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חדר הישיבות ב( 2019מרץ  26) שלישי י"ט אדר ב תשע"טיום ,  התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) מישיבת 

 רמלה.  1ע"ש שמואל אפריט, בבית העירייה ע"ש זינגר, ויצמן 
 

 נוכחים:                                                                   :משתתפים
 מזכירות העירייה   –שנה ליועמ"ש                              חגית משה מ  -עו"ד סופי ויטלם 

 ס/גזברית                                             –שגיא רוזנבלט 
 ק ונכסים   מנהלת מחלקת מש  -מיכל רוטמן 

 כלכלן אגף ההנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 
                                                                        

 הנדון:
 

  רכישת מרססים למחלקת הגינון – 2019/113הצעה מס' . 1

 ליטרים. 300 –ליטרים ו  200למחלקת הגינון נדרש לרכוש מרססים כולל אביזרים נלווים ,     

 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מהספקים הבאים:    

 רם מיכון חקלאי, חבוב יצחק ציוד טכני , אחים רז י.א. בע"מ )מצ"ב הצעות מחיר(.         

  

רם מיכון 
 חקלאי

חבוב יצחק ציוד 
 אחים רז י.א. בע"מ טכני

 מחיר יחידה מחיר יחידה מחיר יחידה כמות תאור הפריט

מטר + אקדח  100מ' + צינור  100+ גלגלת  מיכל פלסטיק -ליטר  200מרסס 
 11970 10400 12460 1 ריסוס למרחק

מטר +  100מ' + צינור  100ה + גלגלת מיכל נירוסט -ליטר  300מרסס 
 18,950 12,400 19,520 1 אקדח ריסוס למרחק

 ללא מע"מ ₪ מחיר סה"כ 
 

31980 22800 30920 

 מע"מ 
 

5436.6 3876 5256.4 

 ₪  מ "סה"כ כולל מע
 

37,416.6 26,676 36,176.4 

 

 המלצת מחלקת רכש: 

 מבדיקת הצעות המחיר עולה כי כל הספקים עונים על דרישות העירייה , מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם  

 כולל מע"מ, הצעתו הזולה ביותר.₪  26,676חבוב יצחק ציוד טכני , ע"ס  

  1746000720 –מקור תקציבי  
 ( 1)נספח מס' 

 
 התקנת שילוט לפרויקט "אפשר בריא בעיר" – 114/2019הצעה מס' . 2

 במסגרת פרויקט "אפשר בריא בעיר" נדרש להתקין שילוט לשבילי הליכה , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת    

 הצעות מחיר מהספקים הבאים:    

 וצר סדנא לשילוט , ד.פ. המרכז הישראלי לשילוט)מצ"ב הצעות מחיר(.שון שלטים , שלטים שי , הי    
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 שון שלטים 

שלטים 
 שי

 
 היוצר סדנא לשילוט 

ד.פ. 
המרכז 

הישראלי 
 לשילוט

 

 כמות תיאור הפריט

מחיר 
יחידה 

ללא 
מע"מ 

 ₪ 

סה"כ ללא 
 ₪ מע"מ 

מחיר 
יחידה 

ללא 
מע"מ 

 ₪ 

סה"כ ללא 
 ₪ מע"מ 

מחיר 
יחידה 

ללא 
 ₪ מע"מ 

סה"כ 
ללא 

 ₪ מע"מ 

מחיר 
יחידה 

ללא 
 ₪ מע"מ 

סה"כ ללא 
 ₪ מע"מ 

 –מ"מ  3שלטים עשויים אלומיניום  14
בגובה  -הדפסה דו צדדית, פרופילים צבועים

ס"מ  20ס"מ, רווח מהאדמה  70מודפס*  180
 ס"מ בתוך האדמה. 50-60ועוד כ

14 1600 22400 

1295 

18130 1980 27720 1380 19320 

 2.5שלטים עם שני חיצים על עמוד בגובה  18
 עם שלטים בצורת חץ  כזה:   

18 

1100 19800 
990 

17820 720 12960 

880 15840  
ס"מ. על  50ס"מ * 30מידות                  

 הכיתוב להיות מחזיר אור
 

    

  

      

שלטים עם שלושה חיצים על עמוד בגובה  12
 עם שלטים בצורת חץ  כזה :      2.5

12 

1450 17400 
1290 

15480 720 8640 

1160 13920  
ס"מ. על  50ס"מ * 30מידות                    

 הכיתוב להיות בריא מחזיר אור
 

    

  

      

   כלול   כלול 2900 2900   כלול 1 אישור קונסטרוקור להתקנה

 סה"כ ללא מע"מ ש"ח 

  

    
59,600.00  

 
  54,330.00  

 

   
49,320.00  

 

     
49,080.00  

 
 : מבדיקת הצעות המחיר עולה כי , כל הספקים עונים על דרישות העירייה.רכש המלצת מחלקת    
 , היוצר סדנא לשילוטולאחר התייעצות עם יעל ניסמיאן מחלקת רכש ממליצה לאשר את ההתקשרות עם     
 מע"מ .₪ +  19,320, ע"ס ד.פ. המרכז הישראלי לשילוט, מע"מ₪ +  21,600ע"ס     
  2027602750מקול קורא , מוסדות ציבור ₪  35,000 –מקור תקציבי     

 ( 2)נספח מס' 

 
 יום עיון לזכרו של רב העיר ר' יצחק אבוחצירה– 115/2019הצעה מס' . 3
 ר עיריית רמלה באמצעות המדור לתרבות תורנית במחלקת ספורט ואירועים מבקשת לקיים יום עיון לזכרו של רב העי    

 . 31/3ביום ראשון כ"ד אדר ב'  , "ל סביב יום השנה לפטירתורבי יצחק אבוחצירה זצ    

 .ות מהדרין רמנות בשריות ע"פ תפריט מבוקש וכש 300לצורך קיום האירוע נדרש אולם בעיר שיכול להכיל כמות של     

 אולמות הבאים:פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מה  המחלקה לתרבות תורנית     

 .,  הוד,  אליסון, קליפסואירועים אשר     

 כולל מע"מ  מנות 300עלות  שם האולם

  ₪ 20,000 אירועים אשר

  ₪ 33,000 קליפסו 

 לא החזירו תשובה אליסון

 המבוקש  תפוסים בתאריך הוד

 
אשר ההתקשרות עם את ההצעה הזולה ואת מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר לאחר בדיקת הצעות המחיר 

 , הצעתם הזולה ביותר. מנות וכשרות למהדרין 300עבור , כולל מע"מ₪  20,000ע"ס , אירועים
 1827000782 –מקור תקציבי 

 ( 3)נספח מס' 
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  הביטוח שנתי למתקני מים מסוגים שונים בשימוש העירייה ומוסדותי – 116/2019. הצעה מס' 4

 מתקני מים בעיריית רמלה נדרשת תחזוקה  100 -למתקני המים מהסוגים השונים בשימוש העירייה ומוסדותיה כ   

 כפי שדורש היצרן ותיקון    UVחלפת סננים ומנורות והשנשחקו ,חלקים שוטפת , כחלק מהתחזוקה נדרש להחליף    

 פק מכשיר חלופי.תקלות  ובמידה ונדרש לתקן המכשירים במעבדה המציע מתחייב לס   

 :נעשתה פנייה לספקים הבאים   

        שטראוס מים בע"מ ופילטר בר)מצ"ב הצעות( .מטריקס ,  –מעיינות החיים    

 טבלת השוואות
  

מעיינות 
החיים 

 מטריקס
שטראוס 

 פילטר בר מים

 תאור הפריט
יח' 

 כמות חישוב
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 יחידה

מתקני מים חמים קרים כולל החלפת סננים נורה חלקי חילוף ביטוח  שנתי לאחזקת 
ד התיקון אין אפשרות לתקן במקום יושאר במידה ובמעמ -מקוריים טיפול בתקלות 

 600 650 550 1 יחידה ללקוח מתקן חלופי עד אשר יוחזר המתקן המקורי מהמעבדה
חילוף מקוריים ביטוח  שנתי לאחזקת מתקני מים  קרים כולל החלפת סננים חלקי 

ד התיקון אין אפשרות לתקן במקום יושאר ללקוח במידה ובמעמ -טיפול בתקלות 
 500 450 490 1 יחידה מתקן חלופי עד אשר יוחזר המתקן המקורי מהמעבדה

ביטוח  שנתי לאחזקת מתקני מים חמים קרים  קיטור כולל החלפת סננים נורה חלקי 
במעמד התיקון אין אפשרות לתקן במקום ובמידה  -חילוף מקוריים טיפול בתקלות

 800 0 880 1 יחידה יושאר ללקוח מתקן חלופי עד אשר יוחזר המתקן המקורי מהמעבדה

       
 המלצת מחלקת רכש:  

 שטראוס מים פילטר בר כעל זוכים על פי ההצעה הזולה ביותר ממליצה להכריז על מעיינות החיים מטריקס, מחלקת רכש 
 ההתקשרות לשנה אחת בלבד., לביטוח שנתילאותה דרישה 

 שירמע"מ למכ₪ +  550 -עיינות החיים מטריקס מ -ביטוח לאחזקת מים חמים קרים  

 מ למכשיר"מע₪ +  450שטראוס מים  -ביטוח לאחזקת מים קרים  
 מע"מ למכשיר₪ +  800ילטר בר פ -ביטוח למכשיר קיטור חמים קרים  

  תעלה על סכום המחייב מכרז לשלושת המצעים.סה"כ ההתקשרות לא 

 על פי הזמנות חתומות ומאושרת , כלים ומכשירים כלל מחלקות העירייה -מקור תקציבי 

 ( 4)נספח מס'  
 
   כישת שירותי יעוץ ביטוח אלמנטרי ורכבר - 117/2019הצעה מס' . 5

 בבקשה לקבלת הצעת מחיר מחלקת רכש  פנתה לעיריית רמלה נדרש לקבל שירותי יעוץ ביטוח אלמנטרי ורכב , 
 מארבעה יועצים העוסקים בתחום יעוץ הביטוח:

יהול עו"ד יגאל שגיא ושות, אורי אורלנד משרד יועצים לניהול סיכונים בע"מ ,  עו"ד עמיצור כחלון ושחר יועצים לנ
 סיכונים.

 בדיקת ההצעות:
 תנאי הסף:    

 המלצות מעיריית בת ים ועיריית נצרת עילית  2כשמתוכן  2017ל ההמלצות שצרף עד שנת כ -עו"ד עמיצור כחלון     

 עו"ד יגאל שגיא ושות ואורי אורלנד משרד יועצים לניהול סיכונים בע"מ  נענו לדרישות העירייה כנדרש

 נקודות 40ציון  : Aמחיר 

 .מע"מ₪ +   48,000אומדן העירייה    
 הציון נקבע ביחס להצעה הזולה ביותר   
נקודות אולם הצעתו ביחס לאומדן העירייה  40מע"מ , ציון ₪ +  24,000ביותר  הצעתו הזולה -עו"ד עמיצור כחלון    

 נמוכה
  . 50%ב

 20%ביחס לאומדן גבוה ב הצעתם  13.6מע"מ ציון ₪ +  66,000הצעתם  -עו"ד יגאל שגיא ושות 

 .האומדןנקודות הצעתם כמו  20מע"מ  ציון ₪ +  48,000אורי אורלנד משרד יועצים לניהול סיכונים בע"מ הצעתם 
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 נקודות 60ציון  : Bכמותי 

ההמלצות א הצליח להוכיח ניסיון בעבודה בשלוש שנים האחרונות הניסיון המוכח על בסיס ל -עו"ד עמיצור כחלון 
 30הציון  2017שצרף עד  שנת 

חו עו"ד יגאל שגיא ושות ואורי אורלנד משרד יועצים לניהול סיכונים בע"מ בעלי ניסיון בתחום צרפו המלצות והוכי
 ניסיון בעבודה בשלוש שנים אחרונות 

 נקודות 60הציון שכל אחד מהם קיבל 

 ציון סופי   
 נקודות 70 -הסופי ציון ה -עו"ד עמיצור כחלון     

 73.6ציון הסופי ה -עו"ד יגאל שגיא ושות    
 נקודות 80אורי אורלנד משרד יועצים לניהול סיכונים בע"מ הציון הסופי    

  

 המלצת מחלקת רכש:     
משרד  אורי אורלנדלאחר בדיקת הצעות המחיר על ידי ועל ידי גלית יעקב  ולאור האמור לעיל  אנחנו ממליצות על 

 לניהול סיכונים בע"מ כעל זוכים.  יועצים

 .נקודות. הם עונים על כל דרישות העירייה 80הצעתם קיבלה את הציון הגבוה ביותר 
 תנאי סף 

 3הצעה מס'  2הצעה מס'  1הצעה מס'  דרישות       

 
עו"ד עמיצור    שם המציע

 כחלון
עו"ד יגאל שגיא 

 שות.

אורי אורלנד משרד 
יועצים לניהול סיכונים 

 בע"מ 

 
 תאריך הגשה

עד  18.3.2019מועד אחרון להגשה  
 12:00השעה 

כנדרש 
7.3.2019 

21:11 

 17.3.2019כנדרש 
16:41 

 15:50 17.3.2019כנדרש 

 
 דרישות סף

המשתתף יהא בעל ניסיון מוכח בן 
שלוש שנים  לפחות  באופן ביצוע 
שירותים נשוא הבקשה לשתי רשויות 

 מקומיות לפחות 

כל 
ההמלצות 
ששלח עד 

 כנדרש כנדרש 2017שנת 

 
  

המשתתף לא הורשע בעבירה לפי חוק 
 כנדרש כנדרש חסר  1987 -שכר מינימום התשמ"ז 

 חתימה על תצהירים 
הורשע בהעסקת המשתתף לא 

 עובדים זרים
 כנדרש כנדרש חסר

 כנדרש כנדרש חסר ענייניםתצהיר בדבר ניגוד    

 
  

תצהיר המציע כי מנהלי /עובדי 
המציע לא הורשעו בעברות שיש עמן 

 קלון
 כנדש חסר חסר

 
  

ידע ויכולת במתן שירותי הטובין 
 המתבקשים

כל 
ההמלצות 
ששלח עד 

 כנדרש 2017שנת 

 כנדרש

 תעודות  
ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי 

 חסר  2019גופים ציבורים  
 כנדרש כנדרש

 כנדרש כנדרש חסר 2019ניכוי מס במקור    

 כנדרש כנדרש כנדרש תעודה בדבר השכלה רלוונטית    

 כנדרש כנדרש כנדרש רשימת התקשרויות נשוא הצעה זו   

 
  

המלצות אשר המציע ספק להם 
 דומים שרותים

כל 
ההמלצות 
ששלח עד 

 כנדרש 2017שנת 

 כנדרש

 כנדרש כנדרש כנדרש פרופיל חברה / ספק   

 
 כנדרש כנדרש חלקית מסמכי ההצעה חוזה ונספחיו חתימה על מסמכים
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 Aקריטריונים ל

 

עו"ד עמיצור 
 כחלון

עו"ד יגאל שגיא 
 אורי אורלנד משרד יועצים לניהול סיכונים בע"מ  שות.

 אומדן העירייה תאור העבודה 
₪ מחיר לשנה  

 לא כולל מע"מ 
לא ₪ מחיר לשנה  

 לא כולל מע"מ ₪ מחיר לשנה   כולל מע"מ 

 

שירות  לייעוץ בתחום הביטוח 
וניהול סיכונים , ביטוח 

אלמנטרי ורכב משך התקופה 
 48000 שנה 

       
24,000.00            66,000.00                   48,000.00  

 48000 סה"כ ללא מע"מ  
       
24,000.00            66,000.00                   48,000.00  

 
 

48 24 66 48 

 
  

100% 36% 50% 

 
כמותי ביחס להצעה  Aציון ל
 הזולה

 
40 13.6                        20.00  

     
 

 
 ,   Bקריטריונים 

 
עו"ד עמיצור 

 כחלון
עו"ד יגאל שגיא 

 אורי אורלנד משרד יועצים לניהול סיכונים בע"מ  שות.

 
 10      -ניסיון  לכל שנה נוספת  

 30 30 10 30 נק'

מתן שירות ליותר משתי רשויות  
 30 30 30 30 נקודות 10יזקו את המציע ב 

 40 40 10 40 המלצות והתרשמות כללית  

 
 סה"כ

 
50 100 100 

 
 Bציון סופי ל 

 
30 60 60 

 
     

 
     

 

סה"כ ציון סופי ל 
A+B 

 
70 73.6                             80  

 
 מחלקת רכש-ביטוח הרשות 1931000440 –מקור תקציבי          

 ( 5)נספח מס' 
 
 
  לתשתיות לכלביה הזמניתהגדלת ההתקשרות  – 118/2019הצעה מס' . 6

 , ע"ס ישראמריןאושרה התקשרות עם חברת  477/2018, הצעה מס  61/2018-15בפרוטוקול הצעות פטורות מס'     

 לא כולל מע"מ .₪  130,000    

 קיום ישיבה ו בהמשך לפנייתה של וטרינרית העירייה ולאחר סיור ותכנון העמדתה של המכולה שתשמש כלביה     

 מצ"ב הצעת נלקחו בחשבון בתכנון, נדרשת תוספת הכנה ותשתיות שלא  ישראמריןחברת שיזמה עם     

 .ההכלביישמספקים את  ישראמרין חברת     

  .כולל מע"מ₪  12,191תוספת ע"ס     

  .כולל מע"מ₪  12,191, תוספת ע"ס  ישראמריןחברת   ההתקשרות עםהגדלת  מחלקת רכש ממליצה לאשר    

 2019מוסדות ציבור לשנת  2760 תב"ר –מקור תקציבי     
 ( 6)נספח מס' 

  



 בס"ד 
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 יקוח וניהול של גני ילדיםפ -ביטול החלטה - 119/2019הצעה מס' . 7

גני ילדים  4עבור ניהול ופיקוח של בניית  אישרה התקשרות עם דוד ספוז'ניקוב 8/2018-14וועדת הצעות פטורות 

 )ברחובות : זמיר, בורוכוב, יוסי בנאי וגן חק"ל(.

אגף הנדסה מבקש לבטל את ההחלטה בדבר ההתקשרות עם המפקח ולפנות למפקחים נוספים בעלי ניסיון של בניית 

 מוסדות חינוך לקבלת הצעות מחיר חדשות מתוך מאגר היועצים של העירייה.

שההחלטה מבוטלת והאחרון השיב כי הוא מאשר את ההחלטה וכי לא תהיה  20.3.2019נייה למפקח בתאריך נעשתה פ
 לו טענה או תלונה כלפי העירייה.

 ( 7)נספח מס' 
 

 וועדה המקומיתשכ"ט לשירותי אדריכלות נוף לאגף הנדסה ול - 120/2019הצעה מס' . 8

מאגר היועצים של העירייה על מנת לקבל הצעת מחיר לייעוץ של אדריכלות נוף לאגף  חברות מתוך 3-אגף הנדסה פנה ל

הנדסה וכן גם לוועדה המקומית. חברת ברוידא מעוז לא השיבה לפניית האגף. ההצעה של חיים כהנוביץ נפסלה מאחר 

 ונתן הצעה שלא בדרך של הנחה ממחירי משכ"ל כפי שנדרש. 

 :בע"מ, שהיא תקינה נוף אדריכלי -עדלכן יש הצעת מחיר אחת, של חברת 

 לפני מע"מ.₪  312.4 -השכר 12%לאחר הנחה של ₪  355 -עלות שכר מתכנן לפי מחירי חשכ"ל

 . 350 -שעות מספר

 .כולל מע"מ(₪  127,927.8לפני מע"מ. )₪  109,340סה"כ 

 .המחיר המוצע נמצא סביר ביחס לאומדן 

כולל מע"מ ₪  127,927.8בע"מ ע"ס  נוף אדריכלי -חברת עדאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר היחידה של 

 ממחירי חשכ"ל(. 12%)בשיעור הנחה 

 חברות . 3 –לשאלת הועדה : מדוע נעשתה פנייה ל 

אדם פומבי ולא היו מועמדים נעשתה  הפנייה נעשתה לאחר שנעשה מכרז כח –כלכלן אגף ההנדסה עוז בן שלוש 

 פנייה לחברות מתוך המאגר לקבלת השירות במיקור חוץ.

 .לעגן את ההתקשרות בהסכמים 

 זברית העיריהגיש לעבוד לפי הזמנות חתומות ומאושרות ע"י  2024442750 -תקציבימקור 
 ( 8)נספח מס' 

 

 בנאי יוסי, חקל גן, זמיר, בורוכוב -ברחובות יתתייםכ חד ילדים גני 4 בניית על ופיקוח ניהול - 121/2019הצעה מס'  .9

 על ופיקוח משרדי מפקחים מתוך מאגר היועצים של העירייה על מנת לקבל הצעות מחיר לניהול 8-אגף הנדסה פנה ל

 בנאי. יוסי, חקל גן, זמיר, בורוכוב -ברחובות כיתתיים חד ילדים גני 4 בניית

 אחוזים. 2.5 –אומדן העירייה 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

אחוז  שם החברה
 שכ"ט

 סה"כ יוסי בנאי גן חק"ל זמיר בורוכוב

 )כולל מע"מ( אומדנים

 

1,760,85
0 1,643,850 1,540,921 1,540,921 

 142,704 33,900 33,900 36,165 38,739 2.20% זבולוני הנדסה וניהול בע"מ 
 א.ס. שירותי תאום ופיקוח ניהול

 155,677 36,982 36,982 39,452 42,260 2.40% ובניה בע"מ
 162,164 38,523 38,523 41,096 44,021 2.50% ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ



 בס"ד 
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 162,164 38,523 38,523 41,096 44,021 2.50% ארז הררי הנדסה ויעוץ בע"מ
 551,356 130,978 130,978 139,727 149,672 8.50% ע. יפה ניהול פרויקטים בע"מ

.י.א. הנדסה בניה ותשתיות ש-פרו
 324,327 77,046 77,046 82,193 88,043 5% בע"מ

לא הגישו  א.פ.נ ניהול הנדסי בע"מ
 הצעה

     

 פרויקטים.רון בקרה וניהול ר
 בע"מ

לא הגישו 
 הצעה

     

 

כולל מע"מ ₪  142,704 מ ע"ס "בע וניהול הנדסה חברת זבולוניאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 
 .פרויקטמעלות כל  2.2%הגנים לפי שיעור של  4עבור 

 .לעגן את ההתקשרות בהסכמים 

 סעיפים תקציביים:

 יתרת ת"בר סעיף תקציבי עלות שכ"ט פיקוח פרויקטשם 

  80,000            2027562950  38,739              בורוכוב

  80,000            2026922950  36,165              זמיר

  141,041          2025162950  33,900              גן חק"ל

  125,774          2026912950  33,900              יוסי בנאי

 

 ( 9)נספח מס' 

 מעלות הפרויקט  6%אומדן העירייה  – מקטעים שונים בעיר 3-תכנון שבילי אופניים ב - 2019/212הצעה מס'  .01

 מקטעי שבילי אופניים ברחובות  3אדריכלי נוף על מנת לקבל הצעת מחיר לתכנון  6-אגף הנדסה פנה ל

 מהספקים הבאים: 

 ברודיא מעוז., נחלת הכלל , מנעד, רן מרון , כהנוביץ ,ע.ד. אדריכילי נוף 

 להלן הרחובות:

 . רחוב האילנות.1

 יהודה שטיין, מבצע יהונתן והשלום.. קרייתי, 2

 . אפריאט וירושלים.3

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 

 1 -1מקטע 
₪ מיליון 

 כולל מע"מ

אחוז 
 שכ"ט

 2.25 -2מקטע 
מיליון כולל 

 מע"מ

אחוז 
 שכ"ט

 2.5 -3מקטע 
כולל ₪ מליון 

 מע"מ
 סה"כ אחוז שכ"ט

 292,500 5% 125,000 5% 112,500 5.5% 55,000 רן מרון

 517,500 9% 225,000 9% 202,500 9% 90,000 כהנוביץ

ע.ד 
אדריכלי 

 נוף
110,000 11% 247,500 11% 275,000 11% 632,500 

 

 המקטעים.  3-כולל מע"מ ל₪   292,500מרון אדריכלים ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת הזולה של 
 .לעגן את ההתקשרות בהסכמים 

  2027612950 -תקציבימקור 
 ( 10)נספח מס' 

 
 
 

 שמירבנאות  םיישנאים תת קרקע 2של  י טרפוחדר 3בניית  - 2019/312הצעה מס'  .11
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ידות בשוק החברות היח 2-נאות יצחק שמיר, פנתה בשם אגף הנדסה ל פרויקטחברת פרו שיא, החברה המנהלת של 
ת נאות בשכונ יםשנאים תת קרקעי 2י טרפו של חדר 3שמורשות לבצע חדרי שנאים מטעם חברת חשמל לצורך בניית 

 שמיר.
 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 שם החברה
כולל עבודות  1הצעת מחיר לחדר 

פיתוח ללא מע"מ ולפני החזר 
 מחח"י

ההחזר 
 מחח"י

סה"כ הצעת 
המחיר ללא 

 מע"מ

סה"כ הצעת 
המחיר כולל 

 מע"מ

 3סה"כ עבור 
 חדרי טרפו

 453,051 151,017 129,074 216,468 342,087 סיבוס רימון בנייה מתועשת בע"מ

 538,896 179,632 153,532 216,468 370,000 ביתנית בע"מ

 

כולל ₪  453,051חברת סיבוס רימון בנייה מתועשת בע"מ ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 
 מע"מ ולאחר החזר מחברת חשמל.

  סיבוס רימון בנייה מתועשת בע"מ וחברת ייחתם הסכם משולש, בין העיריה, חברת חשמל 

  בכפוף לאישור מחברת החשמל לכך כי שתי החברות סיבוס רימון בנייה מתועשת בע"מ וביתנית בע"מ 
 החברות היחידות בשוק .

  2027312750 -תקציבי מקור
 (11)נספח מס' 

 
 :המלצות הועדה

 
  רכישת מרססים למחלקת הגינון – 113/2019הצעה מס' . 1

 חבוב יצחק ציוד טכני ,הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם      
 כולל מע"מ.₪  26,676ע"ס      

 

 התקנת שילוט לפרויקט "אפשר בריא בעיר" – 114/2019הצעה מס' . 2
 , היוצר סדנא לשילוטעם הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות     
 מע"מ .₪ +  19,320, ע"ס ד.פ. המרכז הישראלי לשילוט, מע"מ₪ +  21,600ע"ס     
 
 יום עיון לזכרו של רב העיר ר' יצחק אבוחצירה– 115/2019הצעה מס' . 3

     אשר אירועיםעם  הועדה מאשרת המלצת המחלקה לתרבות תורנית וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות    
 .מנות וכשרות למהדרין  300כולל מע"מ, עבור ₪  20,000ע"ס     
 

  הביטוח שנתי למתקני מים מסוגים שונים בשימוש העירייה ומוסדותי – 116/2019. הצעה מס' 4

 עם הספקים הבאים: הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  
 .מע"מ למכשיר₪ +  550 -ם מטריקס מעיינות החיי -ם  ביטוח לאחזקת מים חמים קרי

 .מ למכשיר"מע₪ +  450שטראוס מים  -ביטוח לאחזקת מים קרים  
 .מע"מ למכשיר₪ +  800פילטר בר  -ביטוח למכשיר קיטור חמים קרים  

 .סה"כ ההתקשרות לא תעלה על סכום המחייב מכרז לשלושת המצעים 
 יש לעבוד לפי הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העיריה  
 

     
   כישת שירותי יעוץ ביטוח אלמנטרי ורכבר - 117/2019הצעה מס' . 5
   אורי אורלנד משרד יועציםעם   הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות   
 לא כולל מע"מ.₪  48,000 , ע"סלניהול סיכונים בע"מ     
 
 
 
 

  לתשתיות לכלביה הזמניתהגדלת ההתקשרות  – 118/2019הצעה מס' . 6



 בס"ד 
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     ,  ישראמריןחברת עם   הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הגדלת ההתקשרות    

  .כולל מע"מ₪  12,191תוספת ע"ס     

 
 יקוח וניהול של גני ילדיםפ -החלטהביטול  - 119/2019הצעה מס' . 7

 ביטול החלטה לפיקוח וניהול של גני הילדים הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר     

 יקובדוד ספוז'נ עם ר, בורוכוב, יוסי בנאי וגן חק"ל( גני ילדים )ברחובות : זמי 4עבור ניהול ופיקוח של בניית     

 

 וועדה המקומיתשכ"ט לשירותי אדריכלות נוף לאגף הנדסה ול - 120/2019הצעה מס' . 8
 בע"מ  נוף אדריכלי -חברת עדעם ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר     

 ממחירי חשכ"ל(. 12%כולל מע"מ )בשיעור הנחה ₪  127,927.8ע"ס     

 יש לעבוד לפי הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העיריה  
 
 
 בנאי יוסי, חקל גן, זמיר, בורוכוב -ברחובות יתתייםכ חד ילדים גני 4 בניית על ופיקוח ניהול - 121/2019הצעה מס'  .9

     וניהול הנדסה חברת זבולוני ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר     

 מעלות כל פרויקט. 2.2%הגנים לפי שיעור של  4כולל מע"מ עבור ₪  142,704 מ ע"ס "בע    

 

 מעלות הפרויקט  6%אומדן העירייה  – ים בעירמקטעים שונ 3-תכנון שבילי אופניים ב - 122/2019הצעה מס'  .01

 מרון אדריכלים ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר     
 המקטעים.  3-כולל מע"מ ל₪   292,500ע"ס     

 

 שמירבנאות  םיישנאים תת קרקע 2של  י טרפוחדר 3בניית  - 123/2019הצעה מס'  .11

    חברת סיבוס רימון בנייה  ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר      

 כולל מע"מ ולאחר החזר מחברת חשמל.₪  453,051מתועשת בע"מ ע"ס      

  סיבוס רימון בנייה מתועשת בע"מ וחברת ייחתם הסכם משולש, בין העיריה, חברת חשמל 

 בע"מ  בכפוף לאישור מחברת החשמל לכך כי שתי החברות סיבוס רימון בנייה מתועשת בע"מ וביתנית 
 החברות היחידות בשוק .

 
 

 ונן עזריהר                                              שגיא רוזנבלט                                                                

 נכ"ל העירייהמ                                    ס/גזברית                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
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  רכישת מרססים למחלקת הגינון – 113/2019הצעה מס' . 1
 כולל מע"מ.₪  26,676חבוב יצחק ציוד טכני , ע"ס מאשר ההתקשרות עם      

 

 התקנת שילוט לפרויקט "אפשר בריא בעיר" – 114/2019הצעה מס' . 2
 , ד.פ. המרכז הישראלי לשילוט, ועם מע"מ₪ +  21,600ע"ס  , היוצר סדנא לשילוטעם מאשר ההתקשרות     
 מע"מ .₪ +  19,320ע"ס     
 
 אבוחצירהיום עיון לזכרו של רב העיר ר' יצחק – 115/2019הצעה מס' . 3

 .מנות וכשרות למהדרין  300כולל מע"מ, עבור ₪  20,000ע"ס   אשר אירועיםעם  מאשר ההתקשרות    
 

  הביטוח שנתי למתקני מים מסוגים שונים בשימוש העירייה ומוסדותי – 116/2019. הצעה מס' 4

 עם הספקים הבאים: מאשר ההתקשרות  
 .מ למכשירמע"₪ +  550 -החיים מטריקס מעיינות  -ביטוח לאחזקת מים חמים קרים  

 .מ למכשיר"מע₪ +  450שטראוס מים  -ביטוח לאחזקת מים קרים  
 .מע"מ למכשיר₪ +  800פילטר בר  -ביטוח למכשיר קיטור חמים קרים  

 .סה"כ ההתקשרות לא תעלה על סכום המחייב מכרז לשלושת המצעים 
 זברית העיריהיש לעבוד לפי הזמנות חתומות ומאושרות ע"י ג

 
     
   כישת שירותי יעוץ ביטוח אלמנטרי ורכבר - 117/2019הצעה מס' . 5
 לא כולל מע"מ.₪  48,000 , ע"סלניהול סיכונים בע"מ  אורי אורלנד משרד יועציםעם   מאשר ההתקשרות   
 

  לתשתיות לכלביה הזמניתהגדלת ההתקשרות  – 118/2019הצעה מס' . 6

  .כולל מע"מ₪  12,191תוספת ע"ס  , ישראמריןחברת עם   ההתקשרותמאשר הגדלת     

 
 יקוח וניהול של גני ילדיםפ -ביטול החלטה - 119/2019הצעה מס' . 7

 יר, גני ילדים )ברחובות : זמ 4עבור ניהול ופיקוח של בניית  מאשר ביטול החלטה לפיקוח וניהול של גני הילדים     
 .דוד ספוז'ניקוב עם בורוכוב, יוסי בנאי וגן חק"ל(     

 

 וועדה המקומיתשכ"ט לשירותי אדריכלות נוף לאגף הנדסה ול - 120/2019הצעה מס' . 8
 ממחירי  12%כולל מע"מ )בשיעור הנחה ₪  127,927.8ע"ס , בע"מ נוף אדריכלי -חברת עדההתקשרות עם  מאשר    

 יש לעבוד לפי הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העיריה חשכ"ל(.    
 

 
 בנאי יוסי, חקל גן, זמיר, בורוכוב -ברחובות יתתייםכ חד ילדים גני 4 בניית על ופיקוח ניהול - 121/2019הצעה מס'  .9

 הגנים לפי שיעור  4כולל מע"מ עבור ₪  142,704 מ ע"ס "בע  וניהול הנדסה חברת זבולוני מאשר ההתקשרות עם    
 מעלות כל פרויקט. 2.2%של     

 

 מעלות הפרויקט  6%אומדן העירייה  – ים בעירמקטעים שונ 3-תכנון שבילי אופניים ב - 122/2019הצעה מס'  .01

 המקטעים.  3-כולל מע"מ ל₪   292,500ע"ס ,   מרון אדריכלים ההתקשרות עםמאשר     
 

 

 

 

 



 בס"ד 

 

 15-9201/18מס'  ועדת רכש ובלאי רוטוקול פ     
 פטור ממכרז  -עדת התקשרויותו                                                                                                                                       

11 
 

 

 שמירבנאות  םיישנאים תת קרקע 2של  י טרפוחדר 3בניית  - 123/2019הצעה מס'  .11

 כולל מע"מ ולאחר החזר ₪  453,051מתועשת בע"מ ע"ס  חברת סיבוס רימון בנייה  ההתקשרות עםמאשר      

 מחברת חשמל.     

  רימון בנייה מתועשת בע"מ  סיבוסוחברת ייחתם הסכם משולש, בין העיריה, חברת חשמל 

 בע"מ  בכפוף לאישור מחברת החשמל לכך כי שתי החברות סיבוס רימון בנייה מתועשת בע"מ וביתנית 
 החברות היחידות בשוק .

 
 

 מיכאל וידל                                                                           
 ראש העיר                                                                           


