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 (2019במאי  28ביום שלישי כג' אייר תשע"ט )   התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) מישיבת 

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

      נוכחים:                                                                          :משתתפים
                       ת היחידה לאיכות הסביבה מנהל  -שרון אטנר                                         גזברית העירייה   - רוזה עללאל 

                                    משנה ליועמ"ש  -   סופי ויטלםעו"ד 
                    מנהלת מחלקת משק ונכסים   ס.   - אבי דיל

                           כלכלן אגף ההנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 
                                   מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

                                                                        
 הנדון:

 
 לגרוטאות רכב מגרש  - 187/2019הצעה מס'  . 1

ע"פ החלטת הנהלת העירייה, הוטל על מחלקת הפיקוח העירוני, מחלקת איכות  הסביבה והמחלקה המשפטית להסדיר 

 העיר. המחלקה המשפטית הכינה נוהל עבודה.מערך של פינוי גרוטאות רכב, מרחבי 

זור המרכז להגשת הצעת מחיר לגרירה, אחסנה וגריטה, של גרוטאות רכב מגרשים בא 5 -מחלקת איכות הסביבה פנתה ל

: רסייקום, קאר סנטר מוטורס, גרר שער הגיא בע"מ, אפיק אר טי אס בע"מ, א.ט. שירותים משפטיים בע"מ.  הוגשה 

 ", המנהלת מגרש בפתח תקווה. א.ט. שירותים משפטיים בע"מל חברת  "הצעה אחת בלבד ש

 להלן ההצעה: 

 לרכב לא כולל מע"מ. ₪  250 -י גרוטאת רכב למגרש עלות גרירת ופינו .א

 לא כולל מע"מ ליום.₪   50  -עת בעל הרכב לשחררו יום או עד להג 60אחסנת הרכב עד  .ב

      ליום.                                 לא כולל מע"מ ₪ 50 -נוסף  עלות לכל יום -יום  60אחסנת רכב מעל  .ג

 לרכב. לא כולל מע"מ  ₪ 150 -גריטת הרכב ככל שלא יאסף עד לפרק הזמן הקבוע בסעיף ג'  .ד

  ימים, כאשר העירייה  תשלח אישור גריטה, העיריה תשלם רק את עלות הגרירה . 60לאחר 

  עלות הגרירה + את העלות האחסנה, לפי ימים.תושב שיגיע לקחת את הרכב ישלם את 

 ** יודגש כי יש למגרש רישיון עסק. 

 

 חברת א.ט. שירותים משפטיים, היחידה לאיכות הסביבה ממליצה לאשר ההתקשרות עם לאור האמור 

 . כולל מע"מ לשנה₪  21,612הא עד לסכום של יההתקשרות סכום ע"פ המפורט לעיל. 

 

 הערה: יש לעגן את ההתקשרות בהסכם לרבות נספחים ביטוחיים. 

  1761200782 -קור  תקציבימ

 (1)נספח מס' 

 
 בדיקה ואישורים למתקני ספורט - 188/2019הצעה מס' . 2

 מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור בדיקה ואישורים למתקני ספורט    

  שמר , מכון התקנים ,יסטם מערכותלספקים הבאים: ס נים המאושרים לביצוע הבדיקהוממכ( 5517 ו  5515תקן )   

    .בטיחות   

 שמר בטיחות ,, מכון התקנים  הספקים אשר נענו לבקשה : 
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 :טבלת השוואות להלן 
  

 שמר בטיחות מכון התקנים כמות תיאור הדרישה

 5515בדיקת מתקני ספורט לפי תקן 
 לאולמות 

2 
 

                 
               

                1800 

 5515בדיקת מתקני ספורט לפי תקן 
לאולמות+ בדיקת מסכי חלוקה לאולמות  

 5517ספורט  

 
3 

                 

 לא כולל מתקני
 הרמה

 לא כולל מתקני
 הרמה

              5400 

              +בדיקות  ואישור למנועי הרמה   
3  

               2925 

 10,125               10,850                 סה"כ  לפני מע"מ 

 1722                1845                  מע"מ          

 11,847              12,695                 סה"כ  כולל מע"מ 

 
  כולל ₪  11,847ע"ס  בטיחות שמר ההצעה הזולה של מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם    

 . מע"מ    

 1829800750, 1829600750,   1829530750,    1829500750,  1829400750,   1829300750- מקור תקציבי   
 

 ( 2)נספח מס' 
 

 
 מערכות סינון אוויר בבי"ס מגשימים - 189/2019הצעה מס'  .3

 רכות סינון אוויר בבי"ס מגשימים.הצעות מחיר להתקנת מעלקבלת  חברות  4-אגף הנדסה פנה ל    

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 147,853-מ"בע למיגון עמית ר.. ש1

 ₪. 114,660 -מ"בע תעשיות . שלבי2

 הגישו הצעות לא כנדרש ולכן הצעותיהן נפסלו. מ"בע מערכות אייל.אל, ר בת החברות תעשיות** הערה : 

 ספקים המפורטים לעיל ?  4 -מדוע נעשתה פנייה ל  -לשאלת הועדה 

 לספקים שזהו תחום התמחותם.  אחידה  כלכלן אגף ההנדסה משיב כי נעשתה פנייה

 מ "בע תעשיות חברת שלביההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 .כולל מע"מ₪  114,660 ע"ס  

  2759 -תקציבי מקור 
 ( 2)נספח מס' 

 
 החלפת מערכת הקלטה/ מצלמות אבטחה עבור מתחם הקאנטרי העירוני - 2019/190הצעה מס'  .4

 
 מחלקת ספורט ואירועיםבהמשך להנחיית המשטרה בנוגע להחלפת מערכת המצלמות במתחם הקאנטרי העירוני, 

 ר כדלקמן : פנתה לספקים בבקשה לקבלת הצעת מחי 

 וולט די.אן.אי בע"מ, צ'ופ מצלמות אבטחה, אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ, טלקול תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ. 12  

 פירוט ההצעה:               
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כמו הפריט/ העבודה/ השירותתיאור 
 ת

מחיר 
ידה יח

ללא 
 ₪מע"מ 

 סה"כ
ללא 
 ₪מע"מ 

ערוצים כולל אופציה  DVR MP2  ,16החלפת מערכת הקלטה 
 מצלמות. 8להוספת עד 

 
  

   1 טרה 4דיסק קשיח 
   4 עדשה וריפוקל MP2מצלמות צינור 

   X 10 1מצלמה מתנייעת זום 

   MP2  8מצלמות כיפה 

   3 עם מיקרופון מובנה  MP2מצלמות כיפה 

   1 מצלמות 16החלפת ספק מתח ראשי עבור 
    המצלמות 16תשתית קיימת עבור הערה: 

+ תשתית  2MPוריפוקל  IP, מצלמת צינור  17תוספת למצלמה מס' 
 מ' 20עד 

1 
  

   1 דוח תקינות שנתי )אישור עבור משטרה(
על המערכת להיות מוכרת וממותג ידוע בתחום הטמ"ס כולל 

    אחריות ושרות לשנתיים

                                                                                                                                  

   

 טבלת השוואות להצעות ספקים: להלן  

צ'ופ מצלמות  וולט די.אן.אי בע"מ 12 
 אבטחה

אזעקות 
ותקשורת רז 

 קול בע"מ

טלקול תקשורת 
ואלקטרוניקה 

 בע"מ
 ₪  11,670 ₪  16,120 מחיר

לא הגישו 
 ₪  1,984 ₪  2,740 מע"מ לא הגישו הצעה הצעה

 סה"כ מחיר
 ₪  13,654 ₪  18,860 כולל מע"מ 

 
 , צ'ופ מצלמות אבטחה ההצעה הזולה ביותר של  מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם

 לחברה רקע וניסיון בתחום העבודות הנ"ל. . כולל מע"מ  13,654ע"ס 

 
 1747300780 -מקור תקציבי 

 ( 4)נספח מס' 
 
 
 
 שילוט רחוב  - 2019/119הצעה מס' . 5

 בבקשה לקבלת הצעות, מחלקת רכש פנתה לאגף ההנדסה /כבישים נדרש לרכוש מפעם לפעם עמודים ושלטי רחוב   
 מהספקים הבאים:מחיר    
  ד.פ.המרכז הישראלי לשילוט, שון שלטים, שלטים שי, היוצר סדנא לשילוט, שרגרף , גל ניאון תעשיות,    
 וענטבי&אינג'ר.   

 :הנענו לבקשהספקים אשר    
 ף. שרג,  היוצר סדנא לשילוט, ד.פ. המרכז הישראלי לשילוט   
 
 
 
 
 
 
 
 

 להלן טבלת השוואות מחירים:



 בס"ד 

 

      
                                                                                              28/15-2019מס'   ועדת רכש ובלאי רוטוקול פ                                                          

 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות   

4 

  

היוצר 
סדנא 

 לשילוט
 

ד.פ. 
המרכז 

הישראלי 
 לשילוט

 
 שרגרף

 

 כמות תיאור הפריט/העבודה/השירות

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 

פינות  ABSשלט רחוב, שלט דו צדדי אלומיניום 
רב  HIס"מ מחזיר אור  42*82מעוגלות במידה 

עוצמה צבוע בצבע ראל טורקיז באותו הגוון 
 12450 249 5250 105 12200 244 50 הקיים בעיר כולל גרפיקה וכיתוב בשלוש שפות.

פינות  ABSשלט רחוב, שלט דו צדדי אלומיניום 
רב  HIס"מ מחזיר אור  42*82מעוגלות במידה 

עוצמה צבוע בצבע ראל טורקיז באותו הגוון 
 10000 200 4800 96 12200 244 50 הקיים בעיר ללא כיתוב.

מטר, מגולוון עובי  4עמוד לשלט רחוב באורך 
 מ"מ צבוע בצבע ראל טורקיז  2.5דופן 

50 585 29250 465 23250 295 14750 

מסגרת לשלט רחוב, פרופיל צינור מגולוון לשלט 
. שבחלק התחתון של 42*82במידות: מעוגל 

ס"מ על  1.5המסגרת במקום פינים , פלח של 
 9500 190 4850 97 14000 280 50 מנת למנוע תנודות של השלט

 46700   38150   67650     ₪סה"כ ללא מע"מ 

 7939   6485.5   11500.5     מע"מ

 54,639   44,635.5   79,150.5     ₪סה"כ כולל מע"מ 

         
  הישראלי לשילוטהמרכז ד.פ. מ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של ממליצה  מחלקת רכש    

 .הספק עונה על כל דרישות העירייה כולל מע"מ.₪  44,635ע"ס     

     

    "י גזברית העירייה.הזמנות חתומות ומאושרות ע,  ע"פ 1744400740-י תקציבמקור    

  

 ( 5)נספח מס'  
 

 המלצות הועדה:        

 

 לגרוטאות רכב מגרש  - 187/2019הצעה מס'   .1
חברת א.ט. שירותים צה בפני ראש העיר להתקשר עם הועדה מאשרת המלצת היחידה לאיכות הסביבה וממלי 

 . כולל מע"מ לשנה₪  21,612א עד לסכום של סכום ההתקשרות יה . בגוף ההצעה לעיל משפטיים, ע"פ המפורט ל

 
 
 בדיקה ואישורים למתקני ספורט - 188/2019הצעה מס' . 2

 שמר בטיחות הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים  וממליצה בפני ראש העיר להתקשר עם     

 מע"מ. כולל  ₪  11,847ע"ס      
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 ערכות סינון אוויר בבי"ס מגשימיםמ - 189/2019הצעה מס'  .3

 מ "בע תעשיות חברת שלביהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם     

 .כולל מע"מ₪  114,660 ע"ס  

 
 החלפת מערכת הקלטה/ מצלמות אבטחה עבור מתחם הקאנטרי העירוני - 2019/190הצעה מס' .  4
 

 צ'ופ חברת  ההתקשרות עםבפני ראש העיר לאשר  ממליצהומחלקת ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת      

  כולל מע"מ .  13,654ע"ס  מצלמות אבטחה     

 
 שילוט רחוב  - 2019/119הצעה מס' . 5

 הישראלי המרכז ד.פ. מ לאשר ההתקשרות עם  בפני ראש העיר  ממליצהו הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש    

  כולל מע"מ.₪  44,635ע"ס  לשילוט   

 
 

 רונן עזריה                                   רוזה עללאל           
  מנכ"ל העירייה                                            גזברית העירייה                            

 
 
 

 : החלטות ראש העיר        

 
 לגרוטאות רכב מגרש  - 187/2019הצעה מס'   .1

  . בגוף ההצעה לעיל א.ט. שירותים משפטיים, ע"פ המפורט ל חברתעם מאשר ההתקשרות 

 . כולל מע"מ לשנה₪  21,612א עד לסכום של סכום ההתקשרות יה

 
 
 בדיקה ואישורים למתקני ספורט - 188/2019הצעה מס' . 2

 מע"מ. כולל  ₪  11,847ע"ס      שמר בטיחות עם מאשר ההתקשרות      

 ערכות סינון אוויר בבי"ס מגשימיםמ - 189/2019הצעה מס'  .3

 .כולל מע"מ₪  114,660 מ ע"ס "בע תעשיות חברת שלבימאשר ההתקשרות עם      

 
 החלפת מערכת הקלטה/ מצלמות אבטחה עבור מתחם הקאנטרי העירוני - 2019/190הצעה מס' .  4
 

  כולל מע"מ .  13,654ע"ס  מצלמות אבטחה  צ'ופ חברת  ההתקשרות עםמאשר      

 
 שילוט רחוב  - 2019/119הצעה מס' . 5

  כולל מע"מ.₪  44,635ע"ס  הישראלי לשילוטהמרכז ד.פ. מ מאשר ההתקשרות עם    

 
 

 מיכאל וידל                                                                        
 ראש העיר                                                                         

 רמלה  


