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 בחדר הישיבות (2019 יולי 16)   יג' תמוז תשע"ט שלישי יום ב  התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) מישיבת 

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

                                                  נוכחים:                                                                            :משתתפים
 עים אגף ספורט ואירו  -בוקובזה   טירן גזברית העירייה                                             -רוזה עללאל  

 רונית וטרינרית עי -ד"ר רויטל  אורבך                                        משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 
 מנהלת מח' משק ונכסים ס.   - אבי דיל 

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

                                                                      
 הנדון:

 
  מתכנן להחלפת מערכת השקיה באצטדיון -  2019/251הצעה מס'  .1

קרקעית באצטדיון  אגף ספורט ואירועים פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור  מתכנן להחלפת מערכת השקיה תת 

בעקבות קריסת מערכת ההשקיה באצטדיון והצורך המידי בהחלפת צנרת ההשקיה ומניעת נזק בלתי הפיך לכר הדשא 

בנימינה  ש.ר. ,דורון צור אגרונום  ,גולן מפלס בע"מ  לספקים הבאים: להצעת מחיר  נשלחה בקשה. לשם כך באצטדיון

  . השקעות בע"מ

   לצורך הגשת  להחלפת מערכת ההשקיה תת קרקעית ,הכנת מפרט טכני ,כתב כמויות,  תכניתהכנת  פירוט ההצעה: 

 בקשות להצעות מחיר כולל אומדן ופיקוח עליון על הקבלן המבצע כולל ליווי במהלך ביצוע העבודה . 

  . ש.ר.בנימינה השקעות בע"מ ,דורון צור אגרונום  ,גולן מפלס בע"מ : לבקשהנענו הספקים אשר 

  
 :להלן טבלת השוואות מחיר להצעות הספקים

 

 פרוט ההצעה

 
 דורון צור אגרונום 

 
 

 גולן מפלס בע"מ

 
ש.ר.בנימינה 
 השקעות בע"מ

 עלות לפני מע"מ עלות לפני מע"מ עלות לפני מע"מ

להחלפת מערכת ההשקיה תת קרקעית   הכנת תוכנית 
לצורך הגשת בקשות  ,הכנת מפרט טכני ,כתב כמויות,

להצעות מחיר כולל אומדן ופיקוח עליון על הקבלן המבצע 
 כולל ליווי במהלך ביצוע העבודה .

10,000₪  20,000₪  

 
 
 
 

12,000  ₪ 

 ₪  2,040 ₪  3,400 ₪  1,700 מע"מ

 סה"כ מחיר כולל מע"מ
11,700  ₪ 23,400  ₪ 

 
14,040  ₪ 
 

 
 .₪ 11,700, ע"ס  דורון צור אגרונום  ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עם אגף  ספורט ואירועים ממליץ לאשר את 

   לספק זה יש ניסיון עשיר בתחום.    

 טיפול במגרשים יחידת אחזקה ספורט  1829000780 -מקור  תקציבי  

 

 (1)נספח מס' 

    

 חידוש ביטוחי רכבי העירייה - 252/2019 הצעה מס' . 2
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 עירייה ) חובה , צד ג' ומקיף ( .בנדרש לחדש את כלל ביטוחי רכבי  01.8.19בתאריך 

 יועצי הביטוח של העירייה , חברת אורי אורלנדהצעות מחיר באמצעות קצין הרכב פנה לקבלת בשנה שעברה 

 סוכנות הביטוח פלתורס מוניציפלית . באמצעות  חברת הביטוח "הראל" וכה  היה זוה

 אופציה להארכה בשנה נוספת בהתאם לתנאים של שוק הביטוח בשנת החידוש .בהצעות המחיר ישנה 

 בבקשה למתן הצעת ביטוחי  סוכנות פלתוס מוניציפלית באמצעות "  לחברת הביטוח " הראלבבקשה  קצין הרכב פנה 

 רכבי העירייה והתנאים .

לאשר המשך ההתקשרות לתקופה   רלנדיועצת הביטוח החברת אורי אומיכל בן נון  קצין הרכב מאמץ את המלצתה של 

 . נוספת

 :להלן הצעת המחיר

 כולל מע"מ. ₪  19,969  -ביטוחי צד ג' ומקיף   - סה"כ 

 כולל מע"מ. ₪  27,533  -חי חובה טובי  -סה"כ 

 31.7.20ועד  1.8.19תוקף הביטוח החדש 

מדוע נעשתה פנייה רק לחברת הראל ? קצין הרכב משיב כי מדובר בחברה אשר התקשרנו עמה שנה   -לשאלת הועדה 

וניתנה אפשרות להארכה נוספת, זאת בתנאי שלא ישונו התנאים המופיעים בפוליסה ובכך שתינתן הצעת מחיר קודמת 

 מתוקנת. 

 כמו כן, קצין הרכב מדגיש כי ההצעה שהתקבלה עומדת בתנאים שנקבעו ואף הוזל המחיר ביחס לשנה קודמת. 

 ₪  47,502, ע"ס סוכנות מוניציפליתבאמצעות  חברת הביטוח " הראל " עם קצין הרכב ממליץ לאשר ההתקשרות 

 כולל מע"מ. 

 1931000440  - מקור תקציבי
 ( 2)נספח מס' 

 

 דרור בראלכלביית שרות התק -החלטה עדכון  -253/2019הצעה מס' . 3

אישרה ההתקשרות עם כלביית דרור בראל לשנה עם אופציה  04.06.2019ם מיו  30.2019-15ועדת הצעות פטורות מס' 

יעלה על כולל מע"מ. כמו כן, אושר כי סך ההתקשרות לא ₪  35 -להארכת ההסכם לשנתיים נוספות. עלות יום הסגר 

 כולל מע"מ. ₪  50,000תהא עד סכום של  2019כולל מע"מ וכי ההתקשרות לשנת ₪  140,000

ן עבור עבודות קבלניות להסגרים, מבוקש לעדכ( 2019) כולל מע"מ ₪  50,000ע"ס   לאור העובדה כי ניתנה תוספת תקציב

ד לגובה הסכום בסעיף התקציבי ולא תעלה תהא ע 2019ההתקשרות עם כלביית דרור בראל לשנת את החלטה באופן בו  

 ש"ח כולל מע"מ.  140,000על 

 , עבודות קבלניות, ע"פ סכום התקציב. 1714200-750  -תקציבי מקור 

 (3 )נספח מס'

 

 רכישת מדים לשיטור העירוני יחידת האכיפה   - 254/2019הצעה מס' . 4
 , שיטור עירוני נדרש לרכוש מדים עם תג זיהוי , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות  דית האכיפהיליח    

 מחיר מהספקים הבאים:    

 רמי יוסף .,  חברת יונידרס, וורקר    

 .   SAFETY - B בנימין הגיאן   -עבור נעליים    

     

 להלן טבלת השוואות מחיר: 
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 יונידרס  רמי יוסף

 מחיר יחידה מחיר יחידה כמות א ו ר   ה פ ר י ט ית

 89 115 1 חולצות שרוול ארוך בצבע אפור דגם יס"מ 

 89 115 1 חולצות שרוול  קצר בצבע אפור דגם יס"מ 

 15 30 1 תגי שם כולל תפירה

 6 15 1 תגי דגל ישראל כולל תפירה

 12 20 1 תג כתף כולל תפירה 

 99 115 1 יס"מ מכנסי דגמ"ח בצבע אפור דגם

 69 95 1 חגורת עור

 25 20 1 כובע מצחיה כולל הדפסה "יחידת אכיפה" 

 135 180 1 מעיל 

 539 705   ₪ ללא מע"מ  ס  ה  "  כ 

 

  
 B-SAFETYבנימין הגיאן  יונידרס  רמי יוסף

 כמות ת א ו ר   ה פ ר י ט
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 מחיר יחידה יחידה

דגם  SWATנעלי  
 415 430 480 1 משטרה

 ₪ סה"כ ללא מע"מ  
 

480 430 415 
  

 עבור המדים ותגי הזיהוי. חברת יונידרס מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 הספק עונה על דרישות העירייה.לא כולל מע"מ לשנה.   ₪ 30,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 SAFETY -B בנימין הגיאן מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של   -נעלייםעבור 

 לא כולל מע"מ לשנה.₪  20,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 על פי הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.  -מקור תקציבי 

 (4)נספח מס' 

 

 באזור תעשייה ב'  ליחידה לאיכות הסביבהיטור אבק לרכישת מכשיר נ - 255/2019הצעה מס' . 5

  ב'. התעשייההיחידה לאיכות הסביבה מבקשת לרכוש מכשיר נייד לניטור אבק על מנת לנטר מפגעי אבק בעיר ובאזורי     

 של המכשיר בארץ.ייחודי  מאושר לשימוש על ידי המשרד להגנת הסביבה ונכון להיום יש ספקמדובר במכשיר ה    

 :הצעת המחירלהלן     

  AEROTEC 831מכשיר  -  .IN . P.C  חברת     

 כולל מע"מ. ₪  15,210עלות המכשיר      

 בכל שנה.  750$טיפול שנתי בארצות הברית בעלות של ובנוסף יש לאשר      

 , AEROTEC 831מכשיר  –  .IN . P.C  חברת  דה לאיכות הסביבה מבקשת לאשר הרכישה של המכשיר עםיהיח   

 .  כולל מע"מ₪  15,210 של  בעלות    

 870-780 -מקור תקציבי     
 ( 5)נספח מס' 
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 המלצות הועדה : 
 
 
  מתכנן להחלפת מערכת השקיה באצטדיון -  251/2019הצעה מס'  .1

משמדובר בהמלצה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאשרת  המלצת אגף ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר 

 .₪ 11,700, ע"ס  דורון צור אגרונוםלאשר ההתקשרות עם 

      

 י העירייהחידוש ביטוחי רכב - 252/2019 הצעה מס' . 2 
מעיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי  בהצעת המחיר ישנה אופציה להאריך ההתקשרות בשנה נוספת וההצעה שהתקבלה 

 עומדת בתנאים שנקבעו ואף הוזל המחיר ביחס לשנה קודמת, הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר 

 כולל מע"מ. ₪   47,502, ע"ס מוניציפליתסוכנות באמצעות  חברת הביטוח " הראל " לאשר ההתקשרות עם 

 

 דרור בראלכלביית שרות התק -החלטה עדכון  -253/2019הצעה מס' . 3

 ( עבור עבודות קבלניות להסגרים, 2019כולל מע"מ )₪  50,000לאור האמור בבקשה וכן לאור  תוספת תקציב ע"ס 

ההתקשרות עם כלביית דרור בראל העירונית וממליצה לאשר עדכון החלטה באופן בו   הועדה מאשרת המלצת הוטרינרית

 ש"ח כולל מע"מ.  140,000תהא עד לגובה הסכום בסעיף התקציבי ולא תעלה על  2019לשנת 

 

 

 כישת מדים לשיטור העירוני יחידת האכיפה ר  - 254/2019הצעה מס' . 4
 ביותר, הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר  משמדובר בהמלצה לבחירת ההצעה הזולה    

 לא כולל מע"מ  ₪ 30,000סכום הרכישה לא יעלה על עבור המדים ותגי הזיהוי,  חברת יונידרס   א.ההתקשרות  :     

 הספק עונה על דרישות העירייה.לשנה.  

 לא כולל מע"מ לשנה.₪  20,000לא יעלה על סכום הרכישה , ) נעליים(   B–SAFETYבנימין הגיאן    ב. 

 

 באזור תעשייה ב'  רכישת מכשיר ניטור אבק ליחידה לאיכות הסביבהל - 255/2019הצעה מס' . 5

מאושר לשימוש על ידי המשרד להגנת הסביבה ונכון להיום יש לאור האמור בבקשה ובנספחיה ומשנמצא כי המכשיר     

 המכשיר בארץ, הועדה מאשרת המלצת היחידה לאיכות הסביבה וממליצה בפני ראש העיר לאשר של ייחודי  ספק

 .  כולל מע"מ₪  15,210 של  , בעלות AEROTEC 831מכשיר  –  .IN . P.C  חברת  רכישה של המכשיר עם 

 

 

 רונן עזריה                                     רוזה עללאל           
  מנכ"ל העירייה                                             גזברית העירייה                              

 
 
 

 

 

 החלטות ראש העיר  : 
 

  מתכנן להחלפת מערכת השקיה באצטדיון -  251/2019הצעה מס'  .1
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 .₪ 11,700, ע"ס  דורון צור אגרונוםמאמץ החלטת הועדה ומאשר  ההתקשרות עם 

      

 י העירייהחידוש ביטוחי רכב - 252/2019 הצעה מס' . 2 
₪   47,502, ע"ס סוכנות מוניציפליתבאמצעות  חברת הביטוח " הראל " מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ. 

 

 דרור בראלכלביית שרות התק -החלטה עדכון  -253/2019הצעה מס' . 3

תהא עד לגובה  2019ההתקשרות עם כלביית דרור בראל לשנת מאמץ החלטת הועדה ומאשר עדכון החלטה באופן בו  

 ש"ח כולל מע"מ.  140,000הסכום בסעיף התקציבי ולא תעלה על 

 

 כישת מדים לשיטור העירוני יחידת האכיפה ר  - 254/2019הצעה מס' . 4
 סכום הרכישה לא יעלהעבור המדים ותגי הזיהוי.  חברת יונידרס .  א  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות :     

 על דרישות העירייה הספק עונהלא כולל מע"מ לשנה.   ₪  30,000על    

 לא כולל מע"מ לשנה.₪  20,000) נעליים(, סכום הרכישה לא יעלה על    B–SAFETYבנימין הגיאן    ב.  

 

 באזור תעשייה ב'  דה לאיכות הסביבהמכשיר ניטור אבק ליחילרכישת  - 255/2019הצעה מס' . 5

  של  , בעלות AEROTEC 831מכשיר  –  .IN . P.C  חברת  רכישה של המכשיר עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר      

 .  כולל מע"מ₪  15,210    

 
 

 

 

 

 יכאל וידלמ                                                                                                                              

 ראש העיר                                                                                          
 רמלה   
 

 

 

 


