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 (2019ינואר  15)  ' בשבט תשע"טט  שלישי יוםשהתקיימה  ועדת רכש ובלאי ) פטור ממכרז(מישיבת 
  ע"ש אפריאט בבניין העירייה.בחדר הישיבות 

 
  נוכחים:                                                                : משתתפים

 לכלן אגף הנדסה  כ -עוז בן שלושזברית העירייה                                     ג -רוזה עללאל
 צין הרכבק  -אבי דיל                          יועמ"ש    משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

  נהל הקאנטרי מ  -בוריס אוסטאוב              מנהלת מחלקת משק ונכסים   -מיכל רוטמן 
  ת עירונית מתאמת בריאו -יעל נסמיאן פאי                             מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון

                                                                        
 הנדון:

 
 רכישת רכב חשמלי למחלקת הפיקוח העירוני - 2019/16הצעה מס' . 1

 במקום רכב בליסינג הקיים.לפיקוח העירוני נדרש להחליף רכב   

 נה לשני יבואנים לקבלת הצעת מחיר : קצין הרכב ממליץ לרכוש רכב דו מושבי חשמלי , קצין  הרכב פ  

   )מצ"ב הצעות(. יו.די.אס אינטרנשיונל בע"מ , גרין מוטורוס א. בע"מ  

 להלן הצעות המחיר:

  
 גרין מוטורס א. בע"מ בע"מ  יו.די. אס אינטרנשנל

 מחיר סה"כ מחיר סה"כ כמות אור הרכבית

רכב חשמלי דו מושבי : הכולל רישוי צהוב 
מורשה לנוע בדרך עירונית  הפרוט המלא בנספח 

 41025 33300 1 הצעת מחיר

 ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 

33,300.00 

 

41,025.00 

 
 יו.די.אס של  ההצעה הזולה ביותר ההתקשרות עםלאחר בדיקת הצעות המחיר קצין הרכב ממליץ לאשר את 

 לא כולל מע"מ. ₪ 33,300ע"ס , אינטרנשיונל בע"מ
  17332000730  -מקור תקציבי 

 ( 1נספח מס' )
 
 קאנטרי רמלה -בודות קבלניות ותיקונים בחדר המכונות ע - 17/2019הצעה מס' . 2
 בקשה לקבלת הצעת מחיר בנושא עבודות קבלניות בחדר המכונות הממוקם במתחםבמחלקת ספורט ואירועים פנתה    
 .  הקאנטרי העירוני   
 
 ירוט ההצעה:פ

 כמות יח' חישוב אור הפריטית

בתחתית אוגר מים כולל שעון שבת רחב עבור  0V+ סליל 1אספקה והתקנה ברז חשמלי מתכת ''
 עבור ברז חשמלי. 1-0-2ברז חשמלי ו מפסק ללוח 

 1 יח'

 1 יח' MFM489-500BARGמטמר קו  -ו AM-66בקר מפלס מים אמדר 

 1 יח' מד ספיקה מכויל FA8מגעים(, צג  3) DS-IRRRBצג מפלס מים 

 1 יח' לי 1מיכל  PH4 -תמיסת כיול ל

 1 יח' לי 1מיכל  PH7 -תמיסת כיול ל

 1 יח' ניידת PHאלקטרודה 

 1 יח' HG202שבשבת לבקר תא טעימה 

 1 יח' mgכ"ס דגם  10פירוק/ התקנה משאבת סחרור 

 1 יח' mgכ"ס דגם  10החלפת אטם מכני במשאבת סחרור 

 1 יח' mgכ"ס דגם  10חריטת ציר במשאבת סחרור 

 1 יח' mgכ"ס דגם  10במשאבת סחרור  החלפת מייסבים

 6 יח' שעות עבודה

 .יגל שירותי מים בע"מ, הידרופארם להלן הספקים שנעשתה פנייה:
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 מחיר :  טבלת השוואות להלן 

יגל שירותי מים  
 הידרופארם בע"מ

 ₪  12,720 ₪  11,620 מחיר
 ₪  2,162.4 ₪  1,975.4 מע"מ

סה"כ מחיר כולל 
 מע"מ

13,595.4  ₪ 14,882.4  ₪ 

 
 חברת ההצעה הזולה ביותר של  לאחר בדיקת הצעות מחיר מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם

  כולל מע"מ.₪  13,595, ע"ס יגל שירותי מים 

  1747300750  -מקור תקציבי 
 (2)נספח מס' 

 
 (החשמל רחוב) 44 מכביש הירידה לרמפת ההגנה רחוב בין חיבור כביש תכנון - /201918הצעה מס'  .3

 לרמפת ההגנה רחוב בין חיבור כביש של העירייה לטובת תכנוןאגר היועצים מ מתכנני תנועה מתוך 6-אגף הנדסה פנה ל
 (.החשמל רחוב) 44 מכביש הירידה

 
 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪ 101,205 -ק.ן הנדסה בע"מ .1

 ₪. 111,807 -בע"מ מהנדסים לוטן גבריאל .2

 ₪. 147,420 -בע"מ(2005) וכבישים תנועה תכנון לנדיוז .3

 ₪. 195,975 -בע"מ 2012 ותנועה תחבורה אמאב .4

 לא הגישה הצעה. -בע"מ תחבורה ותכנון הנדסה. אל.י'ג.פי .5

 .הצעה הגישה לא -מ"בע ויעוץ פיקוח תכנון-הנדסה יוגב .6
 

 כולל מע"מ.₪  101,205 מ ע"ס"בע הנדסה ן.חברת קאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 

  2743 -מקור תקציבי
 ( 3)נספח מס' 

 
  עדכון התקשרות -ט העירוני  נתר האינטרמבדק חדירות לא  - 19/2019הצעה מס'  .4

 ( אישרה ההתקשרות עם חברת אינפוגארד491/2018) הצעה מס'  19.12.2018מיום  62/2018-15הועדה להצעות פטורות מס' 
 כולל מע"מ. ₪  10,000ע"ס 

  .כולל מע"מ לא₪  10,000ע"ס   אינפוגארדבשל טעות סופר  יש לעדכן את ההתקשרות עם חברת 
 

 ( 4)נספח מס' 
 
 
 לגינות קהילתיות וליווי ייעוץ   - 20/2019הצעה מס'  .5

פרויקט גינות קהילתיות הינו משותף ליחידה לקידום בריאות ולמחלקת איכות הסביבה. במסגרת פרויקט זה מתקיימות 
ללא  ) מרכז עיר עיר קיימות שלוש גינות קהילתיותב מגוון פעילויות קהילתיות בגינות, מדובר בגינות בהן מגדלים ירקות.  

 אלימות, מרכז בית אנוש, בן צבי(. 
ע"י משרד הבריאות. אחת מהתכניות הינה  אושרהאשר "אפשרי בריא בעיר" הוגשה תכנית עבודה במסגרת קול קורא 

 גינות הקהילתיות. ספציפית עבור ייעוץ וליווי ל
 'ינג של העירייה ) מח' איכות הסביבה(  בסך של בנוסף ישנו מאציכולל מע"מ. ₪  17,500 -הסכום שיועד עבור תכנית זו הינו 

 לטובת ציוד, שתילים וצמחים לגינות הללו.₪  10,000-12,500בין 
 
 
 
 

  ספקים כדלקמן : מיכל פרץ, יפעת וינרב. תאמת הבריאות העירונית , פנתה לשני, מלשם ליווי וייעוץ לגינות הקהילתיות
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 להלן הצעות המחיר: 

 
 כולל מע"מ.  ₪  15,000שעות עבודה =  75*  כולל מע"מ לשעה חש" 200 - מיכל לוי פרץ .א

 לא כולל מע"מ.  15,000שעות עבודה=  75לשעה לא כולל מע"מ* ₪  200  -יפעת וינרב .ב

 

₪  15,000מיכל לוי פרץ ע"ס מתאמת הבריאות העירונית ממליצה לוועדה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 . שנים לשביעות רצון העירייה 3כן, מיכל לוי פרץ פעלה בעיר במשך כמו  שעות עבודה(. 75כולל מע"מ )עבור 

 1831000753 -תקציבי  מקור 
 ( 5נספח מס' )

 
 וך בעירייה, עובדי עירייה ומתנדבים ליווי וייעוץ בנושא תזונה עבור מוסדות החינ  - 21/2019הצעה מס'  .6

אשר "אפשרי בריא בעיר" במסגרת קול קורא מדובר בפרויקט לקידום תזונה מבטיחה ובריאה בעיר. הוגשה תכנית עבודה 
די ישנן מס' תכניות לליווי וייעוץ בנושא תזונה המיועדת לתלמידי מוסדות החינוך בעיר, עוב ע"י משרד הבריאות.  אושרה

 עירייה ומתנדבים. 
'ינג של העירייה ) היחידה לקידום בריאות(  בסך בנוסף ישנו מאציכולל מע"מ. ₪  35,000  -הסכום שיועד עבור תכנית זו הינו  

 כולל מע"מ עבור תשלום בגין שעות ייעוץ וליווי של הדיאטנית. ₪  20,000 של 
  

 להלן הצעות המחיר: 
 

 .כולל מע"מ₪  54,990עבודה= שעות  376 לשעה לא כולל מע"מ *₪  125 -לימיחהדס  .א

 כולל מע"מ.   ₪ 056,40שעות עבודה =  376ש"ח לשעה כולל מע"מ *  150 -גיל פז .ב

 כולל מע"מ.  65,988שעות עבודה=  75*  לשעה לא כולל מע"מ₪  150  -מירי רימון .ג

 
₪  54,990ע"ס  חלימיהדס מתאמת הבריאות העירונית ממליצה לוועדה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 . לשביעות רצון העירייה האחרונות שנים 3פעלה בעיר במשך  , הדס חלימיכמו כןשעות עבודה(.  376כולל מע"מ )עבור 

 
 1831000752, 1831000753  -תקציבי   מקור

 (6נספח מס' ) 
 
 
 

 :המלצות הועדה
 

 רכישת רכב חשמלי למחלקת הפיקוח העירוני - 2019/16הצעה מס' . 1

 של ההצעה הזולה ביותר ההתקשרות עםאת  לאשר וממליצה בפני ראש העיר קצין הרכב מאשרת המלצת הועדה    
 לא כולל מע"מ. ₪ 33,300ע"ס , יו.די.אס אינטרנשיונל בע"מחברת     
 
 קאנטרי רמלה -בודות קבלניות ותיקונים בחדר המכונות ע - 17/2019הצעה מס' . 2

 חברתהועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של        

  כולל מע"מ.₪  13,595, ע"ס יגל שירותי מים      

 
 
 
 (החשמל רחוב) 44 כבישמ הירידה לרמפת ההגנה רחוב בין חיבור כביש תכנון - 18/2019הצעה מס'  .3

 וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף הנדסההועדה מאשרת המלצת 
 כולל מע"מ.₪  101,205 מ ע"ס"בע הנדסה ן.חברת ק
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 דכון התקשרות ע -בדק חדירות לאתר האינטרנט העירוני  מ  - 19/2019הצעה מס'  .4

 חברת אינפוגארד ע"סהועדה מאשרת בקשת מנהל מח' מחשוב וממליצה בפני ראש העיר לאשר עדכון התקשרות עם 
 לא כולל מע"מ. ₪   10,000 

 
 וץ וליווי לגינות קהילתיות ייע  - 20/2019הצעה מס'  .5

הועדה מאשרת המלצת מתאמת הבריאות העירונית וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר 

  שעות עבודה(. 75כולל מע"מ )עבור ₪  15,000מיכל לוי פרץ ע"ס של 

 

 יווי וייעוץ בנושא תזונה עבור מוסדות החינוך בעירייה, עובדי עירייה ומתנדבים ל  - 21/2019הצעה מס'  .6
 הועדה מאשרת המלצת מתאמת הבריאות העירונית וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר

 שעות עבודה(.  376כולל מע"מ )עבור ₪  54,990ע"ס  הדס חלימי של 

 
 ונן עזריה ר            עללאל רוזה                                                                                  

 נכ"ל העירייהמ    גזברית העירייה                                                                              

 
 
 

 :החלטות ראש העיר
 
 
 רכישת רכב חשמלי למחלקת הפיקוח העירוני - 2019/16הצעה מס' . 1

 לא כולל מע"מ. ₪ 33,300ע"ס , יו.די.אס אינטרנשיונל בע"מחברת    ההתקשרות עםמאשר    
 
 קאנטרי רמלה -בודות קבלניות ותיקונים בחדר המכונות ע - 17/2019הצעה מס' . 2

  כולל מע"מ.₪  13,595ע"ס , יגל שירותי מים חברתמאשר ההתקשרות עם       

 
 (החשמל רחוב) 44 כבישמ הירידה לרמפת ההגנה רחוב בין חיבור כביש תכנון - 18/2019הצעה מס'  .3

 כולל מע"מ.₪  101,205 מ ע"ס"בע הנדסה ן.חברת קמאשר ההתקשרות עם 
 

 דכון התקשרות ע -בדק חדירות לאתר האינטרנט העירוני  מ  - 19/2019הצעה מס'  .4
 לא כולל מע"מ. ₪   10,000חברת אינפוגארד ע"ס מאשר עדכון התקשרות עם 

 

 וץ וליווי לגינות קהילתיות ייע  - 20/2019הצעה מס'  .5
  שעות עבודה(. 75כולל מע"מ )עבור ₪  15,000מיכל לוי פרץ ע"ס מאשר ההתקשרות  עם 

 

 יווי וייעוץ בנושא תזונה עבור מוסדות החינוך בעירייה, עובדי עירייה ומתנדבים ל  - 21/2019הצעה מס'  .6
 שעות עבודה(.  376כולל מע"מ )עבור ₪  54,990ע"ס  הדס חלימיעם   מאשר ההתקשרות 

 

 מיכאל וידל                                                                 

 ראש העיר                                                                
 רמלה.


