
 ס"ד ב

 

      
 15-2019/53מס'   ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                        

 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות            

1 

 בחדר (, 2019  בספטמבר 16)   תשע"טאלול שני טז'  יום  התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) ישיבת מ
 רמלה.  1, ויצמן  ע"ש זינגר ז"ל  ניין העירייהבע"ש אפריאט ז"ל, בישיבות 

 
                                                                             נוכחים:                                                                            :משתתפים

 מחלקה וטרינרית   -ד"ר רויטל אורבך    גזברית העירייה                                            - רוזה עללאל 
 מנהלת היחידה לאיכות הסביבה ; -שרון אטנר                                      משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

                               מנהלת מח' משק ונכסים   -  מיכל רוטמן
  אגף הנדסה כלכלן -רו"ח עוז בן שלוש  

                                        מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 
                                                                      

 הנדון:
 

 (17.10.2019-15-) חול המועד סוכות  3מס'  איכות סביבה בפסטיבל עיר עולם  הפעלות  -2019/243הצעה מס'  .1
 במהלך פסטיבל רמלה שרובן מאושרות ע"י תאגיד תמיר איכות הסביבה בעירייה מבקשת לקיים מספר הפעלותמחלקת 

 בחול המועד סוכות תש"ף.   3-עיר עולם ה 

ההפעלות בנושא איכות הסביבה מחזור והפח הכתום יכללו הצגות , עמדות יצירה, משחקים, הפעלות , צילום מגנטים ,הכנת 

 וכו'.קיר פסיפס ממדבקות 

 מח' איכות הסביבה פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר לפעילויות השונות עבור יומיים פעילות לחברות הבאות : 

 , הדוב הירוק , הקרקס הירוק , נוגה שליו תאטרונקרול ,דוד שילמן, עירית לב 3שפיץ, הצעד הירוק, אר אי 

 זוהר ,לאוניד. 

  ה שליו תאטרונקרול, דוד שילמן , עירית לב זוהר, ליאוניד., שפיץ, נג3אר אי הספקים אשר נענו לבקשה : 

 

 להלן טבלת השוואות מחירים : 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .המחירים כוללים מע"מ** 

 .כל הצעה הינה ליומיים פעילות** 

 מחלקת איכות הסביבה ממליצה לאשר את ההתקשרות כדלקמן : 

נגה  שפיץ 3אר אי  שם המוצר

 שליו

דוד 

 שילמן

אירית לב זוהר 

 וברסיז

 לאוניד

   ₪  6552 ₪  5000   הצגות 2

צילום מגנטים 

לשלוש שעות ללא 

 הגבלה

 3159  ₪    2925  ₪ 

קיר פסיפס 

 ממדבקות 

 2,808  ₪     

     ₪  14,040  ואן קרוסלה 

 משחקיה 10,530₪ תחנות פעילות 3

של אריזה   גלגולה

סה"כ  ₪   5850

16,380  

11,349  ₪ 

כולל 

 פרסים

    

יצירה מחומרי 

 מחזור 

7020  ₪    4680  ₪  
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 כולל מע"מ ₪  28,197ע"ס תחנות פעילות, ואן קרוסלה  3פס, עבור: קיר פסי חברת שפיץ 

 כולל מע"מ₪   2,925ע"ס עבור : צילום מגנטים   לאוניד נוזדרציוב. 

 מע"מכולל ₪   6,552ע"ס   17/10הצגות לתאריך  2 : עבור חברת דוד שילמן. 

 כולל מע"מ₪  5000 ע"ס  16/10הצגות לתאריך  2 : עבור חברת נוגה שליו. 

 כולל מע"מ ₪  4,680ע"ס  :  פעילות יצירה  עבור חברת אוברסיז אירית לב זהר . 

 . כולל מע"מ₪  47,354  - )כמפורט לעיל(  ההתקשרות סה"כ 

 . 16-17.10.2019הפעילות תתקיים בתאריכים 

 ת הספקים על התחייבות הכוללת בין היתר סנקציות עונשיות בגין ביטול הופעהתמהאישור מותנה בהחהערת הועדה : 

 לספק במקרה של ביטול עקב מזג אויר או מצב בטחוני.  פיצוי של העירייהכן ו 

        
 870750   -מקור תקציבי                  

 
 (1)נספח מס'                                                                                                   

 

 רכישת כלובי אשפוז   -325/2019הצעה מס'  .2
צורך ברכישת כלובי אשפוז מנירוסטה שיעמדו בהנחיות משרד  .  ישנו במחלקה הווטרינרית מטופלים חתולים פצועים וחולים

 :כמפורט מטההחקלאות 

  וניקוי באופן שימנע העברת מחלות.ניתנים לחיטוי 

 ניתן לאשפז בהם חתולים תוקפניים כך שלא תיווצר ללא סכנה לשלום עובדי המחלקה. 

  .עמידים לאורך זמן להפרשות בעלי חיים, חומצות וחומרים דטרגנטים 
 

 מפרט ההצעה: 

 תאי אשפוז 4 -

 .עשוי נירוסטה רפואית -

 .יח' 2מחיצה הניתנת לשליפה, ניקוי וחיטוי בנקל בין כל  -

 .מיקום ייעודי לכלי מים ואוכל -

 מדף רביצה העשוי מחומר הניתן לניקוי וחיטוי בנקל. -

 .הזזת הכלוב באמצעות גלגלים -

 קטנים(. 2-)אפשרות להכנסת חוצץ וחלוקת כלוב גדול ל ת כרטיס בעל חיים בכל תא  עם אפשרות חלוקהיאפשרות לתלי -

 .70-, ג'65-, ע'60-מידות מינימליות לתא: ר' -
 

  :לשלושה ספקים עבור כלוב אשפוז ייעודי לחתוליםהמחלקה הווטרינרית פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר 

 ולכן נפסלה.  ההצעה לא עומדת במפרט  -פט וט  .א

 יעודים לחתולים.אין במלאי כלובים  - וטמרקט .ב

 לא כולל מע"מ.₪  13,000 -לוכד השפלה .ג
 

לא כולל מע"מ, המהווה הצעה יחידה ₪  13,000פלה ע"ס לוכד השהמח' הווטרינרית ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 העומדת בדרישות העירייה. 

 הספק עונה על דרישות העירייה והצעתו עמדה במפרט המבוקש. 

 
 )כלים מכשירים וציוד( 740   -מקור תקציבי                  

 
 (2)נספח מס'                                                                                                   
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 מתקן הרמה אנכי לעבודות בגובה באולמות הספורט ברמלה  -326/2019ה מס' עהצ .3
 בעיקר עבודות בגובה באולמות הספורט נדרשים מתקני הרמה. לעבודות השוטפות 

ציינו את הצרכים ובהתאם לכך קצין הרכב הגדיר את אפיון מתקן ההרמה ביחס לכלים הקיימים  אגף ספורט ואירועים
 בשוק. כמו כן, נערך סיור באולמות הספורט בטרם הגדרת האפיון. 

 לא כולל מע"מ. ₪  50,000  - אומדן המתקן ע"י קצין הרכב 
לעבודות בגובה באולמות הספורט לספקים  לאור האמור, נעשתה פנייה בבקשה לקבלת הצעת מחיר עבור מתקן הרמה אנכי

 חב' להנדסה וסחר בע"מ, ליפטר בע"מ, רום במות הרמה, ש.מגן, שבירו בע"מ.   -אמיר הבאים : 
  פתיחת מעטפות(.ב פרוטוקול ונכסים, גלית יעקב ) מצ" את ההצעות הספקים נדרשו להגיש לידי מח' משק

  חב' הנדסה וסחר בע"מ. -אמירהספקים אשר נענו לפנייה : 
 הציע מתקן אשר עונה על מפרט ודרישות העירייה משני יצרנים שונים ) סין, ארה"ב(. הספק 

אין הבדל בין  -ני ההרמה ביחס לנדרשע"פ חוות דעתו המקצועית של קצין הרכב ובדיקת המפרטים הטכניים וביצועי מתק
 שני המתקנים.

 
 : ) בין היצרנים( מחיריםהשוואת להלן טבלת 

   
 חב' להנדסה וסחר בע"מ  -אמיר  

 

   

ת. 
 ארה"ב 

 
 ת. סין

 תיאור הפריט 
יח' 

 חישוב
 כמות

מחיר 
 יחידה

 מחיר סה"כ
מחיר 
 יחידה

 מחיר סה"כ

קל וקומפקטי לעבודה  מתקן הרמה אנכי מאלומניום
 בגובה 

 49,300 2 יחידה
       
98,600.00  

43,900 
       

87,800.00  

 ק"ג  130כושר הרמה מינימלי  
 רגליי עובד  -מטר  12גובה הרמה  

 ידי עובד  -מטר  14גובה עבודה מרבי 
 וולט 220הפעלה חשמלית 

 הפעלה  בתיבת לחצנים בתא המפעיל 
 ק"ג 500משקל עצמי לא יעלה על 

 בדחיפה ידנית -ניידות 
מעקה בטיחות , מייצבים , עינית לאבטחת  -בטיחות 

פילוס בגובה ,שסתום ביטחון להורדת תא המפעיל בעת 
תקלה חשמלית , אין אפשרות הפעלה ללא פריסת 

ביטחון המונע התקפלות מהירה של מייצבים ,צמצם 
 המתקן בעת תקלה הידראולית .

             יש לצרף מפרט טכני

 ₪  מחיר סה"כ ללא מע"מ  
      

       
98,600.00  

  
       
87,800.00  

 

  

 וסחר בע"מ ) תוצרת סין(ה חב' להנדס  -אמיר מהספק   JPWY - 1200מתקן ההרמה דגם קצין הרכב ממליץ לאשר הרכישה של 
 לא כולל מע"מ. ₪  87,800ע"ס 

 
 2026412930  -מקור תקציבי 

 (3)נספח מס'                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 מלצות הועדה : ה
 

 (17.10.2019-15-) חול המועד סוכות  3איכות סביבה בפסטיבל עיר עולם  מס'  הפעלות  -324/2019הצעה מס'  .1
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לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי הספקים עונים על דרישות העירייה, הועדה מאשרת המלצת היחידה לאיכות 
ת פעילות, ואן תחנו 3עבור: קיר פסיפס,  חברת שפיץהסביבה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות כדלקמן : 

 חברת דוד שילמן, כולל מע"מ₪   2,925ע"ס עבור : צילום מגנטים   לאוניד נוזדרציוב, כולל מע"מ ₪  28,197ע"ס קרוסלה 
 ע"ס  16/10הצגות לתאריך  2עבור :  חברת נוגה שליו, כולל מע"מ₪   6,552ע"ס   17/10הצגות לתאריך  2עבור : 

 . כולל מע"מ₪   4,680ע"ס  עבור :  פעילות יצירה  אירית לב זהרחברת אוברסיז , כולל מע"מ₪  5000 
 כולל מע"מ. ₪  47,354  -סה"כ ההתקשרות )כמפורט לעיל(  

 

 רכישת כלובי אשפוז   -325/2019הצעה מס'  .2
עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי ישנה הצעה יחידה העומדת בדרישות העירייה, הועדה מאשרת המלצת המחלקה  לאחר

 . לא כולל מע"מ₪  13,000לוכד השפלה ע"ס ההתקשרות עם הווטרינרית וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 

 מתקן הרמה אנכי לעבודות בגובה באולמות הספורט ברמלה  -326/2019הצעה מס'  .3
חב'   -ע"י המחלקה המקצועית וכן מדובר בספק אמיר  כדין  לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי הופקד אומדן

) סין, ארה"ב( וההמלצה הינה  משני יצרנים שוניםהנדסה וסחר בע"מ אשר הציע מתקן העונה על מפרט ודרישות העירייה 

מתקן הרכישה של ,  הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר לבחירת ההצעה הזולה ביותר 

 לא כולל מע"מ. ₪  87,800ה וסחר בע"מ ) תוצרת סין(ע"ס חב' להנדס  -אמיר מהספק   JPWY - 1200ההרמה דגם 

 
 

 רונן עזריה                                עללאל רוזה                
  מנכ"ל העירייה                            גזברית העירייה                     

 
 
 

 : החלטות ראש העיר 
 

 (17.10.2019-15-) חול המועד סוכות  3איכות סביבה בפסטיבל עיר עולם  מס'  הפעלות  -324/2019הצעה מס'  .1
ע"ס תחנות פעילות, ואן קרוסלה  3עבור: קיר פסיפס,  חברת שפיץההתקשרות כדלקמן :  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

הצגות  2עבור :  חברת דוד שילמן, כולל מע"מ₪   2,925ע"ס עבור : צילום מגנטים   לאוניד נוזדרציוב, כולל מע"מ ₪  28,197
 ע"ס  16/10הצגות לתאריך  2עבור :  כולל מע"מ, חברת נוגה שליו₪   6,552ע"ס   17/10לתאריך 

 . כולל מע"מ₪   4,680ע"ס  עבור :  פעילות יצירה  חברת אוברסיז אירית לב זהר, כולל מע"מ₪  5000 
 כולל מע"מ. ₪  47,354  -סה"כ ההתקשרות )כמפורט לעיל(  

 
 

 רכישת כלובי אשפוז   -325/2019הצעה מס'  .2
 . לא כולל מע"מ₪  13,000לוכד השפלה ע"ס ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 מתקן הרמה אנכי לעבודות בגובה באולמות הספורט ברמלה  -326/2019הצעה מס'  .3

 ה וסחר בע"מחב' להנדס  -אמיר מהספק   JPWY - 1200מתקן ההרמה דגם הרכישה של מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 לא כולל מע"מ. ₪  87,800) תוצרת סין(ע"ס  

 
 יכאל וידלמ

 ראש העיר
 רמלה


