצה להכריז על    
 על דרישות העירייה.    
 העירייה.על פי הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית  –מקור תקציבי     
 

 (2)נספח מס' 
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 רכישת כלי עבודה ידניים וחומרים לגינון  – 90/2018הצעה מס' . 3
 הגינון של אגף החינוך נדרשים כלי עבודה ידניים וחומרים לעבודה  תלקת הגינון וליחידילמח    
 חב' הגרעין, הכל בו לגן, מ.ט.ר וחבוב יצחק.שוטפת ,     
 נענו לבקשתנו:    
 הגרעין וחבוב יצחק.    
 הצעתו הזולה ביותר  כולל מע"מ ₪  19,837חבוב יצחק  ע"ס מחלקת רכש ממליצה להכריז על     
 והספק עונה על דרישות העירייה , הספק הציע כלי עבודה טובים ומקצועיים .    
 הזמנות חתומות ומאושרות ע"י הגזברית –מקור תקציבי     

 ( 3)נספח מס' 
         

 רכישת חומר מקורצף/אספלט גרוס  – 91/2018הצעה מס' . 4
 

 אספלט גרוס , מחלקת רכש פנתה לקבלת הצעות מחירלתחזוקת הכבישים נדרש חומר מקורצף/    
 מהספקים הבאים:    
 ואחים אדרי. כל בו עמיעד , לקטיבי    
 נענו לבקשה:    
 לקטיבי ואחים אדרי.    

  אחים אדרי  לקטיבי      

 כמות תאור הפריט
מחיר יחידה ללא 

 מחיר סה"כ מע"מ 
מחיר יחידה ללא 

 מחיר סה"כ מע"מ 

חומר מקורצף / 
 80 200 טון -אספלט גרוס  

          
16,000.00  45 

          
9,000.00  

   ₪ סה"כ ללא מע"מ 

          
16,000.00   

          
9,000.00  

 
 כעל זוכים  הצעתם הזולה ביותר הספק עונה  האחים אדרימחלקת רכש ממליצה להכריז על     
 אלש"ח + מע"מ בשנה. 50על דרישות העירייה , סכום הרכישה לא יעלה על     
 1742.720 –מקור תקציבי     

 ( 4)נספח מס' 
 
 רכישת מזוזות למבני העירייה – 92/2018הצעה מס' . 5

 רכש נדרשת מדי פעם לרכוש מזוזות למוסדות חינוך ,מחלקות העירייה, מבני ציבור מחלקת      
 ומבנים חדשים שנבנים.     
 מחלקת רכש פנתה לקבלת הצעות מהספקים הבאים:      
 חיים ברוך תשמשי קדושה וזיסקינד פינקלשטיין .     

       

זיסקינד 
 חיים ברוך פינקלשטיין

 כמות תאור הפריט
מחיר יחידה ללא 

 מע"מ 
מחיר יחידה ללא 

 מע"מ 
קלף  ס"מ  כולל בית ודבק 12מזוזה כשרה 

 120 110 1 דו צדדי
קלף  ס"מ  כולל בית ודבק 15מזוזה כשרה 

 150 200 1 דו צדדי
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 אלש"ח + בשנה. 10סכום הרכישה לא יעלה על  •

הצעתם הזולה כעל זוכים ,  עם זיסקינד פינקלשטייןרכש ממליצה לאשר ההתקשרות מחלקת 
 ביותר והספק עונה על דרישות העירייה.

 עפ"י הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה  –מקור תקציבי 
 ( 5)נספח מס' 

 
 במתחם הקאנטרי העירוני העבודות להחלפת הדשא והצמחיי - 93/2018הצעה מס' . 6

 
 מחלקת ספורט ואירועים באמצעות מנהל מחלקת גנים ונוף, ברוש יוסף, ומנהל הבריכה , בוריס     
 החלפת מדשאות וטיפול בצמחיה עבור מתחם , פנו בבקשה לקבלת העצות מחיר ל אוסטואב     
 .הקאנטרי העירוני     

 פירוט ההצעה:להלן      
 1,800.00 מטר וכן קוקויה כולל פריסהמדשא 

 1,800.00 מטר ותפזורת חמרה קומפוסט זיבול הדשא

 1,800.00 מטר התקנת מערכת השקיה חדשה

 10  ס"מ( 10קוב ) 200פינוי חמרה 

 1,800.00 מטר ריסוס והכנת השטח

 300 י"ח ליטר כולל שתילה וזיבול 10שיחים 

 3  בקט + כלים מכנייםועבודות ב

 20 י"ח + דקלים ןכדי בטוו לב

 6 י"ח צמחייה מלאכותית + כדים ללובי כניסה

 300 י"ח 12פורחים ע.

 
 נעשתה פנייה לספקים הבאים:

 שתלות אייל אחים לוי בע"מ, משתלת פרחי הנגב בע"מ, ס.ה.ר.א עבודות קבלניות.מ
 להלן הספקים שנענו:

 

 
 

 משתלות אייל
אחים לוי  

 בע"מ

משתלת 
פרחי הנגב 

 בע"מ

ס.ה.ר.א עבודות 
 קבלניות

מחיר לא כולל 
 122,363.25 ₪  117,148.12 מע"מ

 ₪ 126,000  ₪ 

 ₪  19,915.18 מע"מ
20,801.75 

 ₪ 21,420  ₪ 

סה"כ מחיר כולל 
 ₪  147,420 ₪  143,165  ₪ 137,063.3 מע"מ

 
לאחר בדיקת הצעות המחיר והתייעצות עם ברוש יוסף)מחלקת הגינון ( מחלקת ספורט ואירועים 

 כולל מע"מ₪  137,063, משתלות אייל אחים לוי בע"מ  ממליצה לאשר ההתקשרות עם 
 הזולה ביותר, לחברה רקע וניסיון בתחום המשתלות ועבודות גינון .הצעתם 

 שיפוצי בריכה תב"ר –מקור תקציבי 
 ( 6)נספח מס' 
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 תיקון מערכת ממטרים במגרש פארק עופר - 94/2018הצעה מס' . 7
 

 בבקשה לקבלת  מחלקת ספורט ואירועים באמצעות מנהל מרכז פארק עופר שלום בוקסר  פנתה    
 .בדבר תיקון מערכת ממטרים במגרש הכדורגל בפארק עופרהצעות מחיר     
 :פירוט ההצעהלהלן     

 תיקון פיצוץ בראש המערכת .א
 בדיקה תיקון וכוון מערכת פיקוד .ב
 תיקון החלפת מנגנוני הפעלה של הממטרים. .ג

החברה הרכיבה את המערכת הקיימת ורק  באפשרותה  -לנ.ש.ג ספורט בירוק  נעשתה פנייה
א רצו החלקים המקוריים פנינו לחברת דשא נוי ונטיפים שלורק אצלם ניתן למצוא את לתקן 

 .לתת הצעה בגלל שאין להם את החלקים המקוריים
 להלן הרכישה:

 הפעלת מערכת הפיקוד תקולהו פיצוץ בראש המערכת קיים  ממטרים לא מסתובבים 6
 המלצות: 

 לתקן פיצוץ בראש המערכת .א

 בדיקה תיקון וכיוון מערכת הפיקוד בראש המערכת .ב

 perrutתיקון החלפת מנגנוני ההפעלה של ממטירי  .ג
 :מצ"ב הצעת מחיר לביצוע

 ₪ 3,200סעיף א'  .1

 ₪ 2,600סעיף ב'  .2

 ₪ 14,550סעיף ג'  .3
 

 ₪  23,809ע"ס נ.ש.ג ספורט בירוק  לאשר ההתקשרות עם מחלקת ספורט ואירועים ממליצה 
 המקוריים., הספק היחיד שמייבא את החלקים  כולל מע"מ

 תב"ר מבני ציבור –מקור תקציבי      
 ( 7)נספח מס' 

 
 הרכבת מראות במתחמי הספורט העירוניים - 95/2018הצעה  מס' . 8

      
 הבאים לקבלת     מחלקת ספורט ואירועים באמצעות מנהל מרכז הפיס, רמי חלפון פנתה לספקים      
 .הרכבת מראות למתחמי הספורט העירונייםעבור הצעות מחיר      

 :פירוט ההצעהלהלן      
 .הרכבה והתקנת מראות למתחמי הספורט העירוניים     
 נעשתה פנייה לספקים הבאים:     
 אל, גלריה מור, אור המראות.-אלום טל     
     

  :טבלת השוואות להצעות ספקים 
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 אור המראות גלריה מור אל-אלום טל 

 מחיר לי"ח לא כולל 
 ₪  1,005 ₪  726.5 ₪  760 מע"מ

 ₪  170.85 ₪  123.5 ₪  129.2 מע"מ

 סה"כ מחיר לי"ח
 ₪  1,175.85 ₪  850  ₪ 889.2 כולל מע"מ 

 
 כולל מע"מ₪ 850, ע"ס  גלריה מורמחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 הזולה ביותר, לחברה רקע וניסיון בתחום התקנת והרכבת מראות . ליחידה כולל מע"מ , עצתו

 לשנה כולל מע"מ .₪  35,000הסכום הרכישה  •

 ₪  8,750ע"ס  1829800750מרכז קריית מנחם ₪ ,  8,750ע"ס  1747300750בריכה  –מקור תקציבי 
 ₪ . 8,750ע"ס ₪  18293500750קרית האומנים ₪ ,  8,750ע"ס  1829400750מרכז הפיס 

 
 ( 8)נספח מס' 

 
 
 בחירת מפעיל לערב שירי לוחמים - 96/2018הצעה מס' . 9

 " בעוז רוחםיהודית במשרד החינוך אישר לעיריית רמלה לקיים פרויקט "האגף לתרבות     
 ערב שירי לוחמים ופעילות וסיורים לבתי הספר לקראת יום הזיכרון דרך קול קורא בתקציב     
 המרכבה תפתח מייד אחרי פסח., ₪ 30,000של      

 הארץ. משרד החינוך בחר במפעלות הציונות הדתית להפעיל את המופע בכל רחבי .א

 20/3מצ"ב מכתב ממפקח משרד החינוך אריה פרומן מתאריך  .ב

 עלות  שם המופע

 בעוז רוחם
ערב שירי לוחמים מרכזי אומן אדיר גץ + מנחה יואב 

 לימור
 פעילות הכנה בבתי הספר וסיורים בעקבות לוחמים

 פרסום ארצי

כולל מע"מ  ₪ 30,000
 ללא הגברה ותאורה

 
 ואירועים היחידה לתרבות תורנית מבקשת לאשר את ההצעה שלמחלקת ספורט 

 כולל מע"מ ולא כולל הגברה ותאורה , יש ההתאמה ₪  30,000מפעלות הציונות הדתית , ע"ס 
 .לאופי האירוע ומכתב מהמפקח המחוזי

 1827000783 –מקור תקציבי 
 ( 9)נספח מס' 

 
 
 
 
 

 קבלת שירותי שטיפת רכבים ממכוני שטיפה בתחום השיפוט של רמלה       – 97/2018הצעה מס'  . 10
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 לחברת שטיפומט נותרה רק תחנת רחיצת רכבים אחת ברמלה , 8.3.2018כיוון ומתאריך       

 מתוך ארבע תחנות שטיפה שהיו בתחום השיפוט של העיר.      

 בבקשה לקבלת הצעות למכוני שטיפה  בתחום השיפוט של העיר רמלה, מחלקת רכש  יצאה       

 להלן התחנות שפנינו אליהן במסירה ידנית:      

 שטיפת האחים ודולפין ווש. קורן יזמות, וואחידי יוסף, שטיפת הקריה,      

 נענו לבקשתנו:      

 קורן יזמות בע"מ ודולפין ווש כעל זוכים בנוסףקצין הרכב ממליץ לאשר ההתקשרות עם        

  לשטיפומט בפריסה הארצית.      

 אלש"ח 20הינה יוון והשרות ניתן הן לרכבי עירייה והן לרכבי הליסינג, העלות הכוללת בשנה מכ      

 כולל מע"מ לכלל הרכבים.      

 .רייהיכל מחלקות הע 531. 530.  731,  730   -מקור תקציבי      

 ( 10)נספח מס'                                                                

 רכישת חולצות למשתתפי מרוץ רמלה – 98/2018הצעה מס' . 11
 

 גלופות )עיריית רמלה וקופ"ח מכבי( פרובצס 2חולצות הכוללות למרוץ רמלה נדרש לרכוש        
 צבעוני מלא, החולצות יחולקו למשתתפי המרוץ.      
 מערך החולצה ועד   50% –התחייבו להשתתף ב  למרוץקופ"ח מכבי שירותי בריאות נותני החסות       
 כולל מע"מ ברכישת החולצות,)מכתב מצורף(.₪  18,000עלות של       
 מחלקת רכש פנתה לספקים הבאים לקבלת הצעות מחיר:      
 . בן ליין,אלעד ייצור ושיווק וכדורי וורקר      
 : המחיר להלן טבלת הצעות      

  טבלת השוואות חולצות מרוץ רמלה

בן 
   כדורי  ןןרקר  אלעד  ליין

 תאור הפריט
יח' 

 כמות חישוב
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 הערות סה"כ

חולצת דריי פיט לבנה 
שרוול קצר כולל הדפסה 

פרוצס צבעוני מלא 
 42000 14 72000 24 30600 10.2 36000 12 3000 יחידה מלפנים ומאחור

במידות: 
S.M.L.XL.XXL 

   42000   72000   30600   36000       ₪סה"כ ללא מע"מ 

   7140   12240   5202   6120       מע"מ

   49140   84240   35802   42120       ₪סה"כ כולל מע"מ 

 
 אלעד ייצור ושיווק ע"ס לאחר בדיקת הצעות המחיר מחלקת רכש ממליצה לאשר התקשרות עם 

 , הצעתם הזולה ביותר והספק עונה על דרישות העירייה.כולל מע"מ  ₪  35,802
 על פי הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה. –מקור תקציבי 

 ( 11)נספח מס'                                                      
 
 
 

 אספקה והתקנת מתקן כדורסל וכדורעף וסימון המגרש - 99/2018הצעה מס' . 12
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 ספורט ואירועים פנתה לספקים הבאים לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי אספקה לקת מח      
 גל ספורט, מונדו ספורט, פיינטגול התקנה וצביעת מגרש כדורסל במרכז רב -ספורט הדרום, בש      
  .פיינטגולו  ספורט הדרום, להלן הספקים: נכותי בית אקשטיין      

 
 
 

 ספורט הדרום 
 ספורטהס

 פיינטגול

 עלות     
 לפני מע"מ

 עלות    
 מע"מ לפני

אספקה והתקנת מתקן כדורסל 
 הכולל:

מתקן בליטה לחיבור מסגרת 
 מהקיר 

 +מסגרת
 +לוח פרספקט

 +טבעת קפיצית

 

 ₪8200  
 
 
 
 
  
  ₪6723 

 
 
  
  ₪1825 

 
  

  ₪1729 

 
  
  ₪1350 
 
 
 

 
8.500.00 ₪ 

 
 
 
 
 
 
 

6.500.00   ₪ 
 
 
 
 
 

1.200.00  ₪ 
 
 
 
 

1.000.00₪  
 
 
 

1.500.00  ₪ 

אספקה והתקנת זוג תושבות 
 כדורעף

 + זוג עמודי כדורעף
 + רשת

סימון מגרש כדורסל מקצועי 
)במסקנטייפ( לפי תקן איגוד 

הספורט העולמי בצבעים שונים 
 לפי בחירה.

 
סימון מגרש כדורעף מקצועי 
)במסקנטייפ( לפי תקן איגוד 

הספורט העולמי בצבעים שונים 
 לפי בחירה.

 
אישור ובדיקה בשטח לתקן 
בטיחות בגמר ההתקנה ע"י 

  מעבדה מוסמכת

 
 סה"כ

 
19,827  ₪ 18,700  ₪ 

 
 

 לא כולל מע"מ,₪  18,700פיינטגול , ע"ס מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר  ההתקשרות עם 
 הצעתו הזולה ביותר .   

 2570 -מקור תקציבי
 ( 12)נספח מס'                                                         

 

 מחלק

 

 
. 
 
 
 
 

 רזיאל ודוד אומנים,עידנים למגרשים תאורה תכנון - 100/2018הצעה מס'  .13
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  אומנים ,עידנים למגרשים תאורה לתכנון מחיר הצעות לקבל מ"ע חברות 3-ל פנה הנדסה אגף       

  .רזיאל ודוד       

, שבו הוחלט כי יש 15.3.2018נושא זה עלה לדיון בוועדת הצעות פטורות ממכרז ביום  -הערה

 לבקש הנחה נוספת מכל המציעים.

 

 (:מ"מע כולל)והנחה נוספת ככל שנתנה ע"י המציעים  שהתקבלו המחיר הצעות להלן

 ₪. 22,230לאחר הנחה נוספת  .₪ 23,400 -מ"בע וייעוץ הנדסה אס טי איי. 1

 לא ניתנה הנחה נוספת. .₪ 23,400 -מ"בע חשמל מהנדס רפפורט. י. 2

 .נוספת הנחה ניתנה לא .₪ 27,846 -מ"בע ויועצים מהנדסים מלכה אריאל. 3

 מ"בע וייעוץ הנדסה אס טי איי חברת של המחיר הזולה הצעת את לאשר ממליץ הנדסה אגף

 כולל מע"מ.₪  22,230 ס"ע

 (.₪ 334,737 יתרה) 2026962950 -תקציבי סעיף

 ( 13)נספח מס' 

 

 הלל אברהם-אילן בר כיכר תאורה תכנון - 101/2018הצעה מס' . 14

 הלל. אברהם-אילן בר כיכר תאורה מחיר לתכנון הצעות לקבל מ"ע חברות 3-ל פנה הנדסה אגף

 המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:להלן הצעות 

 ₪. 11,700 -מ"בע וייעוץ הנדסה אס טי איי. 1

 ₪. 15,795 -. קלינפלץ הנדסה בע"מ2

 ₪. 17,550 -מ"בע ויועצים מהנדסים מלכה אריאל. 3

 ס"ע מ"בע וייעוץ הנדסה אס טי איי חברת של הזולה המחיר הצעת את לאשר ממליץ הנדסה אגף

 .מ"מע כולל ₪ 11,700

 (.₪ 312,507 יתרה) 2026962950 -סעיף תקציבי

 ( 14)נספח מס' 

 
 חפירות ארכיאולוגיות במתחם "מכבי החדשה" - 102/2018הצעה מס' . 15

 לצורך קידום פרוייקט מתחם "מכבי החדשה" יש צורך בעבודות ארכיאולוגיות של רשות       

 ₪.  720,821הסכום עבור עבודות אלו עומד ע"ס  העתיקות.     

 ₪. 720,821לרשות העתיקות במתחם "מכבי החדשה" על סך אגף הנדסה ממליץ לאשר תשלום      

 ₪(. 2,603,131)יתרה  2025502950 -מקור  תקציבי     

 ( 15)נספח מס' 
 
 הובלה, טיפול והחזקההתקשרות עם קבלן הנותן שירותי לכידה,  - 103/2018הצעה מס' . 16
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 של סוסים, חמורים, מעלי גירה ובעלי כנף    
 בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור  קבלת שירותי לכידה, הובלה, פנתה  תהמחלקה הוויטרנרי    

 טיפול והחזקה של סוסים וחמורים.       

 עיריית רמלה זקוקה לקבלן הנותן שירותי לכידה, הובלה, טיפול והחזקה של סוסים,     

 חמורים, מעלי גירה ובעלי כנף, מאחר ומפעם לפעם נמצאים אלו משוטטים, פצועים או     

 שמוחזקים באופן הגורם למטרד תברואי לתושבים.    

 חרות ונערך נוהל הצעות מחיר לצורך ההתקשרות הנדונה, נבדקו קבלני שירות ברשויות א    

 לשלושה קבלני שירות:    

 צביקה תמוז, הצעת מחיר נספח א'.  –איתור הצלה וחילוץ בעלי חיים  –מוקד חי  .א
 גטניו בעלי חיים בע"מ, הצעת מחיר נספח ב'. .ב
הצעת מחיר נספח ג'. אין לקבלן אישור "מתקן מוגן" ולפיכך הצעתו  -ד"ר אמנון כליפא .ג

 נפסלה.
 

 גטניו בעלי חיים בע"מ צביקה תמוז -מוקד חי 

 בצרה כפר שמואל כתובת המתקן/ מרחק מרמלה

העירייה התקשרה עימו -מרוצים שביעות רצון ממתן השירות
שנים אחרונות, השירות  3-ב

 משביע רצון.

לדעת שתי  -לא מרוצים
רשויות, שחרר לכאורה 

 סוסים בשטח הרשות.

   לכידה והובלה

 ₪ 750   ₪ 1000 וחמוריםסוסים 

  ₪ 550 -פרטים 5עד   ₪ 1000 -פרטים 20עד  מעלי גירה קטנים

 ₪ 500 -פרטים 20עד  ₪ 600 -פרטים 100עד  בעלי כנף

   החזקת בעלי חיים

 ליום ₪ 75 ליום ₪ 90 סוסים וחמורים

 ליום ₪ 60 ליום ₪ 40 מעלי גירה קטנים

 ליום ₪ 30 ליום ₪ 20 בעלי כנף

 
 ממליצה להתקשר עם שני הקבלנים,לאחר בדיקת הצעות המחיר הווטרינרית  העירונית  

הזמנת  , ע"פ גטניו בעלי חיים בע"מו צביקה תמוז –איתור הצלה וחילוץ בעלי חיים  מוקד חי
  . העבודה תעשה ע"פ דחיפות קבלת השירות וזמינות הקבלן

 אישור התקשרות לשנה+ שנתיים הארכה.  קשובובנוסף מ

 לא כולל מע"מ.₪  141,200  סכום ההתקשרות לשנה לא יעלה על הסכום המחייב מכרז
  1714200-751  -מקור תקציבי 

 ( 16)נספח מס' 

 הארכת נוהל ארוחות וכריכים קיים ע"י החברה לפיתוח משאבי אנוש - 104/2018הצעה מס' . 17
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 . 31.03.18נוהל הארוחות הקיים מסיים את תוקפו ביום      

 ליציאה ולביצוע נוהל הצעות מחיר ע"י החברה  15.03.18בהמשך לאישור ועדת השלושה מיום      

 כרז לאספקת ארוחות וכריכים ובשל הסמיכות לחופשת הפסח מ לפיתוח משאבי אנוש על פי     

 להארכת הנוהל הקיים בחודש ימים   ואישור להבטיח הזנת הילדים  מבקשאגף חינוך ונוער      

 עד להשלמת מכלול תהליך ההתקשרות בנוהל החדש. 30.04.18ף עד ליום נוס     

  

 מצ"ב מס' דרישות :     
 

מס' 
 עלות כוללת שם ספק אורית דרישה

 03-04.2018 -מחוננים תשע"ח-הזנה 102223
החברה לפיתוח 

 12,321 משאבי אנוש

 03-04.2018 -דרך חדשה תשע"ח-הזנה 102224
החברה לפיתוח 

 3,474 אנושמשאבי 

102266 
 13) 4.2018גן אלהודא  -הזנה חנ"מ 
 ימים( 11תלמידים, 

החברה לפיתוח 
 1,765 משאבי אנוש

102273 
 7) 4.2018הזנה לחודש  -תיכון דרור  -הזנה 
 תלמידים(  20ימים,

החברה לפיתוח 
 1,680 משאבי אנוש

 04.2018הזנה  -עידנים  -חינוך לפסגות  102278
לפיתוח החברה 

 8,640 משאבי אנוש

  27,880         סה"כ    
 

 ₪  27,880החברה לפיתוח משאבי אנוש ע"ס אגף חינוך ונוער מבקש לאשר הארכת ההתקשרות עם 
 כולל מע"מ .

 
 . 1813210786,  7050000317,  1812300751, 1813400780,  1813400780 –מקור תקציבי 

 
 

 (17)נספח מס' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :המלצות הועדה

 רכישת מחסום משטרתי תקני  – 88/2018הצעה מס'   .1
 עם ההתקשרות מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשרהועדה מאשרת המלצת     

 מע"מ.+ ₪ 50,000סכום הרכישה לא יעלה ,  יהודה גדרות    
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 ואדמה גננית  רכישת  צמחים עצים קומפוסט – 89/2018הצעה מס' . 2
 עם ההתקשרות מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשרהועדה מאשרת המלצת     

 לא כולל מע"מ.₪  36,650משתלת אייל בסך     

 
 רכישת כלי עבודה ידניים וחומרים לגינון  – 90/2018הצעה מס' . 3

 עם ההתקשרות מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשרהועדה מאשרת המלצת     

 כולל מע"מ . ₪  19,837חבוב יצחק ע"ס     

 

 רכישת חומר מקורצף/אספלט גרוס  – 91/2018הצעה מס' . 4
 עם ההתקשרות מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשרהועדה מאשרת המלצת     

      + מע"מ בשנה. אלש"ח  50האחים אדרי , סכום הרכישה לא יעלה על      

 

 רכישת מזוזות למבני העירייה – 92/2018הצעה מס' . 5
 עם ההתקשרות מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשרהועדה מאשרת המלצת     

  בשנה.אלש"ח +  10פינקלשטיין , סכום הרכישה לא יעלה על  זיסקינד    

 

 במתחם הקאנטרי העירוני העבודות להחלפת הדשא והצמחיי - 93/2018הצעה מס' . 6
 עם ההתקשרות מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשרהועדה מאשרת המלצת     

 כולל מע"מ.₪  137,063משתלת אייל האחים לוי בע"מ ע"ס     

 

 תיקון מערכת ממטרים במגרש פארק עופר - 94/2018הצעה מס' . 7
  ההתקשרות מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשרהועדה מאשרת המלצת     

 , הספק היחיד שמייבא את החלקים  כולל מע"מ₪ 23,809ע"ס נ.ש.ג ספורט בירוק  עם
 המקוריים.

 

 הרכבת מראות במתחמי הספורט העירוניים - 95/2018הצעה  מס' . 8
  ההתקשרות מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשרהועדה מאשרת המלצת     
 לשנה כולל ₪  35,000סכום הרכישה ליחידה כולל מע"מ , כולל מע"מ₪ 850גלריה מור , ע"ס     
 מע"מ .    

 
     
 

  
 בחירת מפעיל לערב שירי לוחמים - 96/2018הצעה מס' . 9

 מחלקת ספורט ואירועים  היחידה לתרבות תורנית וממליצה הועדה מאשרת המלצת     
 כולל מע"מ ₪  30,000הציונות הדתית , ע"ס  עם מפעלות  ההתקשרות בפני ראש העיר לאשר

 ולא כולל הגברה ותאורה .
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 קבלת שירותי שטיפת רכבים ממכוני שטיפה בתחום השיפוט של רמלה       – 97/2018הצעה מס'  .10

 קצין הרכב  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם   הועדה מאשרת המלצת       
  לשטיפומט בפריסה הארצית. קורן יזמות בע"מ ודולפין ווש כעל זוכים בנוסף      

 אלש"ח כולל מע"מ לכלל הרכבים. 20הינה העלות הכוללת בשנה       

 
 רכישת חולצות למשתתפי מרוץ רמלה – 98/2018הצעה מס' . 11

 מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת        
 כולל מע"מ .₪  35,802אלעד ייצור ושיווק ע"ס         

 
 אספקה והתקנת מתקן כדורסל וכדורעף וסימון המגרש - 99/2018הצעה מס' . 12

  ההתקשרות מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשרהועדה מאשרת המלצת       
 לא כולל מע"מ.₪  18,700פיינטגול , ע"ס       

 
 

 רזיאל ודוד אומנים,עידנים למגרשים תאורה תכנון - 100/2018הצעה מס'  .13
 עם  ההתקשרות אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשרהועדה מאשרת המלצת       

 כולל מע"מ.₪  22,230 ס"ע מ"בע וייעוץ הנדסה אס טי איי חברת

 
 הלל אברהם-אילן בר כיכר תאורה תכנון - 101/2018הצעה מס' . 14

 עם  ההתקשרות אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשרהועדה מאשרת המלצת       
 .מ"מע כולל ₪ 11,700 ס"ע מ"בע וייעוץ הנדסה אס טי איי חברת של      

 
 חפירות ארכיאולוגיות במתחם "מכבי החדשה" - 102/2018הצעה מס' . 15

 עם  ההתקשרות אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשרהועדה מאשרת המלצת       
 ₪. 720,821רשות העתיקות במתחם "מכבי החדשה" על סך       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 התקשרות עם קבלן הנותן שירותי לכידה, הובלה, טיפול והחזקה - 103/2018הצעה מס' . 16

 של סוסים, חמורים, מעלי גירה ובעלי כנף    
 עם ההתקשרות הווטרינר העירוני  וממליצה בפני ראש העיר לאשרהועדה מאשרת המלצת     
 .  בעלי חיים בע"מ גטניוו צביקה תמוז –איתור הצלה וחילוץ בעלי חיים  מוקד חי    
 לא כולל מע"מ.₪  141,200  סכום ההתקשרות לשנה לא יעלה על הסכום המחייב מכרז    
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 הארכת נוהל ארוחות וכריכים קיים ע"י החברה לפיתוח משאבי אנוש - 104/2018הצעה מס' . 17
 עם ההתקשרות אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשרהועדה מאשרת המלצת       
 כולל מע"מ .₪  27,880החברה לפיתוח משאבי אנוש ע"ס       

 
 
 
 
 עללאל רוזה                                                                  רונן עזריה                      

 מנכ"ל העירייה      גזברית העירייה                                                                      
 

 החלטות ראש העיר:
 

 :המלצות הועדה

 רכישת מחסום משטרתי תקני  – 88/2018הצעה מס'   .1
 מע"מ.+ ₪ 50,000סכום הרכישה לא יעלה ,  יהודה גדרות  עם ההתקשרותמאשר     

 

 רכישת  צמחים עצים קומפוסט ואדמה גננית  – 89/2018הצעה מס' . 2
 לא כולל מע"מ.₪  36,650משתלת אייל בסך    עם ההתקשרותמאשר     

 
 רכישת כלי עבודה ידניים וחומרים לגינון  – 90/2018הצעה מס' . 3

 כולל מע"מ . ₪  19,837חבוב יצחק ע"ס  עם ההתקשרותמאשר      

 

 רכישת חומר מקורצף/אספלט גרוס  – 91/2018הצעה מס' . 4
      + מע"מ בשנה. אלש"ח  50האחים אדרי , סכום הרכישה לא יעלה על  עם ההתקשרותמאשר     

 

 רכישת מזוזות למבני העירייה – 92/2018הצעה מס' . 5
 אלש"ח + בשנה.  10זיסקינד פינקלשטיין , סכום הרכישה לא יעלה על   עם ההתקשרותמאשר     

 

 במתחם הקאנטרי העירוני העבודות להחלפת הדשא והצמחיי - 93/2018הצעה מס' . 6
 כולל מע"מ.₪  137,063משתלת אייל האחים לוי בע"מ ע"ס   עם ההתקשרותמאשר     

 

 

 

 תיקון מערכת ממטרים במגרש פארק עופר - 94/2018הצעה מס' . 7
 , הספק היחיד כולל מע"מ₪ 23,809ע"ס נ.ש.ג ספורט בירוק  עם ההתקשרותמאשר     
 שמייבא את החלקים המקוריים.    
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 הרכבת מראות במתחמי הספורט העירוניים - 95/2018הצעה  מס' . 8
 סכום הרכישה ליחידה כולל מע"מ , כולל מע"מ₪ 850גלריה מור , ע"ס     עם ההתקשרותמאשר     
 לשנה כולל מע"מ .₪  35,000    

 
  

 שירי לוחמיםבחירת מפעיל לערב  - 96/2018הצעה מס' . 9
 כולל מע"מ ₪  30,000מפעלות הציונות הדתית , ע"ס  עם  עם ההתקשרותמאשר 

 ולא כולל הגברה ותאורה .
 

 קבלת שירותי שטיפת רכבים ממכוני שטיפה בתחום השיפוט של רמלה       – 97/2018הצעה מס'  .10

 לשטיפומט בפריסה  קורן יזמות בע"מ ודולפין ווש כעל זוכים בנוסף עם ההתקשרותמאשר       
  הארצית.      
 אלש"ח כולל מע"מ לכלל הרכבים. 20הינה העלות הכוללת בשנה       

 
 רכישת חולצות למשתתפי מרוץ רמלה – 98/2018הצעה מס' . 11

 מע"מ .כולל ₪  35,802אלעד ייצור ושיווק ע"ס   עם ההתקשרותמאשר        
 

 אספקה והתקנת מתקן כדורסל וכדורעף וסימון המגרש - 99/2018הצעה מס' . 12
 לא כולל מע"מ.₪  18,700פיינטגול , ע"ס   עם ההתקשרותמאשר       

 
 

 רזיאל ודוד אומנים,עידנים למגרשים תאורה תכנון - 100/2018הצעה מס'  .13
 כולל מע"מ.₪  22,230 ס"ע מ"בע וייעוץ הנדסה אס טי איי חברת עם ההתקשרותמאשר 

 
 הלל אברהם-אילן בר כיכר תאורה תכנון - 101/2018הצעה מס' . 14

 .מ"מע כולל ₪ 11,700 ס"ע מ"בע וייעוץ הנדסה אס טי איי חברת  עם ההתקשרותמאשר       

 
 חפירות ארכיאולוגיות במתחם "מכבי החדשה" - 102/2018הצעה מס' . 15

 ₪. 720,821רשות העתיקות במתחם "מכבי החדשה" על סך   עם ההתקשרותמאשר       
 
 
 
 
 
 
 
 התקשרות עם קבלן הנותן שירותי לכידה, הובלה, טיפול והחזקה - 103/2018הצעה מס' . 16

 של סוסים, חמורים, מעלי גירה ובעלי כנף    
 גטניו ו צביקה תמוז –איתור הצלה וחילוץ בעלי חיים  מוקד חי  עם ההתקשרותמאשר     
 .  בעלי חיים בע"מ    
 לא כולל מע"מ.₪  141,200  סכום ההתקשרות לשנה לא יעלה על הסכום המחייב מכרז    
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 הארכת נוהל ארוחות וכריכים קיים ע"י החברה לפיתוח משאבי אנוש - 104/2018הצעה מס' . 17
 כולל מע"מ .₪  27,880החברה לפיתוח משאבי אנוש ע"ס   עם ההתקשרותמאשר       

 
 
 
 
 
 
 
 

 מיכאל וידל                                                                        
 ראש העיר                                                                         

 רמלה . 


