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 14-2018/16הצעות פטורות מס' 
 

 (   2018מרץ  28)  י"ב בניסן תשע"ח יום , רביעי שהתקיימה הצעות פטורות ישיבת הועדה 
 רמלה. 1בבניין העירייה בחדר הישיבות ע"ש אפריאט , ויצמן 

 
 נוכחים::                                                           משתתפים 
 נכ"ל העירייה מ –רונן עזריה 

 גזברית העירייה –עלאלל רוזה 
 משנה ליועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם 

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

 
 הנדון: 

 
 קאנטרי רמלה –טיפול תקופתי חדר מכונות   - 2018/113הצעה מס' . 1
 

 בחדר המכונותעת מחיר בנושא טיפול תקופתי מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצ
 , להלן פירוט ההצעה:הממוקם במתחם הקאנטרי העירוני

 תיקון והחלפת חלפים תקולים בחדר המכונות. .א
 תיקון נזילות מאל חוזרים, משאבת סחרור וגלישה. .ב
 החלפת שבשבת לבקר וכיול מערכות. .ג

 
 נעשתה פניה לספקים הבאים:
 )מצ"ב טבלת השוואות (.פארםיגל שירותי מים בע"מ, הידרו

 הידרופארם יגל שירותי מים בע"מ 

 ₪  16,235 ₪  15,500 מחיר

 ₪  2,760 ₪  2,635 מע"מ

סה"כ מחיר כולל 
 ₪  18,995 ₪  18,135 מע"מ

 
 ,  חברת יגל שירותי מיםמבקשת לאשר את ההתקשרות עם  מחלקת ספורט ואירועים 

 ה את המערכות הפועלות בחדר המכונות במתחם החברה מכיר,  כולל מע"מ₪  18,135ע"ס 
 קאנטרי העירוני והצעתם הינה הזולה ביותר.ה

   1747300750 –מקור תקציבי 
 ( 1)נספח מס' 
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 ואריש'ג פ"משולב בשצ במתקן צינור מגלשת שיקום - 114/2018הצעה מס' . 2
 

 צינור מגלשת על מנת לקבל הצעת מחיר לשיקוםעלי היתר מת"י ספקים ב 5-פנה ל אגף הנדסה    

  .ואריש'ג פ"בשצ  משולב במתקן    

 הצעות מחיר: 2בפועל התקבלו 

 כולל מע"מ.₪  42,354 -מתקני פסגות בע"מ .1

 כולל מע"מ.₪  44,226 -גנית פארק בע"מ .2

 זכיין משכ"ל שעמו יש הזמנה ל הוציאלא ניתן ל ,משכ"לעם זכיין הערה: עקב תם תוקף מכרז מסגרת 

 לעירייה חוזה. 

 ₪  42,354בע"מ ע"ס  חברת מתקני פסגות לאשר את הצעת המחיר הזולה שלאגף הנדסה ממליץ 

   .כולל מע"מ

 2470 -מקור תקציבי
 ( 2)נספח מס' 

 
 עמדת שרות עצמי, מידע, רישום, סריקה, כרטוס, תורים ועוד   - 115/2018הצעה מס'  .3

 קאנטרי רמלה    
 

 רכישת עמדת שרות עצמי, מידע, עבור מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעת מחיר 
  רישום, סריקה, כרטוס ותורים עבור מתחם הקאנטרי העירוני.

 פירוט ההצעה:    

 , מדפסת כרטיסים תרמית, קורא אשראי שפתיים, מנגנון מזומן כולל win 10'', מחשב 19מסך מגע 
 סוגי מטבע  5של שטר, מנגנון מטבעות והחזרת עודף  1אלים והחזרת עודף בסוג קבלת שטרות ישר

 ומקלדת נומרית.
 )מצ"ב טבלת השוואות(.אפולו מערכות, דנגוט מחשבים בע"מ: רשימת ספקיםלהלן 

 דנגוט מחשבים  אפולו מערכות 
 בע"מ

 ₪  29,300 ₪  27,800 מחיר

 ₪  4,918 ₪  4,726 מע"מ

סה"כ מחיר כולל 
 ₪  34,281 ₪  32,526 ע"ממ

 
 , חברת אפולו מערכותהצעת המחיר של מחלקת ספורט ואירועים מבקשת לאשר את 

 לחברה רק וניסיון בתחום עמדות השירות העצמי והצעתם הינה ,  כולל מע"מ₪  32,526ע"ס  
 הזולה ביותר.

 תב"ר מוסדות ציבור  –מקור תקציבי 
 ( 3)נספח מס' 
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 רכישת ארליס לצביעת כבישים  – 116/2018הצעה מס'   .4
     

 לצביעת כבישים נדרש ארליס ממונע )מנוע בנזין( , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת ליחידה     
 הצעות מחיר מהספקים הבאים:    
 עשה זאת בהצלחה. –ארגנטולס, אסקו חברה לאספקה הנדסית, חברת מ.נ.מ     
 נו לבקשה :נע    
 ארגנטולס, אסקו חברה לאספקה הנדסית.    
 המלצת מחלקת רכש:    

 בהתייעצות עם היחידה לצביעת כבישים ובהמלצתם מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות     
 הצעתם הזולה ביותר והספקכולל מע"מ , ₪  61,893חברת ארגנטולס בע"מ כעל זוכים ע"ס עם     
 .)מצ"ב טבלת השוואות(,ירייהעונה על דרישות הע    
  1744.780 –מקור תקציבי     

 ( 4)נספח מס' 
 

  אסקו  ארגנטולס    

 מחיר סה"כ מחיר יחידה מחיר סה"כ מחיר יחידה כמות יח' חישוב תאור הפריט

מכשיר לצביעה וסימון כבישים ע"פ הנתונים הבאים :   מכונת סימון כבישים דגם 

PL4955 או שווה ערך             

             HP 5.7או שווה ערך בהספק  hondaמנוע בנזין 

             ק"ג 137משקל 

             50W / 12Vמערכת הפעלה אלקטרונית

             המשאבה מונעת הידראולי

             L/M 5.7ספיקה מקסימלית   bar 227לחץ מקסימלי 

             155.5km/hm/min(9)מהירות התזה מקסימלית 

             0.028אקדחים" 2 0.037אקדח  1כמות וגודל דיזות מקס.

 30900 30900 28450 28450 1 יחידה ס"מ 30עד  5רוחב פס 

            או שווה ערך  Lazy Liner eliteכיסא נוסע דגם 

            HP 7.0או שווה ערך בהספק  Subaruמנוע בנזין 

            HD "16x"4.5אומטים צמיגים פנ

            11-0קמ"ש אחורה  19-0מהירות נסיעה קדימה 

            מושב רב מצבי ) קדימה/אחורה, מצד לצד( 

 24500 24500 24450 24450 1 יחידה עם חיישן דימום מנוע

 55400   52900       סה"כ ללא מע"מ ש"ח

 9418   8993       מע"מ

 64,818   61,893       לל מע"מ ש"חסה"כ כו
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 רכישת חלקים אביזרים ומערכות השקיה  – 117/2018הצעה מס'  .5
  

 בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור רכישת חלקים אביזרים ומערכות השקיה,מחלקת הגינון פנתה     
 הספקים הבאים:מחלקת רכש פנתה לקבלת הצעות מחיר מ    
 עמר השקיה, נטפים,הכל בו לגן,משתלת אייל , וכל בו עמיעד, מ.ט.ר גינון והגרעין.    
 נענו לבקשה:    
 עמר השקיה, כל בו עמיעד והגרעין.    

 מצ"ב טבלאות השואות מחיר . •
 המלצת המחלקה:    
 ביצוע הרכישה במהלךומדובר בהרבה מאוד פריטים וכוון והבקשה היא להצעת מסגרת ל מכוון     
 להכריז על:מחלקת רכש ממליצה  כל השנה וכוון ומהפריטים מרכיבים מערכות השקיה     
 כעל זוכים , הרכש יתבצע על פי ההצעה הזולה ביותר סך הרכישה עמר השקיה, כל בו עמיעד והגרעין     
 לא כולל מע"מ.₪  100,000בשנה לא יעלה על    

 ושרות ע"י גזברית העירייה.על פי הזמנות חתומות ומא •
 
  1746.781,1746.751,1746.755,1743.750 –מקור תקציבי    
 

 ( 5)נספח מס' 
 
 

  2018דמי אחזקה מעלית אשכול פיס לשנת  – 118/2018הצעה מס'  .6
      
 אחזקה. שירותוהם גם החברה שמספקת   חברת שינדלר נחושתןבאשכול הפיס מותקנת מעלית של     

 בעבר נעשו ניסיונות לפנות לנותני שירות נוספים שלא צלחו מאחר ואינם בעלי המעלית.    

 . 2005נחתם הסכם שירות לאחזקת המעלית, הסכם זה סיים תוקפו בשנת  2004בשנת     

 מאז מידיי שנה יצאה הזמנת עבודה ועל בסיסה ניתן השירות.    

 סדיר נספח שינויים להסכם השירות המקורי .אשכול הפיס בשיתוף המחלקה המשפטית מבקש לה    

 מצ"ב טיוטת נספח השינויים. •

 :להלן עיקרי הדברים שנרשמו בנספח

 .לחודש בתוספת מע"מ₪  1,020העלות החודשית לאחזקת המעלית הינה 

 כולל מע"מ.₪  14,321עלות שנתית ע"ס 

 31.12.18תוקף ההסכם הינו עד ליום 

 שנתי.₪  2,000 -המחיר הוזל לעומת שנה קודמת בכ

 819.780 –מקור תקציבי 
 ( 6)נספח מס' 

 
 

 
 
 ליווי בתי ספר קול בנושא זיהום אויר בחירת ספק ל - 119/2018הצעה מס' . 7
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 .2016/17המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא בנושא חינוך וקהילה לשנת 
 אחד הנושאים הוא ליווי והנחיית בתי ספר בנושאי "זיהום אויר".

    בתי ספר שהותקנה בהם מערכת לניטור  מעקב ובקרה של צריכת החשמל.  5-8פרויקט ישתתפו ב    
 . מוסדות חינוך 15סה"כ  –בתכנית ישתתפו גנ"י הצמודים לבתי הספר     

 ליווי והנחית  -לספקים כדי להכין תכנית שתוגש לקול הקורא ולבצע מחלקת איכות הסביבה פנתה 
 ית תאושר. בתי הספר, במידה והתכנ

 להלן הספקים שנעשתה פנייה אליהם:

 .,הדוב הירוק, הילי אגין , הרשת הירוקה, צעד ירוק ,ארץ שפעre3רונית גולן, מיכל לוי פרץ, 
 נענו לבקשה:

 
 ארץ שפע צעד ירוק מיכל לוי פרץ Re3 שם הספק

נחייה כולל העלות לשעת 
 מע"מ

270  ₪ 250  ₪ 241 ₪  250 ₪  

 

 
לשעת הנחייה כולל ₪  241, ע"ס צעד ירוק   סביבה ממליצה  להתקשר עםמחלקת איכות ה

להנחיה וליווי לבתי ספר בנושא זיהום אויר בגלל ההצעה הזולה ביותר ובשל העובדה , מע"מ
 שהם כתבו את התוכנית לקול קורא ללא עלות.

ח הפעילות לכן הגדלנו את נפ  ₪ 156,667המשרד להגנת הסביבה אישר לנו לפרק הזה סכום של  .א
סה"כ שעות פעילות  650מדובר על  בבתי הספר ובגני הילדים כולל סיורים וימי שיא כאשר

156,667 ₪ . 

עלות ההנחיה תצא מסעיף תב"ר חדש, בהתאם להתחייבות הכספית שקבלנו מהמשרד להגנת  .ב
 הסביבה .

 1870000754 –מקור תקציבי 
 ( 7)נספח מס'  
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 : המלצות הועדה

 קאנטרי רמלה –טיפול תקופתי חדר מכונות   - 113/2018הצעה מס' . 1
 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם     

 . כולל מע"מ₪  18,135ע"ס , חברת יגל שירותי מים 

 ואריש'ג פ"משולב בשצ במתקן ינורצ מגלשת שיקום - 114/2018הצעה מס' . 2
 וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם אגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת     

   .כולל מע"מ₪  42,354בע"מ ע"ס  חברת מתקני פסגות

     

 עמדת שרות עצמי, מידע, רישום, סריקה, כרטוס, תורים ועוד   - 115/2018הצעה מס'  .3
 קאנטרי רמלה    

 ועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםה    

 . כולל מע"מ₪  32,526ע"ס   חברת אפולו מערכות
 

 רכישת ארליס לצביעת כבישים  – 116/2018הצעה מס'   .4
 חברת      הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם    

 .כולל מע"מ₪  61,893ארגנטולס בע"מ כעל זוכים ע"ס      
 
 רכישת חלקים אביזרים ומערכות השקיה  – 117/2018הצעה מס'  .5

  הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם    
 לא כולל מע"מ.₪  100,000בשנה לא יעלה על עמר השקיה, כל בו עמיעד והגרעין     
 
  2018דמי אחזקה מעלית אשכול פיס לשנת  – 118/2018הצעה מס'  .6

 הועדה מאשרת המלצת אגף חינוך ונוער וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם     
 עבור אחזקת המעלית לשנה. כולל מע"מ₪  14,321ע"ס ,   חברת שינדלר נחושתן    
 
 
 תי ספר קול בנושא זיהום אויר ליווי בבחירת ספק ל - 119/2018הצעה מס' . 7

 הועדה מאשרת המלצת הועדה לאיכות הסביבה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם     
 , לשעת הנחייה כולל מע"מ₪  241צעד ירוק , ע"ס     
 

 רונן עזריה           עללאל רוזה                                                                                    

 גזברית העירייה                                                             מנכ"ל העירייה                     

 

 

 

 14-2018/16צעות פטורות מס' ה
 : החלטות ראש העיר

 
 קאנטרי רמלה –טיפול תקופתי חדר מכונות   - 113/2018הצעה מס' . 1
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 . כולל מע"מ₪  18,135ע"ס , חברת יגל שירותי מיםת עם מאשר ההתקשרו

 ואריש'ג פ"משולב בשצ במתקן צינור מגלשת שיקום - 114/2018הצעה מס' . 2
   .כולל מע"מ₪  42,354בע"מ ע"ס  חברת מתקני פסגותמאשר ההתקשרות עם     

 
 ורים ועוד עמדת שרות עצמי, מידע, רישום, סריקה, כרטוס, ת  - 115/2018הצעה מס'  .3
 קאנטרי רמלה    

 . כולל מע"מ₪  32,526ע"ס   חברת אפולו מערכותמאשר ההתקשרות עם     

 רכישת ארליס לצביעת כבישים  – 116/2018הצעה מס'   .4
 .כולל מע"מ₪  61,893ארגנטולס בע"מ כעל זוכים ע"ס  מאשר ההתקשרות עם    
 
 ומערכות השקיה רכישת חלקים אביזרים  – 117/2018הצעה מס'  .5

 לא₪  100,000בשנה לא יעלה על עמר השקיה, כל בו עמיעד והגרעין  מאשר ההתקשרות עם    
 כולל מע"מ.    
 
  2018דמי אחזקה מעלית אשכול פיס לשנת  – 118/2018הצעה מס'  .6

  עבור אחזקת המעלית כולל מע"מ₪  14,321ע"ס ,   חברת שינדלר נחושתןמאשר ההתקשרות עם      
 לשנה.    
 
 ליווי בתי ספר קול בנושא זיהום אויר בחירת ספק ל - 119/2018הצעה מס' . 7

 , לשעת הנחייה כולל מע"מ₪  241צעד ירוק , ע"ס מאשר ההתקשרות עם      
 
 
 

 מיכאל וידל                                                                 

 ראש העיר                                                                 
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