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 (2018מאי  23רביעי  ט' בסיון תשע"ח )ביום  שהתקיימהלהצעות פטורות ישיבת הועדה 

 .רמלה  1ויצמן  , רחוב  בניין העירייהב בחדר הישיבות ע"ש אפריאט ,
 

                                     :נוכחים                                                          משתתפים:
 אגף חינוך ונוער -גזברית העירייה                           אלונה קליימן  -עלאלל רוזה  
 קצין רכב -אבי דילמחלקה משפטית                           -שרון בן יקר 
 כלכלן אגף הנדסה -עוז בן שלוש               מנהלת מח' משק ונכסים -מיכל רוטמן

                                                                              
 

 הנדון:
 
  רכישת שקיות ניילון עם הדפס לוגו עירייה לאיסוף פסולות  - 156/2018הצעה מס' . 1

 למחלקת התברואה וליחידת התחזוקה של מחלקת ספורט ואירועים נדרש לבצע רכישה כפעמיים     

 שקיות ניילון הכוללות הדפס לוגו עירייה לאיסוף אשפה ברחבי העיר.בשנה   של     

 שקיות . 20,000 -מחלקת רכש ציינה כמות מינימום להזמנה כ  מחיר,  בבקשה לקבלת הצעות    

  :  בבקשה לקבלת הצעות מחירלספקים הבאים תה מחלקת רכש פנ    

 פלאש,אביטל שיווק ,אוקינוס סוכנויות. ברודווי ,אשפלסט,    

 נענו לבקשתנו:הספקים אשר     
 . אשפלסט,   ברודווי    
 

 להלן טבלת הצעות מחיר: 

  אשפלסט  ברודווי     

 תאור הפריט
יחידת 
 כמות חישוב

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

שקוף + שרוך עם לוגו עיריית  72/87  0.004שקיות ניילון 
רמלה הדפסה צד אחד צבע אחד צבע אחד כמות מינימום 

 יחידות 20000
1000 

 10900 545 13000 650 20 שקיות
 ללא מע"מ ₪ סה"כ 

     13,000  10,900 

       
     

 אשפלסטממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת רכש המלצת מחלקת רכש: 
 הספק עונה על דרישות העירייה.שקיות( ,  20,000 ) לרכישה של  לא כולל מע"מ₪  10,900ע"ס 

 שקיות פעמיים בשנה.  20,000נדרשת רכישה של  •

    מע"מ. בתוספת₪  32,000רכישה בשנה לא יעלה על * סכום ה    
 
 עפ"י הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה., 17122000750 -מקור תקציבי 

 
 ( 1)נספח מס' 
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 רכישת עגלות אשפה מפלסטיק  - 2018/715הצעה מס'   .2

 נדרשות עגלות אשפה לאספקת שירותי לתושבי העיר , מחלקת רכש פנתה למחלקת תברואה     

 מחיר:  בבקשה לקבלת הצעותלספקים הבאים     

 קבוצת אלון בע"מ., דולב מוצרי פלסטיק, שוש פחטר יבוא ושיווק ציוד בע"מ    

 הספקים אשר נענו לבקשה :     

 מ וקבוצת אלון בע"מ.דולב מוצרי פלסטיק, שוש פחטר יבוא ושיווק ציוד בע"   

 להלן טבלת הצעות מחיר: 

 ש.שוש פחטר קבוצת אלון דולב מוצרי פלסטיק   

 תאור הפריט
יח' 

 חישוב
כמות 

 משוערת 
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

עגלות אשפה 
מפלסטיק בצבע 

 -ירוק  כולל הטבעה 
                 עיריית רמלה

                  

 8600 172 12150 243 8950 179 50 יחידה ליטרים 360

 6150 123 7400 148 6750 135 50 יחידה  240ליטרים 

 14,750  19,550  15,700    ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 
 המלצת מחלקת רכש:

 ושיווק ציוד בע"משוש פחטר יבוא  אשר ההתקשרות ההצעה הזולה ביותר שלמחלקת רכש ממליצה ל
  הספק עונה על דרישות העירייה.לא כולל מע"מ. ₪  14,750ע"ס 

 
 1712300743  -מקור תקציבי 

 ( 2)נספח מס' 
 
 ק"ג  2000עד משקל עגלה נגררת לשינוע גנרטורים רכישת   - 2018/815הצעה מס' . 3

 ובשגרה נדרש לשנע גנרטור של העירייה שנרכש לפני מספר חודשים על פי צורך  ,  לשעת חירום     

 .תעל גבי עגלה נגררת ייעודי    

 מחלקת רכש פנתה לספקים הבאים בבקשה לקבלת הצעות מחיר:     

 המרכב מפעלי מתכת )ראשלצ(., שמרלינג סינכו , ויינגולד משה , מרכז הנגררים )בית עובד(     

 כללה הובלת הנגרר עד למחסן החירום בעירייה. בקשהה*     

 נענו לבקשה : הספקים אשר     

 הצעתו ענה על כל דרישות העירייה.  -שמרלינג סינכו     

 בהצעתו לא כלל הובלת העגלה כנדרש , לכן הצעתו אינה עונה על דרישות העירייה. -ויינגולד משה     

 שלח את הצעתו למייל באיחור הצעתו לא נפתחה ולא נבדקה. -מרכז הנגררים )בית עובד(     

 

 לאור האמור לעיל, הרי שהתקבלה הצעה כשרה אחת ) שמרלינג סינכרו(. 
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 להלן טבלת הצעת המחיר : 

 סינכרו  שמרלינג  

 מחיר סה"כ כמות תאור הפריט

. 1ק"ג הצעת המחיר כוללת    2000עגלה נגררת יעודית  לגנרטור עד משקל של 
. התקנת הגנרטור על גבי הגורר המתאים 2העברת רישוי של הגורר והגנרטור   

 2080 -. הובלת גנרטור  מהעירייה לייצרן הגוררים :  אורך הגנרטור 3לגנרטור    
מ"מ ,   משקל  1415 -נרטור מ"מ,    גובה הג 960 -מ"מ,     רוחב הגנרטור 

 ק"ג                                  1040 -הגנרטור 

1 16,250 

 16,250  ₪ סה"כ ללא מע"מ 
 

 המלצת מחלקת רכש:       
 לא כולל מע"מ .₪  16,250,  ע"ס שמרלינג סינכו מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם        
 מע"מ (.₪ +  14,500הובלה ) הכללשאינה  הצעתם סבירה ביחס למחיר שנשלח ע"י ויינגולד        
 ) מח' בטחון(. 2706תב"ר   -מקור תקציבי       

 ( 3)נספח מס' 
 

 סקר טבע עירוני  -2018/159הצעה מס' . 4    
 עיריית רמלה קבלה מהמשרד להגנת הסביבה התחייבות כספית לביצוע "סקר טבע עירוני", 

 )מצ"ב(. ₪  80,500 מתוך הוצאה של₪  51,100 בסך

ביצוע סקר שטח של תשתיות טבע עירוני ובכלל זה סקרים נושאיים מדגמיים ההתחייבות כוללת 

 סקירה, ריכוז וניהול הפרויקט של סקר טבע עירוני, )צומח, עופות, יונקים, זוחלים פרפרים וכד'(

הפקה ופרסום שכבות , הפקת מסמך מסכם, בניית כרטיסי אתר וחשיפתם, עריכת הנתונים, תכנונית

 ציבור.שיתוף , (GISמידע גיאוגרפיות של תוצרי הסקר )

 כדלקמן: ספקים בבקשה לקבלת הצעות מחיר  משלושה  היחידה לאיכות הסביבה פנתה

 הערות עלות גורם מס'

 ללא מע"מ, וללא מיפוי, מדידות, תצ"א  וכו'...  95,000 דני עמיר  1

 ללא מע"מ, וללא מיפוי, מדידות, תצ"א  וכו'... 49,000  ניר מעוז 2

 אין מע"מ. אין צורך בתוספת עבור תצ"א ומדידות.  58,000 הטבע להגנת החברה 3

 

 החברה להגנת אשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר שללהיחידה לאיכות הסביבה ממליצה 
 , הצעה זו אינה כוללת עלויות נוספות.  עמותה( -)אין מע"מ ₪ 58,000, ע"ס הטבע

 2699תב"ר  -מקור תקציבי
 

 ( 4)נספח מס' 
 

 2018סל מדע לשנת   - 160/2018הצעה מס' . 5
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, אושרה תכנית עבודה להפעלת חוגי רובוטיקה שונים 2018סל המדע לשנת  -במסגרת קול קורא 

 במוסדות חינוך )חטיבות(.

 ₪.  378,000  -הינו סך התוכנית )כולל מצ'ינג רשות(

 ₪. 63,676בפברואר השנה, התקבלה הרשאה תקציבית ע"ס 

 : כדלקמן ספקים שלושהר פנה לקבלת הצעות מחיר מאגף חינוך ונוע

 .מטר רובוטיקס,  וואי טק, רמי חדד
לאחר בחינת הצעותיהם נמצא כי ובפני אגף החינוך  הספקים הציגו את השירותים המוצעים על ידם

 כל הספקים מתאימים ) מצ"ב פרוטוקול ישיבה(. 

למתן שירותי הפעלת חוגי  מט"ר רובוטיקסהתקשרות עם הספק הלאשר  מליץמאגף חינוך ונוער 

 רובוטיקה לחטיבות הביניים בהתאם לתוכנית שאושרה ע"י משרד המדע במסגרת קול הקורא.

מובהר כי הפניה אל הספק שצוין לעיל, נעשתה לאחר בחינת ספקים אחרים להפעלת חוגים אלו, אך 

כי ספק זה עונה על דרישותינו מבחינת סוג הציוד  לא התקבל המענה המתאים לצרכי הרשות, ונמצא

 איכות החוגים אותם מפעיל.ו

  

 18132200786 -מקור תקציבי
 ( 5)נספח מס' 

 
 
 משה מבצע ברחוב פיס ספורט מיזוג אוויר באולם תכנון - 2018/116הצעה מס' . 6

  פיס ספורט באולם מיזוג אווירמתכננים על מנת לקבל הצעות מחיר לתכנון  2-אגף הנדסה פנה ל    

 משה. מבצע ברחוב    

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:    

 ₪. 37,440 -. יצחק ברבי מהנדסים ויועצים בע"מ1
 ₪. 29,250 -. מאיר לוסקי מהנדסים בע"מ2

מ ע"ס "בע מהנדסים לוסקי חברת מאיראגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 

 כולל מע"מ.₪  29,250

  2026322930 - מקור תקציבי 
 ( 6)נספח מס' 

 
 
 
 
 
 
 
 

 תכנון פיזי ותנועתי לרחוב עמוס - 2018/216הצעה מס' . 7
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 לתכנון פיזי ותנועתי לרחוב עמוס.מתכננים ע"מ לקבל הצעת מחיר  3 -אגף הנדסה פנה ל     

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:      

 ₪. 50,310 -. יוגב הנדסה תכנון פיקוח ויעוץ בע"מ1
 ₪. 53,586 -.  גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ2
 ₪. 52,650 -. חופשי הנדסה וניהול בע"מ3

 חברת יוגב הנדסה פיקוח ויעוץ בע"מ אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 
 ש"ח כולל מע"מ. 50,310ע"ס 

  2026642956 -תקציבימקור     
 ( 8)נספח מס' 

 
 ביטול החלטה -חינוך מוסדות הנגשת לצורך מדידה שירותי - 2018/316הצעה מס' . 8

 וקביעת זוכה    
 יהודה גפן עם התקשרות  אישרה את  25.04.2018מיום  17/2018-14  מס'  הצעות פטורותוועדת     

 כולל מע"מ. לאחר שנשלחו הזמנות ₪  107,566לביצוע מדידות במוסדות חינוך לצורך הנגשה ע"ס     

 , מרגע (לדעתוקבל את העבודה מאחר ועבר זמן רב )ליהודה גפן הוא ציין כי אינו יכול ל חתומות    

 שהגיש את ההצעות עד לקבלת הזמנות חתומות, ולכן הוא מוותר על העבודה.   

 יש לקבוע זוכה חדש לאותן עבודות , להלן הספקים והצעות המחיר:   אי לכך    
 

תאופיק  אבי בן נתן

 ג'ברה

  8,775         8,190      סנט גוזף

אורתודוסקי 

 תיכון

   17,550       31,239  

  46,800       17,550    אופק

  16,965       17,550    אל אמל

  19,305       14,040    דרור

  25,974       17,550    בן גוריון

  38,142       17,550    בר אילן

  19,305       17,550    ברנקו וייס

סה"כ לאחר 

 השוואה

109,980 16,965 

 

 

 

 

 ₪ 109,980 ס"ע נתן ותאופיק ג'ברה בן אבי של המחיר הצעות את לאשר ממליץ הנדסה אגף

 (.לעיל הטבלה לפי) בהתאמה מ"מע כולל 16,965₪ -ו 
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 תקציביים:מקורות 

 ₪(. 391,465)יתרה  2026632750 -אופק, סנט גוז'ף, טרה סנטה, אל אמל ודרור -בתי ספר
 ₪(.  415,450)יתרה  2026232750 -אל עומריה, בן גוריון, בר אילן ברנקו וייס ואורטודוקסי

 ( 8)נספח מס' 
 

 הידידות מתחם חשמל ותאורה תכנון - 2018/164הצעה מס'  . 9

 מתכננים לקבלת הצעות מחיר לתכנון חשמל ותאורה במתחם הידידות. 2 -אגף הנדסה פנה ל

 שהתקבלו )כולל מע"מ(:להלן הצעות המחיר 
 ₪. 17,550 -. איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ1
 ₪. 19,305 -. אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ2

 וייעוץ הנדסה אס טי חברת אייההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף הנדסה ממליץ לאשר 

 .כולל מע"מ₪  17,550 מ ע"ס"בע

  2026892950 -תקציבי מקור 
 

 ( 9)נספח מס' 
 
 

 
 :המלצות הועדה

 
 רכישת שקיות ניילון עם הדפס לוגו עירייה לאיסוף פסולות   - 156/2018הצעה מס' . 1

בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם חברת מחלקת רכש וממליצה הועדה מאשרת המלצת 
    .בתוספת מע"מ. ₪   32,000ל * סכום הרכישה בשנה לא יעלה ע    אשפלסט. 

 
 רכישת עגלות אשפה מפלסטיק  - 157/2018הצעה מס'   .2

  חברתמחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת     
 לא כולל מע"מ .₪  14,750ע"ס  שוש פחטר יבוא ושיווק ציוד בע"מ    
 
 ק"ג  2000עד משקל רכישת עגלה נגררת לשינוע גנרטורים  -2018/815הצעה מס' . 3

 מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  הועדה מאשרת המלצת      
 לא כולל מע"מ .₪  16,250ע"ס  שמרלינג סינכו     

 
 סקר טבע עירוני  -159/2018הצעה מס' . 4 

 היחידה לאיכות הסביבה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  הועדה מאשרת המלצת      
 עמותה(.  -מע"מ)אין ₪  58,000חברה להגנת הטבע, ע"ס ה

 

 2018סל מדע לשנת  - 160/2018הצעה מס' . 5
 אגף חינוך ונוער וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  הועדה מאשרת המלצת      

 ימון משרד המדע(. ) מ מט"ר רובוטיקס     
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 משה מבצע ברחוב פיס ספורט מיזוג אוויר באולם תכנון - 2018/116הצעה מס' . 6

 וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהנדסה  אגף הועדה מאשרת המלצת 
 כולל מע"מ.₪  29,250מ ע"ס "בע מהנדסים לוסקי חברת מאיר

 
 ותנועתי לרחוב עמוסתכנון פיזי  - 2018/621הצעה מס' . 7

 חברת יוגבאגף  הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  הועדה מאשרת המלצת 
 ש"ח כולל מע"מ. 50,310הנדסה פיקוח ויעוץ בע"מ ע"ס 

 
 ביטול החלטה -חינוך מוסדות הנגשת לצורך מדידה שירותי - 2018/316הצעה מס'   .  8

 וקביעת זוכה   
 אגף  הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת 

 בהתאמה. מ"מע כולל 16,965₪ -ו ₪ 109,980 ס"ע נתן ותאופיק ג'ברה בן אבי
 

  הידידות מתחם חשמל ותאורה תכנון - 2018/416הצעה מס'    . 9
 ם חברת ההתקשרות עאגף  הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הועדה מאשרת המלצת   
 .כולל מע"מ₪  17,550 מ ע"ס"בע וייעוץ הנדסה אס טי איי      
 

    
                רונן עזריהרוזה עללאל                                                                       

 גזברית העירייה                                               מנכ"ל העירייה             
 
 
 

 :החלטות ראש העיר
 

 רכישת שקיות ניילון עם הדפס לוגו עירייה לאיסוף פסולות   - 156/2018הצעה מס' . 1
 . אשפלסטחברת מאשר ההתקשרות עם 

 בתוספת מע"מ. אלש"ח  32* סכום הרכישה בשנה לא יעלה על     

 
 רכישת עגלות אשפה מפלסטיק  - 157/2018הצעה מס'   .2

  לא כולל מע"מ.  ₪ 14,750ע"ס   שוש פחטר יבוא ושיווק ציוד בע"מחברת  מאשר ההתקשרות עם     
 
 ק"ג  2000עד משקל רכישת עגלה נגררת לשינוע גנרטורים    - 2018/815הצעה מס' . 3

 לא כולל מע"מ .₪  16,250,  ע"ס שמרלינג סינכו מאשר ההתקשרות עם      
 
 
 
 סקר טבע עירוני  -159/2018הצעה מס' . 4 

 .(עמותה  -)אין מע"מ₪  58,000חברה להגנת הטבע, ע"ס המאשר ההתקשרות עם      
 
 2018סל מדע לשנת   - 160/2018הצעה מס' . 5

 ) מימון משרד המדע(. מט"ר רובוטיקס מאשר ההתקשרות עם      



  עיריית רמלה
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 משה מבצע ברחוב פיס ספורט מיזוג אוויר באולם תכנון - 2018/116הצעה מס' . 6

 כולל מע"מ.₪  29,250מ ע"ס "בע מהנדסים לוסקי חברת מאירעם מאשר ההתקשרות     
 
 תכנון פיזי ותנועתי לרחוב עמוס - 2018/216הצעה מס' . 7

 ש"ח כולל מע"מ. 50,310הנדסה פיקוח ויעוץ בע"מ ע"ס  חברת יוגבמאשר ההתקשרות עם      
 
 ביטול החלטה -חינוך מוסדות הנגשת לצורך מדידה שירותי - 2018/316הצעה מס' . 8

 וקביעת זוכה
  מ"מע כולל 16,965₪ -ו ₪ 109,980 ס"ע ותאופיק ג'ברהנתן  בן אבימאשר ההתקשרות עם 

 . בהתאמה
 

 הידידות מתחם חשמל ותאורה תכנון - 2018/416הצעה מס'  .. 9

 .כולל מע"מ₪  17,550 מ ע"ס"בע וייעוץ הנדסה אס טי ברת אייחמאשר ההתקשרות עם  
 

    
 
 
 
 

 מיכאל וידל            

 ראש העיר           
 רמלה     

 


