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 (, בחדר ישיבות2019 דצמבר 31תש"ף )  בטבת 'ג ישליש יוםבהתקיימה 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  - עוז בן שלוש רו"ח 
 מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון 

 

 הנדון:

 ביצוע מדידה עדכנית לשכונת שופטים דרום כולל סקר עצים -  2019/324הצעה מס'  .1
 הצעת קבלת לשם, של שכונת שופטים דרום והנדסה בע"מחברת הלפרין פלוס מדידות אגף הנדסה פנה למודד התכנית, 

, שכבר אינה בתוקף, ולכן יש לעדכן את המדידה וכן לבצע במקביל סקר 2015מחיר לעדכון המדידה שבוצעה לאחרונה בשנת 
  עצים.

 .מע"מ כולל אל₪  34,000 -עלות עדכון המדידה כולל סקר העצים
 .ת הן של המדידה והן של סקר העציםפנייה למודדים אחרים שיבצעו את המדידה מחדש ייקר את  העלויו :  הערה*
 

 א כוללל₪  34,000ע"ס  חברת הלפרין פלוס מדידות והנדסה בע"מהצעת המחיר של  ההתקשרות עםף הנדסה ממליץ לאשר אג
    מע"מ

2810 -תקציבי מקור                    

 (1)נספח מס'   

 כנון ופיקוח על עבודות פיתוח במתחם הפטרייהת - 2019/433הצעה מס'  .2
אגף הנדסה , אלמנטים עיצוביים במתחם הפטרייה לתכנון ופיקוח על עבודות הפיתוח כהכנה להכנת ות מחירהצעלשם קבלת 

 . אלמלם הנדסה וניהול בע"מ , רן מירון , ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ: חברות 3-פנה ל

              להלן הצעות המחיר שהתקבלו אומדן לביצוע 650,000 ₪ :

שכ"ט לפני  אחוז שכ"ט שכ"ט תכנון שם החברה
 מע"מ

 סה"כ לפני מע"מ

ספיר ניהול 
וסילוק תביעות 

 בע"מ

35,000  ₪ 2.5% 16,250 ₪ 51,250  ₪ 

 ₪  99,550 ₪ 18,200 2.8% ₪  77,350 רן מירון

אלמלם הנדסה 
 וניהול בע"מ

    לא הגישו הצעה

 

₪ 51,250ע"ס  חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ ההצעה הזולה ביותר של ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר            
כולל מע"מ. לא          

  
2026642957 -תקציבי מקור                

 (2)נספח מס'  
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 מענית ובן צביי"ס מדידה לטובת הנגשות בב - 2019/344הצעה מס'  .3
ת.גב. : מודדים 4-אגף הנדסה פנה ל,  הספר בן צבי ומענית לטובת הנגשתםעבור מדידה של בתי  לשם קבלת הצעות מחיר

 . דאטא מאפ, מיכאל שוורץ, מקסימום מדידות ומיפוי בע"מ, ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ

                  להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 סה"כ בי"ס בן צבי בי"ס מענית החברה/מודדשם 
ת.גב. ג'בארה 

הנדסה ומדידות 
 בע"מ

73,125 37,440 110,565  ₪ 

מקסימום מדידות 
 ומיפוי בע"מ

73,710  44,460 118,170 

  לא הגישו הצעה מיכאל שוורץ
  לא הגישו הצעה דאטא מאפ

 

חברת ת.גב. ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ ע"סההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר                
כולל מע"מ. ₪  110,565               

 
8092 -תקציבי מקור                

   (3)נספח מס'  

 רכישת כיסאות מנהלים למרכז הפעלה ובטחון ומוקד עירוני   - 2019/344הצעה מס'  .4

 .  מנהלים בטחון והמוקד העירוני , נדרש לרכוש כסאותלמרכז ההפעלה החדש אליו יעברו מח' 

 .( לבדיקת כסאות מנהלים)להם המגוון הגדול ביותר "במיליון כסאות" מנהלת המוקד העירוני ערכה סיור 

 נבחנו שני דגמים "זאב" , "דירקטור", הכיסא הנוח יותר מבין השניים הינו דגם "זאב". 

 יטי הכח , משרהיט.: ארגמן מתכת, רה) עבור כסא מדגם "זאב " ( ספקים 3 -ל , מח' רכש פנתהלשם קבלת הצעות מחיר

 הספקים שנענו להצעה : ארגמן מתכת , רהיטי הכח.

 

 מחיר: הצעות  להלן טבלת

      
רהיטי 

   הכח

 כמות יח' מידה אור פריטית
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

 18450 1025 18 יחידה כסא מנהל גבוה דגם "זאב"

 18450       ₪ללא מע"מ סה"כ 
 

הספק ארגמן מתכת התייחס בהצעתו לא לאותם הכיסאות שנבחנו אלא לשווה טיב וערך לדגמים הוגו, אופיר, הרדוס  הערה :

 , לכן הצעתם אינה נמנית במניין ההצעות.במבנה הכיסאות ל"דירקטור", "זאב"שאינם זהים 

ׁ   ליחידה ₪  1,025ע"ס   מדגם "זאב"מרהיטי הכח לכיסא הרכישה  לאשר מח' רכש ממליצה יחידות בסכום כולל  18סה"כ )

 לא כולל מע"מ(.  הספק עונה על דרישות העירייה.  18,450 של 

 הג"א, בטחון, מוקד עירוני.   -מקור תקציבי 

   (4)נספח מס' 

 

 המלצות הועדה :
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 סקר עציםיצוע מדידה עדכנית לשכונת שופטים דרום כולל ב -  2019/324הצעה מס'  .1

הסבר נציג אגף הנדסה, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 
   . מע"מ א כוללל₪  34,000ע"ס  חברת הלפרין פלוס מדידות והנדסה בע"מההתקשרות עם 

 .הן של המדידה והן של סקר העצים תפנייה למודדים אחרים שיבצעו את המדידה מחדש ייקר את  העלויויודגש כי 
 

 כנון ופיקוח על עבודות פיתוח במתחם הפטרייהת - 2019/334הצעה מס'  .2

הסבר נציג אגף הנדסה, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 לא כולל מע"מ.₪  51,250חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ ע"ס  ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עם 

 
 דידה לטובת הנגשות בבי"ס מענית ובן צבימ - 2019/344הצעה מס'  .3

הסבר נציג אגף הנדסה, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 כולל מע"מ.  ₪ 110,565חברת ת.גב. ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ ע"ס הזולה ביותר של   ההתקשרות עם ההצעה

 

 רכישת כיסאות מנהלים למרכז הפעלה ובטחון ומוקד עירוני - 2019/354הצעה מס'  .4

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר ממנהלת מח' רכש, הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר 

ׁ   ליחידה ₪  1,025ע"ס  מרהיטי הכח לכיסא מדגם "זאב"הרכישה לאשר    18,450 בסכום כולל של  יחידות  18סה"כ )

 לא כולל מע"מ(.  הספק עונה על דרישות העירייה. 

 

 רונן עזריה                רוזה עללאל                            

  מנכ"ל העירייה              העירייה גזברית                            

 

 : החלטות ראש העיר

 יצוע מדידה עדכנית לשכונת שופטים דרום כולל סקר עציםב -  2019/324הצעה מס'  .1

.מע"מ א כוללל₪  34,000ע"ס  חברת הלפרין פלוס מדידות והנדסה בע"מעם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 
   

 כנון ופיקוח על עבודות פיתוח במתחם הפטרייהת - 2019/334הצעה מס'  .2

 המחיר הזולה של חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ עם הצעת מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 לא כולל מע"מ.₪  51,250ע"ס  

 

 דידה לטובת הנגשות בבי"ס מענית ובן צבימ - 2019/344מס'  הצעה .3

 כולל מע"מ.  ₪ 110,565חברת ת.גב. ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ ע"ס עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 

 כישת כיסאות מנהלים למרכז הפעלה ובטחון ומוקד עירוני ר- 2019/354הצעה מס'  .4

ׁ   ליחידה ₪  1,025ע"ס מרהיטי הכח לכיסא מדגם "זאב"  מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה בסכום  יחידות  18סה"כ )

 לא כולל מע"מ(.   18,450 כולל של 

 מיכאל וידל

 ראש העיר

 רמלה       


