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בחדר  ( 2018 אוקטובר 9)   ל' תשרי תשע"ט   ביום שלישי ימהשהתקי להצעות פטורותהועדה ישיבת מ
 .רמלה  1ויצמן  רחוב ב בניין העירייהבע"ש אפריאט הישיבות 

 
                                  נוכחים:                                                                        :משתתפים
 מנהל הקאנטרי העירוני -בוריס אוסטאוב                         מנכ"ל העירייה                       -רונן עזריה

 מנהל מח' מחשוב  -משה ביטן                                         גזברית העירייה   -עללאל רוזה 
              כלכלן אגף הנדסה -עוז בן שלוש                                     משנה ליועמ"ש -סופי ויטלם עו"ד 

 מנהלת מח' משק ונכסים   -מיכל רוטמן 
 מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון

                          
 נדון:ה
 
 קאנטרי רמלה -רכש גריל/סבכות לתעלות גלישה בבריכה -2018/736הצעה מס'  .1

ספקים בנושא רכש גריל/סבכות מחובר  3 -מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מ 
  גמיש לתעלות הגלישה בבריכה הגדולה ובבריכת הפעוטות במתחם הקאנטרי העירוני.

 
 :מפרט ההצעהן ללה

 .ס"מ 24.5מידה  גריל/סבכה מ'160 •
 .ס"מ  19.5מידה  גריל/סבכה מ' 45 •

 .לתעלת גלישה מעלות 90 פינה/זווית 10 •
 

י.ג.ל שרותי מים בע"מ, הידרופארם כימיקלים וציוד בע"מ והידרה שירותי   נעשתה פנייה לספקים הבאים:
 הנדסה בע"מ.

 
  :טבלת השוואות להצעות ספקיםלהלן 

 
הידרופארם כימיקלים  י.ג.ל שרותי מים בע"מ 

 וציוד בע"מ
הידרה שירותי הנדסה 

 בע"מ

 ₪  25,536.75 ₪  27,344.6 ₪  27,119.66 מחיר

 ₪  4,341.25 ₪  4,648.6 ₪  4,610.34 מע"מ

סה"כ מחיר כולל 
 ₪  29,878 ₪  31,993.18 ₪  31,730 מע"מ

 
חברת " הידרה שירותי   ההצעה הזולה ביותר של  מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם

לאיכותיים ועמידים בקרב מפעילי מוצרי החברה נחשבים כמו כן,  . כולל מע"מ₪  29,878ע"ס  הנדסה בע"מ
 הבריכות.

 2026292750 -מקור תקציבי 
 ( 1)נספח מס' 
 

  רכישה והתקנת אלמנטים לגינון בגינות הציבוריות  - 2018/368הצעה מס' . 2

 לגינות הציבוריות ברחבי העיר נדרש לרכוש ולהתקין אלמנטים לגינון בגינות הציבוריות.   

 , אומנות הגינה הקסומה, יאיר גדסי מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:   

 . גינון ופיתוח בע"ממדשאות    

 גינון ופיתוח בע"מ.שאות דמ, יאיר גדסי  נענו לבקשה: הספקים אשר    

 להלן טבלת השוואות מחיר:   
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  יאיר גדסי  אלמנטים לגינון

מדשאות גינון 
  ופיתוח בע"מ

 תאור הפריט
 יח' 

 כמות חישוב
מחיר 
 מחיר יחידה מחיר סה"כ יחידה

מחיר 
 סה"כ

 45000 7500 33000 5500 6 יחידה  יח'  אלמנט קשת  6התקנת 

 20400 850 15600 650 24 מטר מ' אלמנט גדר 24התקנת 

 15000 2500 12000 2000 6 יחידה התקנת אלמנט עמוד זוגי 

 12500 12500 11000 11000 1 יחידה התקנת כרכרה

 7000 3500 6000 3000 2 יחידה הובלה והתקנה

 99900   77600       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 16983  13192    מע"מ

 ₪סה"כ כולל מע"מ 
   90,792  116,883 

 

הספק עונה  כולל מע"מ. ₪  90,792גדסי   לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת רכש ממליצה 
 . העירייה על דרישות

   2721 -מקור תקציבי 
 (2 )נספח מס' 

 
     רכישת דשא סינטטי טוף גרוס חלוקי נחל ושברי טרקוטה - 369/2018הצעה מס' . 3 
 ,   הכולל טיפוח השוליים ,כולל רכישת טוף גרוס ילגינות הציבוריות ברחבי העיר נדרש להתקין דשא סינטט 
 ושברי טרקוטה. חלוקי נחל  

 * ההתקנה תתבצע ע"י עובדי העירייה.  
עולם האבן ,סלעים דוט פשוט ירוק,   מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:  

   הום סנטר, דשא עוז. סלונר, קום,
    סלעים דוט קום,הום סנטר, דשא עוז.   :  נענו לבקשההספקים אשר 

 
 להלן טבלת השוואות מחיר: 

   

 סלעים 
 דוט קום

דשא 
  הום סנטר  עוז

 כמות יח' חישוב הפריטתאור 
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 מחיר יחידה מחיר סה"כ יחידה

מחיר 
 סה"כ

 4מ"מ  45דשא סינטטי דגם "אולימפוס/סטאר " 
שנות אחריות.  5מ"מ. 45 –גובה הסיבים -צבעים 

 .בעל תו תקן ישראלי.UVעמיד בקרינת 
 18,900הדשא מתאים לאקלים הישראלי.צפיפות: 

 סיבים למ"ר.
צבע: שני גוונים של ירוק בסיבים הגבוהים וגוון 

 2/3/4:ירוק וגוון צהוב בסיבים הנמוכים.רוחב גליל
המחיר כולל פריקת מנוף גובה בכל ---מטרים.
 אספקה

 69000 34.5 80000 40 68000 34 2000 מ"ר 1

 2200 22 3500 35 3000 30 100 קופסא לפי קופסאות -מסמרים לדשא סינטטי 

 0   2570 257 1800 180 10 שק = טון  4-20גודל -אדום -טוף גרוס

 0   7440 1240 11400 1900 6 שק = טון  2גודל -חלוקי נחל מבריקים

 0   0   7000 700 10 שק = טון ס"מ 4-7שברי טרקוטה גודל 

 71200   93510   91200       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 12104  15896.7  15504    מע"מ
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 83,304  109,406.7  106,704    ₪סה"כ כולל מע"מ 

 
ועם דשא  לא כולל מע"מ ₪  79,800ע"ס  סלעים דוט קום אשר ההתקשרות עם מליצה למחלקת רכש מ

   .הזולה ביותר לפריט  ההצעה לפי ,לא כולל מע"מ 7,440ע"ס   עוז 
  הבהרה:

 זול יותר לדשא הסינטטי +  דוט קום סלעיםחברת המחיר של , הדשא הסינטטי מותקן באמצעות מסמרים 
 לא כולל מע"מ(.  ₪  71,200) לעומת הום סנטר לא כולל מע"מ(   ₪ 71,000 ) המסמרים

      
  2721תב"ר   -מקור תקציבי  

 ( 4)נספח מס 
 
 מיני מחפרון  לעבודות ברחבי העיר   - 2018/370הצעה מס' . 4

 בבקשה לקבלת הצעת מחיר מהספקים פנתהמחלקת גינון עבודות מחפרון .  ת לבצע נדרש  מחלקת גינון
 , נופים אחזקות ופיתוח, פיתוח בגן בע"מ.משתלת אייל גרדן מרקט הבאים:

  -משתלת אייל גרדן מרקט  .א
 כולל מע"מ  ₪ 1,500עלות ליום עבודה  

 כולל מע"מ₪  26,325 עלות בימי עבודה  15סה"כ 
   -ופיתוחנופים אחזקות   .ב

 כולל מע"מ ₪ 1,800עלות ליום עבודה 
 כולל מע"מ₪  31,590עבודה בעלות  ימי 15  סה"כ 

 מפיתוח בגן בע" .ג
 כולל מע"מ ₪  2,925  -עלות ליום עבודה 

 כולל מע"מ ₪  43875ימי עבודה בעלות  15סה"כ 
 

, ע"ס משתלת אייל גרדן מרקט  ההצעה הזולה ביותר של  מחלקת גינון ממליצה לאשר ההתקשרות עם
 כולל מע"מ. ₪  26,325

 2721 -מקור תקציבי 

 ( 4)נספח מס' 
 
 הגדלת שכ"ט לתכנון תוספת בנייה באגף הנדסה   - 2018/137הצעה מס' . 5

  אדריכלות חברת אברמובאישרה התקשרות עם    14.03.2017מיום  10/2017-14 ' מס פטורות ועדת הצעות    

 כולל מע"מ. בעקבות דרישה של הרשות ₪  93,600הנדסה ע"ס  באגף בנייה תוספת עבור תכנון בע"מ והנדסה    

 נדרש להגדיל את שכ"ט של המתכנן  פיכךהבניין ול לכול ספינקלרים )מתזים( לכבאות והצלה לעשות תכנית    

 כולל מע"מ.₪  14,040בעלות של     

 כולל מע"מ.₪  14,040והנדסה בע"מ ע"ס  אדריכלות לחברת אברמובאגף הנדסה ממליץ לאשר הגדלת שכ"ט    

 ₪(. 54,653) יתרה 2026062952 -סעיף תקציבי    

 ( 5)נספח מס' 

 הגדלת שכ"ט עבור יועצים לתכנית לשדרוג אזור תעשייה א' - 2018/237הצעה מס' . 6

 אזור שדרוג תכנון אדריכלים לוטן.מ עבור ר"בע אדריכלים לוטן. נחתם חוזה עם חברת ר 13.12.2016בתאריך 

כולל מע"מ. ע"פ דרישה של הוועדה המחוזית ליועצים ₪  528,302ומחוזית ע"ס  מקומית בסמכות' א תעשיה

ר יועצים אלו )אשר לא היו כלולים נוספים, יועץ כלכלי ויועץ סביבתי, ולכן יש להגדיל את שכ"ט של החברה עבו

 כולל מע"מ. ₪ ש"ח  129,730בחוזה המקורי( בסכום של 
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 לשאלת הועדה:  האם חברת ר.לוטן אדריכלים נמצאת במאגר היועצים, כלכלן אגף הנדסה משיב שכן. 

 מההסכם המקורי, כלכלן אגף ההנדסה משיב כן.    25%אינו עולה על ההגדלה סך לשאלת הועדה: האם 

  .מ"מע כולל ₪ 129,730 ס"ע מ"בע אדריכלים לוטן. לחברת ר ט"שכ הגדלת לאשר ממליץ הנדסה אגף

 (.₪ 788,114יתרה )  2025512950 -תקציבימקור 

 ( 6)נספח מס' 

 
   ישראל  -ייעוץ ובניית תכנית אסטרטגית במסגרת קול קורא לרשויות מקומיות  - 373/2018הצעה מס' . 7

 דיגיטאלית     
 -ייעוץ ובניית תכנית אסטרטגית במסגרת קול קורא לרשויות מקומיותמחלקת המחשוב מבקשת לאשר 

 ישראל דיגיטאלית.
 נעשתה פנייה לספקים הבאים:

 מע"מ.לא כולל ₪  30,000ע"ס   - אילן אלטר
 לא כולל מע"מ.₪  9,000ע"ס   - שלמה בן חיים

 לא התקבלה הצעה . - אתי הראל
 תובדרישתעמוד לשאלת הועדה: מדוע הפער בין הסכומים גבוה וכן האם המלצת המחלקה ) שלמה בן חיים( 

מהספקים ובנוסף מחשוב משיב כי הפער הוא בגין הערכה מקצועית של כל אחד הגשת הקול הקורא, מנהל מח' 
 לכך, הספק המחלקה ממליצה עליו יכול לבצע את העבודה הנדרשת באופן ראוי ולשביעות רצון העירייה.

 לא כולל מע"מ.₪  9,000ע"ס  שלמה בן חייםמחלקת המחשוב ממליצה לאשר ההתקשרות עם 
 בכפוף לאישור הגזברית -מקור תקציבי 

 ( 7)נספח מס' 
 
 קאנטרי רמלה   -עמדת שירות עצמי, מידע, רישום, סריקה, כרטוס, תורים ועוד  - 2018/437הצעה מס' . 8
  ספקים בבקשה לקבלת הצעת מחיר בנושא רכישת עמדת שרות עצמי,  3-מחלקת ספורט ואירועים פנתה ל  
  כדלקמן:  אפולו מערכות, דנגוט מחשבים  סריקה, כרטוס ותורים עבור מתחם הקאנטרי העירוני מידע, רישום,  

 . קסאי עיצוב מודולרי בע"מבע"מ, ו   
 ההצעה:מפרט 

'', עמדת מחשב, מדפסת כרטיסים תרמית, קורא אשראי שפתיים, מנגנון מזומן כולל קבלת שטרות 19מסך מגע 
 מטבע ומקלדת נומרית.סוגי  5של שטר, מנגנון מטבעות והחזרת עודף  1ישראלים והחזרת עודף בסוג 

 
  :טבלת השוואות להצעות ספקיםלהלן 

דנגוט מחשבים  אפולו מערכות 
 בע"מ

קסאי עיצוב 
 מודולרי בע"מ

 ₪  25,900 ₪  27,800 מחיר

לא עמדה 
 בדרישות ההצעה

 ₪  4,403 ₪  4,726 מע"מ

סה"כ מחיר 
 ₪  30,303 ₪  32,526 כולל מע"מ

 
של דנגוט מחשבים בע"מ ע"ס מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר 

 . לחברה רקע וניסיון בתחום עמדות השירות העצמי כולל מע"מ. ₪  30,303
 2629 -מקור תקציבי 

 
 (8)נספח מס'

 

 : המלצות הועדה
 
 
 קאנטרי רמלה -גלישה בבריכהרכש גריל/סבכות לתעלות  -367/2018הצעה מס'  .1
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 חברתוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  ספורט ואירועיםהועדה מאשרת המלצת מחלקת     
 .כולל מע"מ₪  29,878ע"ס  הידרה שירותי הנדסה בע"מ    
 
  רכישה והתקנת אלמנטים לגינון בגינות הציבוריות  - 2018/836הצעה מס' . 2

 כולל ₪  90,792יאיר גדסי  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  רכש הועדה מאשרת המלצת מחלקת      
 .מע"מ     

 
     רכישת דשא סינטטי טוף גרוס חלוקי נחל ושברי טרקוטה - 2018/369הצעה מס' . 3

 ₪  79,800סלעים דוט קום ע"ס  עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  רכש הועדה מאשרת המלצת מחלקת     
 לא כולל מע"מ ) לפי ההצעה הזולה ביותר לפריט(.  7,440לא כולל מע"מ ועם דשא עוז ע"ס      

   
 לעבודות ברחבי העיר  מיני מחפרון  - 2018/037הצעה מס' . 4

 משתלת אייל גרדן מרקט  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם גינון הועדה מאשרת המלצת מחלקת     
 כולל מע"מ. ₪  26,325ע"ס      

 
 הגדלת שכ"ט לתכנון תוספת בנייה באגף הנדסה     - 2018/137הצעה מס' . 5

  אדריכלות חברת אברמוב ההתקשרות עםהגדלת  בפני ראש העיר לאשרוממליצה אגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת     
 כולל מע"מ.₪  14,040  והנדסה בע"מ ע"ס    

 הגדלת שכ"ט עבור יועצים לתכנית לשדרוג אזור תעשייה א' - 2018/372הצעה מס' . 6 
       לוטן. לחברת ר ט"שכ  ההתקשרות עם הגדלת  לאשרבפני ראש העיר וממליצה  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה     
  .מ"מע כולל ₪ 129,730 ס"ע מ"בע אדריכלים    
 
  ישראל  -ייעוץ ובניית תכנית אסטרטגית במסגרת קול קורא לרשויות מקומיות  - 2018/733הצעה מס' . 7

 דיגיטאלית     
 ע"ס  שלמה בן חיים ראש העיר לאשר ההתקשרות עםוממליצה בפני מחלקת מחשוב הועדה מאשרת המלצת      

 לא כולל מע"מ.₪  9,000     
 
 קאנטרי רמלה   -עמדת שירות עצמי, מידע, רישום, סריקה, כרטוס, תורים ועוד - 2018/437הצעה מס' . 8
 דנגוט מחשבים בע"מ  הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר התקשרות עם    
 כולל מע"מ.  ₪  30,303ע"ס    

 
 

 אל רוזה                                                              רונן עזריהללע                   
 גזברית העירייה                                                      מנכ"ל העירייה               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
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 .כולל מע"מ₪  29,878ע"ס  הידרה שירותי הנדסה בע"מ חברתההתקשרות עם מאשר     
 
  רכישה והתקנת אלמנטים לגינון בגינות הציבוריות  - 2018/836הצעה מס' . 2

 .מע"מ כולל ₪  90,792יאיר גדסי  ההתקשרות עם  מאשר      
 
     רכישת דשא סינטטי טוף גרוס חלוקי נחל ושברי טרקוטה - 2018/369הצעה מס' . 3

  לא כולל מע"מ ) לפי  7,440לא כולל מע"מ ועם דשא עוז ע"ס ₪  79,800עם סלעים דוט קום ע"ס ההתקשרות  מאשר    
 ההצעה הזולה ביותר לפריט(.     

   
 מיני מחפרון  לעבודות ברחבי העיר  - 370/2018הצעה מס' . 4

 כולל מע"מ. ₪  26,325משתלת אייל גרדן מרקט  ע"ס  מאשר ההתקשרות עם     
 
 הגדלת שכ"ט לתכנון תוספת בנייה באגף הנדסה     - 2018/137הצעה מס' . 5

 כולל מע"מ.₪  14,040והנדסה בע"מ ע"ס   אדריכלות  חברת אברמוב מאשר ההתקשרות עם     

 לשדרוג אזור תעשייה א'הגדלת שכ"ט עבור יועצים לתכנית  - 372/2018הצעה מס' . 6 
  .מ"מע כולל ₪ 129,730 ס"ע מ"בע אדריכלים לוטן. לחברת ר ט"שכ  ההתקשרות עם מאשר    
 
  ישראל  -ייעוץ ובניית תכנית אסטרטגית במסגרת קול קורא לרשויות מקומיות  - 373/2018הצעה מס' . 7

 דיגיטאלית     
 לא כולל מע"מ.₪  9,000ע"ס   שלמה בן חיים ההתקשרות עם מאשר     

 
 קאנטרי רמלה   -עמדת שירות עצמי, מידע, רישום, סריקה, כרטוס, תורים ועוד - 2018/437הצעה מס' . 8
 כולל מע"מ.  ₪  30,303דנגוט מחשבים בע"מ  ע"ס התקשרות עם מאשר    

 
 

 
 יכאל וידלמ

 ראש העיר
 
 

 רמלה


