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בחדר הישיבות ע"ש ( 2018אוגוסט  15תשע"ח ) ד' אלול רביעי  יוםב שהתקיימהלהצעות פטורות ישיבת הועדה 

 רמלה . 1אפריאט בבניין העירייה ברחוב  ויצמן 
 
 

                           נוכחים:                                                                   :משתתפים
 כלכלן אגף ההנדסה  -עוז בן שלוש                                           מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה

                              גזברית העירייה                  - רוזה עללאל
                                                     משנה ליועמ"ש -עו"ד סופי ויטלם

                         מחלקת משק ונכסיםמנהלת -מיכל רוטמן 
                                                                                          ע. מנכ"ל  - עו"ד שלי ביטון

                                                                                      
        נדון:ה

                                                                            
 הרב נכותירכישת מנופים לחניכים הסיעודיים במרכז   - 2018/727הצעה מס'  .1

   מחיר  למרכז  הרב נכותי ברמלה נדרש לרכוש מנופים לחניכים הסיעודיים, מחלקת רכש פנתה לקבלת הצעות    
 מדיסקאן , מדיטכניקה ומשה שליו. הבאים: מהספקים    
 מדיסקאן , מדיטכניקה.   נענו לבקשה:הספקים אשר     
 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

  מדיסקאן  מדיטכניקה        

 תאור הפריט
 יח' 

 כמות חישוב
 מחיר

 יחידה
מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

בעל  LIKO LIKORAL 200מנוף תקרה מדגם 
ק"ג. כולל: תשתית מסילות  200כושר הרמה של 

מסילות קבועות לקיר ומסילה  2בעלת  Hבצורת 
ניידת. המאפשרת נגישות בכל החדר. המערכת 

 25000 25000 21256 21256 1 יחידה 29כוללת: מנוע, שלט, מטען קולב ומנשא. חדר מס' 

בעל  LIKO LIKORAL 200מנוף תקרה מדגם 
ק"ג. כולל: תשתית מסילות  200כושר הרמה של 

מסילות קבועות לקיר ומסילה  2בעלת  Hבצורת 
ניידת. המאפשרת נגישות בכל החדר. המערכת 

 29כוללת: מנוע, שלט, מטען קולב ומנשא. חדר מס' 
 20000 20000 17988 17988 1   שרותי חדר סיעודי.

בעל  LIKO LIKORAL 200מנוף תקרה מדגם 
ק"ג. כולל: תשתית מסילות  200כושר הרמה של 

מסילות קבועות לקיר ומסילה  2בעלת  Hבצורת 
ניידת. המאפשרת נגישות בכל החדר. המערכת 

 25000 25000 21825 21825 1   32כוללת: מנוע, שלט, מטען קולב ומנשא. חדר מס' 

 70000   61069       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 11900   10381.7       מע"מ 

 81,900   71,450.7       ₪סה"כ כולל מע"מ 
 

עם ההצעה הזולה לאשר ההתקשרות לאחר בדיקת הצעות המחיר ובהמלצת מחלקת הרווחה , מחלקת רכש ממליצה 
 . כולל מע"מ₪  71,450מדיטכניקה ע"ס ביותר של 

  . תב"ר מרכז הרב נכותי -מקור תקציבי 
 ( 1)נספח מס' 
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 רכישת ציוד היקפי לשיטור  - 2018/827הצעה מס' . 2
 למחלקת שיטור נדרש לרכוש ציוד היקפי , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מהספקים הבאים:    
 רמי יוסף , ב.רימון.     
 גרם  60גרם ולא  55בהצעתם התייחסו לגז פלפל במשקל של  ב.רימוןמבדיקת הצעות מחיר עולה כי ,     
 כפי שהתבקשו לכן הצעתם לא נרשמה בטבלת ההשוואות.    
 
 להלן טבלת השוואות מחיר:   

  רמי יוסף  ב. רימון       

 כמות יח' חישוב תאור הפריט
 מחיר 
 יחידה

מחיר 
 יחידהמחיר  סה"כ

מחיר 
 סה"כ

 2200 100     22 יחידה A . P. Dגרם  60גז פלפל 

חגור סייר הכולל בתוכו : מחסנית לאקדח*נרתיק 
לאקדח*נרתיק לגז*נרתיק לפנס*נרתיק 

 8800 400 11550 525 22 יחידה לאזיקים*נרתיק לטלפון*נרתיק למפתחות        

 5280 240 12540 570 22 יחידה   1200W C8פנס לד  

usb charging port             

waterproof:ip-8             

impact resistance : 1m             

battery : 1*18650             

 16,280  24,090    סה"כ ללא מע"מ 

 
  .לא כולל מע"מ₪  16,280ע"ס  רמי יוסף לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר שלמחלקת רכש ממליצה     
 הספק עונה על דרישות העירייה.    

  בכפוף לאישור תקציב השיטור וע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י , 1761200560, 1761200781 -מקור תקציבי    
 . העירייהגזברית   

 ( 2)נספח מס' 

 
 רכישת מחבת מתהפכת ארון חימום מקרר דלפק ותעלת ניקוז - 2018/279הצעה מס'  .3

 .במרכז הרב נכותי נדרש לקנות מחבת מתהפכת, ארון חימום, מקרר , דלפק ותעלת ניקוזלמטבח     
 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:    

 נירומטל וקצב.    
 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 קצב נירומטל     

 כמות תאור הפריט
מחיר 
 סה"כ 

מחיר 
 סה"כ 

 C 1 15500 17625מעלות  50 - 300מחבת מתהפכת מנרוסטה טמפ' עבודה 

 GN  1 9500 8510 36,  תבניות  3KWארון חימום חד פאזי 
ס"מ  122תעלת ניקוז מנרוסטה מיוחדת למחבת במידות 

 0 4750 1 אורך לפחות

 GN NBRUXYV  1 7200 6320דלתות  2מקרר דלפק 

 32,455 36,950  סה"כ ללא מע"מ 
   

 חברת נירומטל וקצב, ע"פ הפריט הזול מבינהם. מחלקת רכש ממליצה לאשר התקשרות עם    
    הספקים עונים על דרישות העירייה.

 תב"ר הצטיידות רב נכותי       -מקור תקציבי 
 ( 3ס' מ)נספח 
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 נכותירכישת מיטת רחצה לחניכים הסיעודיים במרכז הרב   - 2018/028הצעה מס' . 4
  לקבלת  למכרז הרב נכותי ברמלה נדרש לרכוש מיטת רחצה לחניכים סיעודיים, מחלקת רכש פנתה בבקשה    

 בע"מ , סביון תעשיות. 2002קפלקל :  הצעות מחיר מהספקים הבאים    

 אולם המיטה שחברתושתי החברות עונות על המפרטים עולה כי מחלקת הרווחה לאחר בחינת ההצעות ע"י     

 נגישה מהמיטה שחברת סביון מציעה.  קפלקל פחות מסיבית ופחות    

 כולל מע"מ  13,806חברת סביון ע"ס לאור האמור לעיל, מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם     

 העירייה.  אינה הזולה ביותר איך הספק עונה על כל דרישות הלמרות שהצעת     

 תב"ר מרכז הרב נכותי   -מקור תקציבי     
 ( 4)נספח מס' 

 
 
 פרוייקטור להתקנת מצלמות  -עם איציק אסרף הארכת התקשרות  - 2018/128הצעה מס' . 5

 קטור לתיאום בין מספר יפרוי -איציק אסרף בבקשה להארכת ההתקשרות עם  מנהל המוקד העירוני פנה    

 רב של גורמים בפרויקטים עירוניים שונים לרבות, התקנת מצלמות ועיר ללא אלימות.     

 .15.8.18חוזה ההתקשרות עם מר איציק אסרף מסתיים בתאריך     

 נמצא במאגר היועצים.  אסרף  איציק* 

  לחודש לא₪  16,000של שעות שבועיות בעלות  20מבוקש לאשר המשך התקשרות במתכונת קיימת קרי, 

 . 31.12.2018  ההתקשרות עד ליום, כולל מע"מ

  ) מדובר בנוהל התקשרויות(.   חוות דעת של היועץ המשפטי של העיריה, עו"ד דורון דבורי מצ"ב 

 1819100780  -מקור תקציבי 

 ( 5) נספח מס' 

 

 מתכללת פרויקט פסטיבל רמלה עיר עולם -הארכת ההתקשרות עם זהבה קורן  - 282/2018הצעה מס' . 6
 פסטיבל רמלה יועצת/מתכללת פרוייקט   -זהבה קורןעם הארכת ההתקשרות לבבקשה  מנכ"ל העירייה פנה     

 .2 -ה עיר עולם     

 . 22.8.18חוזה ההתקשרות עם גב' זהבה קורן מסתיים בתאריך 

 זהבה נמצאת במאגר היועצים .* 

 ₪  18,00 -כ -לשעה(₪  280שעות שבועיות )  15עד מבוקש להאריך את ההתקשרות במתכונת קיימת קרי, 

 לחודש ללא מע"מ. 

 וע"י הזמנות חתומות ומאושרות ע"פ דיווח מראש יודגש כי בשל אירועי הפסטיבל , יש לאשר שעות נוספות 

     . 31.12.2018עד ליום הארכת ההתקשרות ע"י הגזברית, 

  ) מדובר בנוהל התקשרויות(.   חוות דעת של היועץ המשפטי של העיריה, עו"ד דורון דבורי מצ"ב 

 1992000960 -מקור תקציבי 

 ( 6) נספח מס'  
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 מנהל תחנת רדיו -הארכת ההתקשרות עם יקיר גרשוני  - 283/2018הצעה מס' . 7

 שנים(.  7 -) משמש מנהל תחנה מזה כ FM106מנהל תחנת רדיו קול רמלה  -יקיר גרשוני       

 חוזה ההתקשרות עם מר יקיר גרשוני הסתיים.        

 31.12.2018מחלקת הדוברות פנתה בבקשה להארכת ההתקשרות עם יקיר גרשוני עד לתאריך        

 לחודש לא כולל מע"מ. ₪  6,600של בעלות        

 * נמצא במאגר היועצים.        

  ) מדובר בנוהל התקשרויות(.   חוות דעת של היועץ המשפטי של העיריה, עו"ד דורון דבורי מצ"ב        

 1614000759  -מקור תקציבי        
 ( 7)נספח מס' 

 

                    
 צות הועדה:המל        מה
 

 
 רכישת מנופים לחניכים הסיעודיים במרכז הרב נכותי - 277/2018הצעה מס' .1
 ההצעה הזולה ביותר הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  
 כולל מע"מ. ₪  71,450מדיטכניקה, ע"ס   
 
 רכישת ציוד היקפי לשיטור - 278/2018הצעה מס' .2
 ההצעה הזולה ביותר של הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 
 לא כולל מע"מ.₪  16,280רמי יוסף , ע"ס    

 
 רכישת מחבת מתהפכת ארון חימום מקרר דלפק ותעלת ניקוז  - 279/2018הצעה מס' .3
 , ע"פ הפריטנירומטל וקצבעם הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות      
 הזול ביותר.     

 
 רכישת מיטת רחצה לחניכים הסיעודיים במרכז הרב נכותי -280/2018הצעה מס' . 4
 13,806ע"ס חברת סביון  עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות      
 .כולל מע"מ     

 
 פרויקטור להתקנת מצלמות -הארכת התקשרות עם איציק אסרף - 281/2018הצעה מס' . 5

 עד איציק אסרףהועדה מאשרת המלצת המוקד העירוני וממליצה בפני ראש העיר להאריך ההתקשרות עם    
 לחודש לא כולל מע"מ.₪  16,000בעלות של   31.12.2018ליום    
 
 מתכללת פרויקט פסטיבל רמלה עיר עולם - הארכת ההתקשרות עם זהבה קורן  -282/2018הצעה מס' . 6

זהבה קורן עד ליום   "ל העירייה וממליצה בפני ראש העיר להאריך ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת מנכ 
יודגש כי שעות נוספות יאושרו ע"פ דיווח מראש וע"י לחודש לא כולל מע"מ. ₪  18,000בעלות של    31.12.2018

 הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.
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 מנהל תחנת רדיו -הארכת ההתקשרות עם יקיר גרשוני - 283/2018הצעה מס' . 7
עד ליום    יקיר גרשוניוממליצה בפני ראש העיר להאריך ההתקשרות עם  מחלקת דוברותהועדה מאשרת המלצת 

 לחודש לא כולל מע"מ. ₪  6,600בעלות של    31.12.2018
 
 
 

 רונן עזריה                                                               ל רוזה לאעל                          
 מנכ"ל העירייה                                                       גזברית העירייה                       

 
 

 החלטות ראש העיר:

 
 הסיעודיים במרכז הרב נכותירכישת מנופים לחניכים  - 277/2018הצעה מס' .1
 כולל מע"מ. ₪  71,450מדיטכניקה, ע"ס  מאשר ההתקשרות עם  
 
 רכישת ציוד היקפי לשיטור - 278/2018הצעה מס' .2
 לא כולל מע"מ.₪  16,280רמי יוסף , ע"ס  מאשר ההתקשרות עם  

 
 קוזרכישת מחבת מתהפכת ארון חימום מקרר דלפק ותעלת ני  - 279/2018הצעה מס' .3
 , ע"פ הפריט הזול ביותר.נירומטל וקצב מאשר ההתקשרות עם      

 
 רכישת מיטת רחצה לחניכים הסיעודיים במרכז הרב נכותי -280/2018הצעה מס' . 4
 .כולל מע"מ  13,806ע"ס עם חברת סביון מאשר ההתקשרות      

 
 פרויקטור להתקנת מצלמות -הארכת התקשרות עם איציק אסרף - 281/2018הצעה מס' . 5

 לחודש לא כולל מע"מ.₪  16,000בעלות של   31.12.2018ליום  עד איציק אסרףם מאשר הארכת ההתקשרות ע   
 
 מתכללת פרויקט פסטיבל רמלה עיר עולם -הארכת ההתקשרות עם זהבה קורן   -282/2018הצעה מס' . 6

לחודש לא כולל מע"מ. ₪  18,000בעלות של    31.12.2018זהבה קורן עד ליום   עם  מאשר הארכת ההתקשרות 
 יודגש כי שעות נוספות יאושרו ע"פ דיווח מראש וע"י הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.

 
 מנהל תחנת רדיו -הארכת ההתקשרות עם יקיר גרשוני - 283/2018הצעה מס' . 7

 לחודש לא כולל מע"מ. ₪  6,600בעלות של    31.12.2018עד ליום    יקיר גרשוניעם  מאשר הארכת ההתקשרות    
 
 
 

 יכאל וידלמ                           
 ראש העיר                            

 רמלה                 


