
 בס"ד 

 

      
                                                                                              15-2019/52מס'   ועדת רכש ובלאי רוטוקול פ  

 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות   

1 
 

 
בחדר הישיבות  (2019באפריל  30)  טשלישי כ"ה ניסן תשע"יום ב התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) מישיבת 

 רמלה.  1ע"ש אפריאט ז"ל, בניין העירייה , ויצמן 
 

              :נוכחים                                                                              :משתתפים
 וטרינרית העירייה   -ד"ר רויטל אורבך                                                    מנכ"ל העירייה -רונן עזריה 

                                       גזברית העירייה  -ל רוזה לאעל
 מחלקה משפטית   -  שרון בן יקרעו"ד 

                    מנהלת מחלקת משק ונכסים     -מיכל רוטמן 
                           כלכלן אגף ההנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 

                                   מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 
                                                                        

 הנדון:
 
  רכישת ראש מערכת לגן בריל  - 2019/159הצעה מס' .1

 בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:בריל נדרש ראש מערכת השקיה, מחלקת רכש פנתה לגן    

 השקיה ומשתלות אייל. הגרעין , כל בו עמיעד , אלגו   

 הגרעין , כל בו עמיעד , אלגו השקיה ומשתלות אייל.נענו לבקשה: הספקים אשר    

 להלן טבלת השוואות מחיר : 

    
    

   אור הפריטית
אלגו 

 הגרעין השקיה
משתלות 

 אייל

להמטרה,  - 50 2+ סוקל כוללת: הפעלת גלקון "6422בארון  2ראש מערכת "
טפטוף, מחשב גלקון  2המטרה, ברזים הידראולים  6 ברזים הידראולים

DC9  16500 11500 14500 יחידה חבק חיצוני לארון השקיה עם אזניים למנעול תלייה 

 סה"כ ללא מע"מ
 

14,500 11,500 16,500 
    

הספק עונה על לא כולל מע"מ. ₪  11,500ע"ס הגרעין  לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת רכש ממליצה 
 דרישות העירייה. 

  1746+ 755+ 781 -מקור תקציבי 
 (1)נספח מס' 

 
 

  רכישת חומרי הדברה לגינון  - 160/2019הצעה מס' . 2

 מהספקים הבאים:הצעות מחיר לגינון נדרש לרכוש חומרי הדברה, מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת     

 להגנת הצומח והסביבה. רימיאגרוטל, הגרעין ,הכל בו לגן,     

 הגרעין.,  אגרוטל נענו לבקשה:הספקים אשר     

 

 להלן טבלת השוואות מחיר : 

     
  

 אגרוטל הגרעין
 הערות מחיר יחידה מחיר יחידה כמות יח' חישוב אור הפריטית 

   221 239 1 ליטר יטרל 20 -טייפון 

 357 380 1 ליטר ליטר 10 -אלבר סופר 

יחידה הגרעין : מחיר 
ח + מע"מ "ש 190

 ק"ג 5לאריזה של 

   189 225 1 ליטר ליטר 5דיאורקס 

 הגרעין : סלנט סופר 74 80 1 ליטר סופר סלקט

   452 465 1 ליטר 4גרלון 
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   347 396 1 ליטר ליטר 5תכשיר קודקוד 

   49 60 1 ק"ג משחת גיזום נקטק

   65 70 1 ק"ג 25שק  דשא אוריאה

   48 50 1 ק"ג 25שק  גופרת אמון

   43 45 1 ליטר אנדאפר -תכשיר הדברה 

 הגרעין: סטרן 68 100 1 ליטר ומהוקט -תכשיר הדברה 

   147 154 1 ליטר תכשיר קונפידור

   179 210 1 ליטר ליטר 5 -דורסן 

   273 295 1 ליטר ליטר 5 -בסטה 

   38 45 1 ליטר סימבוש

 

 

לא כולל ₪  30,000סכום הרכישה בשנה לא יעלה על . אגורטלמחלקת רכש ממליצה להתקשר עם ההצעה הזולה ביותר של 

 מע"מ. 

 

 הנדסה ולאגף המקומית לוועדה, שימור לוועדת שימור יועץ - 2019/116הצעה מס' . 3

    העירייה על מנת לקבל הצעת מחיר עבור שירותי ייעוץ אדריכלי שימור מתוך מאגר היועצים של  4 -ף הנדסה פנה לאג    

 ל    מיכל פירסטון, שואף רונן אדריכלים בע"מ, אמנון בר אור טהנדסה :  ולאגף המקומית לוועדה, שימור שימור לוועדת    

 גזית אדריכלים בע"מ, אלרם שחר.     

 לרם  לים בע"מ, אמנון בר אור טל , גזית אדריכלים בע"מ, אמיכל פירסטון, שואף רונן אדריכהספקים אשר נענו לבקשה :     

 שחר.     

 

 טבלת השוואות מחיר : הלן ל

כמות  שם החברה
 שעות

עלות שעת ייעוץ 
 ללא מע"מ

סה"כ לפני 
 סה"כ כולל מע"מ מע"מ

 72,973 62,370 207.9 300 מיכל פירסטון

 101,790 87,000 290 300 שואף רונן אדריכלים בע"מ

אמנון בר אור טל גזית אדריכלים 
 122,324 104,550 348.5 300 בע"מ

 

 האם נדרש ייעוץ שוטף או ייעוץ ספציפי?  -לשאלת הועדה

 כלכלן אגף הנדסה משיב  כי הייעוץ הינו בהתאם לדרישות ולצורך של הועדה המקומית לתכנון ובניה. 

   האם קיים מקור תקציבי? כלכלן אגף ההנדסה משיב כי קיים מקור תקציבי.    -לשאלת הועדה 

 התקשרות. התקופת  משך  יש לעגן את ההתקשרות בהסכם ולציין  -הערה** 

 300עבור  כולל מע"מ ₪  72,973מיכל פירסטון ע"ס  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף הנדסה ממליץ לאשר א

 מע"מ לשעה(.לא כולל ₪  207.9של  )לפי שכ"ט שעתי שעות ייעוץ 

 1731000759  -מקור תקציבי   
 (3)נספח מס'                                                                       
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 ביצוע מדידה ברחוב משה אדרת לצורך המשך תכנון כביש גישה בגן חק"ל - 2019/216הצעה מס' . 4
      גישה כביש תכנון המשך לצורך אדרת משה מודדים על מנת לקבל הצעות מחיר לביצוע מדידה ברחוב 4 -אגף הנדסה פנה ל    

 אבי בן נתן, מיכאל שוורץ, א.ו.ב מדידות ומיפוי בע"מ, ת.גב ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ. ל  : "חק בגן    

 מדידות ומיפוי בע"מ, ת.גב ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ. א.ו.ב  נענו לבקשה: הספקים אשר     

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:    

 ₪. 20,800 -מ"בע ומיפוי מדידות ב.ו.. א1

 ₪. 20,475 -מ"בע ומדידות הנדסה בארה'ג. גב.. ת2

 מ ע"ס "בע ומדידות הנדסה בארה'ג. גב.חברת תת ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף הנדסה ממליץ לאשר א

 מע"מ. כולל ₪   20,475

  2650 -תקציבי מקור 
 (4)נספח מס' 

 
 

 התקשרות עם בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בבית דגן   - 2019/316הצעה מס' . 5

 ברחבי העיר נמצאים כלבים וחתולים חסרי בית או נטושים החשופים למחלות ופציעות שונות העלולות לסכן את          

 בריאותם ואת חייהם. לעיתים , השירות הווטרינרי לא מסוגל לספק מענה עקב סיבות שונות לרבות מחסור        

 בציוד , כוח אדם ועוד.        

 בית דגן  לטיפול רפואי  יבית החולים הווטרינרי האוניברסיטאמבקשת לאשר ההתקשרות עם העירונית  תהווטרינרי       

  סכום ההתקשרות יהא עד גובה התקציב ולא יעבור את הסכום  .שנתיים הארכהעם אופציה ל לתקופה של שנה       

 ב מכרז. יהמחי      

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם.  הערה :       

 ל ידי גזברית העירייה. , ע"פ הזמנות חתומות ע7142000750 -מקור תקציבי        
 
 

 ( 5 )נספח מס' 
 

 

 המלצות הועדה: 
 

  רכישת ראש מערכת לגן בריל  - 2019/159הצעה מס' .1

לא כולל ₪  11,500ע"ס הגרעין  הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  עם 
 מע"מ. 

 

  רכישת חומרי הדברה לגינון  - 160/2019הצעה מס' . 2

סכום הרכישה בשנה לא . אגורטלהועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  עם 
 לא כולל מע"מ. ₪  30,000יעלה על 
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 הנדסה ףולאג המקומית לוועדה, שימור לוועדת שימור יועץ - 161/2019הצעה מס' . 3

  ₪  72,973מיכל פירסטון ע"ס הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר את ההתקשרות עם     

 מע"מ לשעה(. לא כולל ₪  207.9של  )לפי שכ"ט שעתי שעות ייעוץ  300עבור  כולל מע"מ     

 בהסכם ולציין משך תקופת ההתקשרות. יש לעגן את ההתקשרות  הערה :   

    

 כביש גישה בגן חק"ל ביצוע מדידה ברחוב משה אדרת לצורך המשך תכנון - 162/2019הצעה מס' . 4
   הנדסה בארה'ג. גב.חברת תהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר את ההתקשרות עם     

 כולל מע"מ. ₪  20,475מ ע"ס "בע ומדידות    

 

 התקשרות עם בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בבית דגן   - 2019/163הצעה מס' . 5

עם בית החולים הווטרינרי בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  הועדה מאשרת המלצת וטרינרית העירייה וממליצה

לתקופה של שנה עם אופציה לשנתיים הארכה. סכום ההתקשרות יהא עד גובה  לטיפול רפואי  בית דגן  יהאוניברסיטא

 ב מכרז. יהמחי התקציב ולא יעבור את הסכום 

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם.  הערה : 

 

 

 
 רונן עזריה                                                           רוזה עללאל                                        

 נכ"ל  העירייה מ                            העירייה                           גזברית                                   
 

 

 

 : החלטות ראש העיר 
 

  רכישת ראש מערכת לגן בריל  - 2019/159הצעה מס' .1

 לא כולל מע"מ. ₪  11,500הגרעין  ע"ס מאשר ההתקשרות עם  עם 
 

  רכישת חומרי הדברה לגינון  - 160/2019הצעה מס' . 2

 לא כולל מע"מ. ₪  30,000סכום הרכישה בשנה לא יעלה על . אגורטלמאשר ההתקשרות עם  עם 
   
 הנדסה ףולאג המקומית לוועדה, שימור לוועדת שימור יועץ - 161/2019הצעה מס' . 3

 של )לפי שכ"ט שעתי שעות ייעוץ  300עבור  כולל מע"מ  ₪  72,973מיכל פירסטון ע"ס את ההתקשרות עם  מאשר  

 לא כולל מע"מ לשעה(. ₪  207.9   

    

 כביש גישה בגן חק"ל ביצוע מדידה ברחוב משה אדרת לצורך המשך תכנון - 162/2019הצעה מס' . 4
 כולל מע"מ. ₪  20,475מ ע"ס "בע ומדידות הנדסה בארה'ג. גב.חברת תמאשר  ההתקשרות עם 

 

 

 

 

 התקשרות עם בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בבית דגן   - 2019/163הצעה מס' . 5
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לתקופה של שנה עם אופציה  לטיפול רפואי  בית דגן  יעם בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאההתקשרות  מאשר

 ב מכרז. יהמחי לשנתיים הארכה. סכום ההתקשרות יהא עד גובה התקציב ולא יעבור את הסכום 

 

 

 

 
 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                  

 רמלה 
 
 


