
 ס"ד ב

 

      

 15-2020/50  מס' ועדת רכש ובלאי רוטוקול פ                                                                                                               
                                                                                                                                    ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

1 

  
 (, 2020ינואר  21תש"ף )  בטבת 'כד שלישי יוםבהתקיימה ש ועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת 

 רמלה.  1, ויצמן , בבניין העירייה ע"ש זינגר ז"לע"ש אפריאט ז"לת בחדר ישיבו
 

  :נוכחים                                                                        משתתפים:
  אירועיםאגף ספורט ו -טירן בוקבוזה  גזברית העירייה                                         -  רוזה עללאל

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

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

 

  הנדון:

 
 הארכת התקשרות עם מנהל מוסיקלי להקת זמר רמנוער - 2020/10הצעה מס'  .1

 ( אישרה ההתקשרות עם 365/2019הצעה מס' ) 30.10.20.2019 מיום 62/2019-15 ועדת הצעות פטורות מס' 

 . 31.12.2019שמוליק נויפלד עד ליום 

ההתקשרות עם שמוליק נויפלד )מנהל מוסיקלי  להאריך  להיות ערוכים לטקסי הזיכרון תש"ף, יש צורך הצורךבשל 

 , או עד30.04.2020ד ליום ע -רואר, מרץ, אפריל( ללהקת הזמר רמנוער( לתקופה נוספת של שלושה חודשים ) פב

 לחודש.לא כולל מע"מ  ₪  7,288ע"ס המוקדם מבינהם, פרסום מכרז והכרזה על זוכה,  

 בחודש ינואר לא התקיימה פעילות.    הערה :** 

שהעירייה מפרסמת מנהל מח' תרבות משיב כי זו פעם ראשונה   למה טרם פורסם מכרז בנושא ?   - לשאלת הועדה

 מכרז בנושא, דבר אשר הצריך משאבים וזמן. 

  במהלך תקופת ההארכה יחולו כל תנאיו של ההסכם הקודם לרבות התאמת ערבויות וביטוחים.מובהר כי 

 

1187000075 -תקציבי מקור                 

( 1)נספח מס'   

  6לל אברהם הברחוב  אסטרטגיהמח'  מדידה לצורך תכנון הנגשת מבנה  - 2020/11הצעה מס'  .2
  מודדים 4 -אגף הנדסה פנה ל, בנה אסטרטגיה לצורך תכנון הנגשתומדידה של מעבור הצעות מחיר לשם קבלת 

גטניו ושות' מודדים , ת.גב. ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ  ,שלסינגר מערכות מדידות מערכות מידע בע"מ: כדלקמן 
 .מקסימום מדידות ומיפוי בע"מ ,מוסמכים בע"מ 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 .₪ 18,369 -ת.גב. ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ     .1
 ₪ 20,475 -גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ     .2
 ₪ 46,800 -מקסימום מדידות ומיפוי בע"מ    .3

 "מ.שלסינגר מערכות מדידות מערכות מידע בעחברת   -הגישה הצעה**   החברה אשר לא          

 חברת ת.גב. ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ  ההצעה הזולה ביותר של   ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר               
 כולל מע"מ. ₪  18,369ע"ס               

 
  2522 -תקציבי מקור       

 ( 2)נספח מס' 
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 צמתים 3 - תכניות, הסדרי תנועה וזמנים בבדיקת  - 2020/21הצעה מס'  .3

שלמה -ומת הרצלצ ,יצחק שדה-צמתים: צומת הרצל 3 -הצעות מחיר לבדיקת תכניות, הסדרי תנועה וזמנים ב לשם קבלת 

אופק הנדסת תאורה , שלמה רודן: כדלקמן ועצים תנועהמתכננים וי 6-אגף הנדסה פנה ל, 200כביש -צומת זבוטינסקי, המלך

 .פיברג מהנדסים ,ליאת זמיר הנדסת תנועה , פטר ליבוביץ מהנדסים  , חגית הנדסה בע"מ, בע"מ

     

        להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה כולל מע"מ :

כולל ע"מ.  ₪ 21,060 -שלמה רודן     

ה בע"מ, חגית הנדסה בע"מ, פטר ליבוביץ מהנדסים, אופק הנדסת תאור  -החברות אשר לא הגישו הצעתן      

מהנדסים. פיברג  ליאת זמיר הנדסת תנועה,     

    אגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה היחידה שהתקבלה של שלמה רודן ע"ס 21,060 ₪ כולל מע"מ.

  י אחראי על הכנת התוכניות?   כלכלן אגף ההנדסה משיב חברת נתיבי איילון.מ -לשאלת הועדה    

2028102950 -תקציבי מקור     

( 3)נספח מס'   

 
 תכנון חניה בקמפוס נבון - 2020/31הצעה מס'  .4

 :כדלקמן  מתכנני תנועה 3-הנדסה פנה ל אגף,לתכנון חניה הכולל תכנון פיזי, תנועתי, נוף וניקוזלשם קבלת הצעות המחיר  
 .פי.גי.אל הנדסה תכנון תחבורה בע"מ ,גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ ,תכנון פיקוח ויעוץ בע"מ יוגב הנדסה 

 
   )כולל מע"מ( להלן הצעות המחיר שהתקבלו  
 ₪. 49,140 -יוגב הנדסה תכנון פיקוח ויעוץ בע"מ .1
 ₪. 44,460 -גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ .2
 ₪. 280,800 -פי.גי.אל הנדסה תכנון תחבורה בע"מ .3

     .ג'י.אל הנדסה תכנון תחבורה לכל החברות. הצעת המחיר של חברת פי אחיד ושוויוני הצעות המחיר נשלחו באופן  -הערה      
דומה נמצא כי ממוצעהצעות קודמות של תכנון בסדר גודל וזאת ניתן ללמוד מ חורגת באופן בלתי סביר  בע"מ                  

כולל מע"מ.₪  60,000לבין  ₪  40,000בין                       

  ממוצע ההצעות מחיר נעהאם נעשתה פנייה למאגר היועצים ? כללכן אגף ההנדסה משיב שלא מאחר  ו  -לשאלת הועדה      
כולל מע"מ₪  60,000לבין  ₪   40,000  

          

                 ₪ 44,460חברת גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ ע"ס של ההצעה הזולה ביותר  ההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר 
 .כולל מע"מ

  2028102950 - תקציבי מקור     

( 4)נספח מס'   

 5515יצוע בדיקה שנתית למתקני הספורט בבתי הספר וברחבי העיר לפי תקן ב - 2020/41הצעה מס'  .5
 בדיקת מתקני ספורט בבתי ספר ובשכונות ברחבי העיר עבור  הצעות  מחיר קבלת פנה  בבקשה ל ואירועים  אגף ספורט

בהתאם למפרט, למעבדות מוסמכות לביצוע בדיקות כדלקמן : מכון התקנים הישראלי, שמר בטיחות והנדסה,  5515לפי תקן  
 סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ. 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :

 כולל מע"מ. ₪  56,400 -הישראלי מכון התקנים .1
 כולל מע"מ. ₪  43,818 -שמר בטיחות והנדסה .2
 כולל מע"מ ) יודגש כי חברת איזטופ לא נתנה הצעתה על כל המפרט, מדובר בהצעה חלקית₪  58,584 -איזוטופ בע"מ  .3

 ולכן אינה נמנית במניין ההצעות(.  
 

 לא הגישה הצעתה.  - סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ**  חברת 
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 : מחיר  טבלת השוואותלהלן 
 

 כמות מגרשים פרוט ההצעה

 הישראלי כון התקניםמ

 
 
 
 
 

 
 

 שמר בטיחות והנדסה

 עלות בדיקה
 כולל מע"מ

 
סה"כ 

כולל  עלות
 מע"מ

 
עלות 
 בדיקה
כולל 
 מע"מ

 

 
סה"כ 

כולל  עלות
 מע"מ

מגרש פתוח  5515בדיקת לפי תקן 
 790 50 משולב

 
39,500 

 
702 

 
35,100 

אולם ספורט  5515בדיקת לפי תקן 
 1,680 3 קטן בבתי ספר

 
 

5,040 

 
 

936 

 
 

2,808 

אולם ספורט  5515בדיקה לפי תקן 
 1,970 3 דרוש רישוי

 
5,910 

 
1,950 

 
5,910 

בדיקה חוזרת מגרש פתוח משולב  
 350 15 )משוער(

 
5,250 

 
0 

 
0 

בדיקה חוזרת לאולם ספורט קטן 
 350 1 )משוער(בבתי ספר 

 
 

350 
 
0 

 
 

0 

בדיקה חוזרת אולם  דרוש רישוי 
 350 1 )משוער(

 
   350 

 
0 

 
0 

 סה"כ          
56,400 43,818 

 

.מע"מ כולל ₪  43,818ע"ס  שמר בטיחות והנדסה ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עםאגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר       
 

דות חינוך תב"ר  מוס - תקציבי  מקור     
  

( 5)נספח מס'   
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 המלצות הועדה :

 

 הארכת התקשרות עם מנהל מוסיקלי להקת זמר רמנוער - 2020/10הצעה מס'     .1

     ,פרסם מכרז לשירותי ייעוץ מוסיקלילאחר עיון בבקשה ובנספחים , קבלת הסבר ממנהל מח' תרבות והעובדה כי עתיד להת  

 מר שמוליק נויפלדם ת וממליצה בפני ראש העיר לאשר הארכת ההתקשרות עתרבו הועדה מאשרת המלצת מנהל מח'

 או עד פרסום מכרז והכרזה על זוכה, 30.04.2020ד ליום ע -לתקופה נוספת של שלושה חודשים ) פברואר, מרץ, אפריל(   

 לא כולל מע"מ לחודש.  7,288ע"ס ,  המוקדם מבינהם  

 תנאיו של ההסכם הקודם לרבות התאמת ערבויות וביטוחים.*במהלך תקופת ההארכה יחולו כל *

 

  6ברחוב אברהם הילל  מדידה לצורך תכנון הנגשת מבנה אסטרטגיה - 2020/11הצעה מס'  .2

הועדה מאשרת הסבר כלכלן אגף ההנדסה וכן ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר ,לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 חברת ת.גב. ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ ההתקשרות עםהמלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 כולל מע"מ.₪  18,369ע"ס  

 

 צמתים 3 - בדיקת תכניות, הסדרי תנועה וזמנים ב - 2020/21הצעה מס'  .3

 הסבר כלכלן אגף ההנדסה, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 כולל מע"מ.₪  21,060שלמה רודן ע"ס  של היחידה שהתקבלה ההצעה  ההתקשרות עםלאשר 

 

 תכנון חניה בקמפוס נבון - 2020/31הצעה מס'  .4

ן לבחירת ההצעה הזולה ביותר ולעירייה יש ניסיו הסבר כלכלן אגף ההנדסה וכן ההמלצה הינהלאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 חברת ההתקשרות עםועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר קודם טוב עם חברה זו, ה

  .כולל מע"מ  ₪ 44,460ע"ס  גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ 

 

 5515יצוע בדיקה שנתית למתקני הספורט בבתי הספר וברחבי העיר לפי תקן ב - 2020/41הצעה מס'  .5

    אגף ספורט ואירועים, הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים ם, הסבר נציג לאחר עיון בבקשה ובנספחי      

  ע"ס  סהשמר בטיחות והנד ההצעה הזולה ביותר של ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  וממליצה בפני       

 .כולל מע"מ₪   43,818       

 

 

 רונן עזריה                רוזה עללאל                            

 מנכ"ל העירייה              העירייה גזברית                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 ס"ד ב

 

      

 15-2020/50  מס' ועדת רכש ובלאי רוטוקול פ                                                                                                               
                                                                                                                                    ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

5 

 : החלטות ראש העיר

 

 ארכת התקשרות עם מנהל מוסיקלי להקת זמר רמנוערה - 2020/10הצעה מס'  .1

 לתקופה נוספת של שלושה חודשים  מר שמוליק נויפלדמאמץ החלטת הועדה ומאשר הארכת ההתקשרות עם       

       לא כולל   7,288ע"ס ,  מבניהםהמוקדם   ו עד פרסום מכרז והכרזה על זוכה, א 30.04.2020עד ליום  -) פברואר, מרץ, אפריל( 

 מע"מ לחודש.

 **במהלך תקופת ההארכה יחולו כל תנאיו של ההסכם הקודם לרבות התאמת ערבויות וביטוחים.    

 

  6ברחוב אברהם הילל  מדידה לצורך תכנון הנגשת מבנה אסטרטגיה - 2020/11הצעה מס'  .2

 כולל מע"מ.₪  18,369ע"ס   הנדסה ומדידות בע"מ חברת ת.גב. ג'בארהעם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות       

 

 צמתים 3 - בדיקת תכניות, הסדרי תנועה וזמנים ב - 2020/21הצעה מס'  .3

 כולל מע"מ.₪  21,060שלמה רודן ע"ס  עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות       

 

 תכנון חניה בקמפוס נבון - 2020/31הצעה מס'  .4

 .כולל מע"מ   ₪ 44,460חברת גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ ע"ס עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות      

 

 5515יצוע בדיקה שנתית למתקני הספורט בבתי הספר וברחבי העיר לפי תקן ב - 2020/41הצעה מס'  .5

 .מע"מ כולל  ₪ 43,818 ע"ס   שמר בטיחות והנדסהעם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות    

 

 

 

 

 מיכאל וידל

 ראש העיר

 רמלה       


