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 (, בחדר ישיבות2019  נובמבר 24תש"ף )  חשון  'וכ ראשוןיום בהתקיימה ש ועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת 
 רמלה.  1, ויצמן , בבניין העירייה ע"ש זינגר ז"לע"ש אפריאט ז"ל 

 
                                                                           משתתפים:
      גזברית העירייה                                         -ל רוזה עללא

                                      משנה ליועמ"ש  - סופי ויטלםעו"ד 
 מנהלת מחלקת משק ונכסים - מיכל רוטמן

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

 
 הנדון:

 

 שילוט איסוף גזם -2019/738הצעה מס'  .1
שי שלטים, שון שלטים,  לנקודות איסוף גזם הפזורות בעיר נדרש שילוט, מח' רכש פנתה לשם קבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:

 היוצר והמרכז הישראלי לשילוט.
 הספקים אשר נענו לבקשתנו: שון שלטים, היוצר והמרכז הישראלי לשילוט.

 
 להלן טבלת הצעות מחיר:

 
 

 . לא כולל מע"מ₪  27,000שון שלטים  ע"ס  הצעה הזולה ביותר של ההתקשרות עם ה לאשר מח' רכש ממליצה
 על דרישות העירייה.  הספק עונה  

 
 1712300755, 1712300754 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 
 

 הדברת טרמיטים  -2019/883הצעה מס'  .2
אלי כהן איתן עמיחי,  מדבירים: 4-למוסדות החינוך ברמלה נדרש לבצע הדברת טרמיטים, מח' רכש פנתה לשם קבלת הצעות מחיר ל

 בע"מ, אגרוטל הדברות, שגיא עוז.
 הספקים אשר נענו לפנייה : אלי כהן הדברות בע"מ. 

 
 להלן פירוט מחירים : 

 

 
 
 
 

ד.פ. המרכז 

הישראלי 

לשילוט

היוצר סדנא 

שון שלטיםלשילוט

הערות סה"כ מחירמחיר יחידה סה"כ מחירמחיר יחידה סה"כ מחירמחיר יחידה כמותיחידת מידהתיאור הפריט/העבודה/השירות

שלט לוקובונד בעובי 3 מ"מ ובמידות 50/60 ס"מ.סמל 

עירייה, הדפסה דיגיטלית, פרוצס צבעוני מלא. הדפסה 

תהיה עמידה בפני קרינת U.V. השלט יהיה מחובר 

לעמוד 3 צול באורך 1.5 מטר ע"י מערכת חיבור. את 

העמוד יש לחפות בשרוול אנטיגרפיטי בגוון אדום לבן 

וכן יש להתקין את העמוד לקרקע ע"י חפירה וביטון. 

במקרים של רצפת בטון יש לעגן את העמוד עם פלטקה 

ועוגנים )ג'מבו(.

לחלופין100275275003453450027027000יחידה

275003450027000סה"כ ללא מע"מ ₪

אלי כהן הדברותעיריית רמלה

כמותיחידת מידהתיאור העבודה
מחיר מקסימום 

₪ ללא מע"מ

מחיר לאחר הנחה 

₪ ללא מע"מ

פער ממחיר 

המקסימום

-1302613%מטר רץביצוע הדברה בתוך מבנה ומחוצה לו

-208007585%מטר רץביצוע הדברה נקודתית בשטח של עד 20 מטר רץ
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 הערה : 

 למטר רץ.  הינה סוגי עבודה כשיחידת המידה 2 מח' רכש ציינהבבקשה לקבלת הצעות מחיר 
מח' רכש ציינה מחיר מקסימום לכל סוג עבודה הצעה גבוהה ממחיר המקסימום תיפסל, מחיר המקסימום נקבע ממחירי , כמו כן 

 השוק ובהמלצת המדביר העירוני.
 הזוכה מתחייב למלא אחר כל הנדרש באישור קיום ביטוחים שהוכן ע"י יועץ הביטוחים של העירייה וצורף לבקשה.המציע 

 
הספק אלי כהן הדברות בע"מ, הצעתו נמוכה ממחירי המקסימום, המציע עונה על כל ההתקשרות עם  לאשר רכש ממליצה מח'

  דרישות העירייה.
 מ. לא כולל מע" ₪ 117,000  -סכום ההתקשרות לא יעלה על 

 
 ישיון בתוקף וכן רישיון לעיסוק בחומרים מסוכנים.  ר  -יודגש כי על המדבירים להיות מוסמכים 

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

 (2)נספח מס'  
 

 

  התהלוכההדברת תוואי  -2019/893הצעה מס'  .3
 ספקים :  5 -עצים נגועים המפוזרים ברחבי העיר, מח' גינון פנתה להאורן ב לשם קבלת הצעות מחיר עבור הדברת תהלוכת

 . שגיא עוז, אשמדון , דורון הדברה, אלי כהן הדברות בע"מ, אגרוטל
 הספקים אשר נענו לפנייה : אלי כהן, שגיא עוז, אשמדון, דורון הדברה. 

 
 שוואות מחיר : להלן טבלת ה

 
   אשמדון   שגיא עוז   אלי כהן   

דורון 
   הדברה

 כמות אור העבודהית
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 מחיר סה"כ יחידה

מחיר 
 מחיר סה"כ יחידה

מחיר 
 מחיר סה"כ יחידה

הדברה וטיפול בעצי אורן 
הפזורים ברחבי העיר מפני 

תהלוכן האורן הטיפול 
יעשה בשיטת הזרקות יש 

זרקת ה -להשתמש  
 15,224 44 20068 58 346 45נימיקס 

טופס לא 
 13,840 40   תקין

     סה"כ ללא מע"מ 
 

  15,224   
 

  13,840 
 
 

 . הספק דורון הדברה ביותר שלההצעה הזולה ההתקשרות עם לאשר  מח' גינון ממליצה 
 לא כולל מע"מ. ₪  25,000סכום ההתקשרות לא יעלה על 

 . המציע עונה על דרישות העירייה
 

 ישיון בתוקף וכן רישיון לעיסוק בחומרים מסוכנים.  ר  -יודגש כי על המדבירים להיות מוסמכים 

 
 1746000753-מקור תקציבי

 
 (3)נספח מס' 
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 2019- הצגה למגזר הדתי חנוכה תש"ף-2019/039הצעה מס'  .4

 , המדור לתרבות תורנית פנה לספקים הבאים : הצגה לכבוד חג החנוכה לציבור דתיהצעות מחיר ל תקבל לשם
 . גיל תקשורת , , תיאטרון הבירההעמותה הישראלית להפקות תיאטרון יהודי חינוכי 

 להלן טבלת הצעות מחיר:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ** המחירים לא כוללים מע"מ.          
 

 העמותה הישראלית להפקות תיאטרון ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  המדור לתרבות תורנית ממליץ לאשר אתמנהל 

 לא כולל מע"מ. ₪   13,675יהודי חינוכי  )שיר מהלב ( ע"ס            

 
 סעיף אירועים תרבות תורנית 1827000783 -מקור תקציבי           

 
 (4)נספח מס' 

 
 

 המלצות הועדה :
 

 גזם שילוט איסוף -2019/738הצעה מס'  .1
 ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה  הסבר מנהלת מח' רכשקבלת  ,לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 .לא כולל מע"מ₪  27,000ע"ס  שון שלטים מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 
 

 הדברת טרמיטים  -2019/883הצעה מס'  .2
ת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הועדה מאשרת את המלצ  ,ממנהלת מח' רכש הסברקבלת ובנספחים, אחר עיון בבקשה ל

 הספק אלי כהן הדברות בע"מ, הצעתו נמוכה ממחירי המקסימום, המציע עונה על כל דרישות העירייה.  עם ההתקשרות
 מ. לא כולל מע" ₪ 117,000  -סכום ההתקשרות לא יעלה על 

 ישיון בתוקף וכן רישיון לעיסוק בחומרים מסוכנים.  ר  -יודגש כי על המדבירים להיות מוסמכים 
 

 הדברת תוואי התהלוכה  -389/2019הצעה מס'  .3
 הגינון ת מח' הועדה מאשרת את המלצ ובנספחי ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , אחר עיון בבקשה ל
 . הספק דורון הדברה ההצעה הזולה ביותר שללאשר ההתקשרות עם  וממליצה    
 לא כולל מע"מ. ₪  25,000סכום ההתקשרות לא יעלה על    

 ישיון בתוקף וכן רישיון לעיסוק בחומרים מסוכנים.  ר  -יודגש כי על המדבירים להיות מוסמכים 
 
 

 

 

 

 

העמותה  
הישראלית 

להפקות 
תיאטרון יהודי 

 חינוכי 
 

  תיאטרון הבירה
 

  גיל תקשורת

   ₪ 13,675 שיר מהלב

 ₪ 17,708   נר לי קטן

  ₪ 29,059  קול הנערים



 ס"ד ב

 

      
 

 15-2019/96מס'   ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                        
 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות            

4 

 
 2019- הצגה למגזר הדתי חנוכה תש"ף-2019/039מס' הצעה  .4

 , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצגה הזולה ביותר וכן ההצגה הולמת את אופי האירוע,לאחר עיון בבקשה בנספחים
הישראלית להפקות העמותה   עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותהועדה מאשרת את המלצת המדור תרבות תורנית 

 לא כולל מע"מ.₪   13,675יהודי חינוכי  )שיר מהלב ( ע"ס  תיאטרון
 

 
 

 רונן עזריה                רוזה עללאל                                
  מנכ"ל העירייה              העירייה גזברית                            

 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר : 
 

 

 איסוף גזםשילוט  -2019/738הצעה מס'  .1
 .לא כולל מע"מ₪  27,000שון שלטים  ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 

 

 הדברת טרמיטים  -2019/838הצעה מס'  .2
הספק אלי כהן הדברות בע"מ, הצעתו נמוכה ממחירי המקסימום, המציע עונה על כל  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 דרישות העירייה. 
 "מ. לא כולל מע₪  117,000  -ת לא יעלה על סכום ההתקשרו

 ישיון בתוקף וכן רישיון לעיסוק בחומרים מסוכנים.  ר  -יודגש כי על המדבירים להיות מוסמכים 
 

 הדברת תוואי התהלוכה  -389/2019הצעה מס'  .3
 . הספק דורון הדברה ההצעה הזולה ביותר שלמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 לא כולל מע"מ. ₪  25,000סכום ההתקשרות לא יעלה על 
 ישיון בתוקף וכן רישיון לעיסוק בחומרים מסוכנים.  ר  -יודגש כי על המדבירים להיות מוסמכים 

 
 

 2019- הצגה למגזר הדתי חנוכה תש"ף-2019/039הצעה מס'  .4
 יהודי חינוכי  )שיר מהלב ( הישראלית להפקות תיאטרוןהעמותה  עם ההתקשרותמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 לא כולל מע"מ.₪   13,675ע"ס  
 

 
 
 

 מיכאל וידל

 ראש העיר
 רמלה       


