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 (,2020 ואררבבפ  04תש"ף ) שבט ' ט 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
 

                                                                               משתתפים:
         גזברית העירייה                                         -  רוזה עללאל

                                   יועמ"של  שנהמ - סופי ויטלםעו"ד 
                       ונכסיםמנהלת מחלקת משק  -  מיכל רוטמן

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

 

  הנדון:

 (13.03.2020 ) רכישת חולצות לרצים ולצוות מרוץ רמלה- 2020/22הצעה מס'  .1

בבקשה לקבלת  כש פנתהנדרש לרכוש חולצות, מח' ר 13.03.2020 -אשר עתיד להתקיים ב  לצוות המרוץ והרצים במרוץ רמלה

  יצור ושיווק, א.א לספורט ולעובדים, בגד כפת.יבן ליין , כדורי, או אס פרינט, אלעד ספקים :  6 -הצעות מחיר ל

 מפרט ההצעה : 

 צבעוני מלא.  חולצות לבנות הדפס פרוצס .א

 חולצות צהובות הדפס פרוצס צבעוני מלא. .ב

 

 בן ליין , כדורי, או אס פרינט, אלעד ייצור ושיווק, א.א לספורט ולעובדים.: אשר נענו  להצעה הספקים 

 

 להלן טבלת הצעות מחיר:

 

 

 

 

המחירים בטבלה 
     בש"ח ללא מע"מ 

א.א 
לספורט 

   בן ליין   ולעובדים
או אס 
     אלעד   כדורי     פרינט

תיאור 
 הפריט/העבודה/

 השירות

יחידת 
 מידה

מחיר  כמות
 יחידה 

סה"כ 
 מחיר

מחיר 
 יחידה 

סה"כ 
 מחיר

מחיר 
 יחידה 

סה"כ 
 מחיר

מחיר 
סה"כ 

 40כולל 
 חולצות 

מחיר 
 יחידה 

סה"כ 
 מחיר

מחיר 
 יחידה 

סה"כ 
 מחיר

 הערות 

חולצת דרייפיט 
 -למרוץ רמלה 

חולצות דרייפיט 
בצבע לבן כולל 
לוגואים קדמי 

 10ואחורי.)בערך 
לוגואים( הדפסה 

פרוצס דיגיטלית 
 צבעוני מלא.

 לחלופין 42000 12 42000 12 35440 35000 10 40250 11.5 36050 10.3 3500 יחידה

חולצת דרייפיט 
 -למרוץ רמלה 

חולצות דרייפיט 
בצבעים זוהרים 

כולל לוגואים קדמי 
 10ואחורי.)בערך 

לוגואים( הדפסה 
דיגיטלית פרוצס 

 צבעוני מלא.

 לחלופין 45500 13 43750 12.5 38940 38500 11 40250 11.5 41650 11.9 3500 יחידה

 -חולצת דרייפיט 
חולצות דרייפיט 

בצבע תכלת. כולל 
לוגואים קדמי 
ואחורי פרוצס 

 צבעוני מלא.

 40 יחידה
החולצות 

כלולות 
 במחיר 

  11.5 460 11 440   15 600 30 1200   
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 , חולצות שישמשו את הצוות 40כמות של  ציין בהצעתו ולעובדיםא.א לספורט  הספק  עולה כי המחיר  תהצעומבדיקת 

 .ללא חיוב

 .היא  של הספק או .אס פרינט ההצעה הזולה ביותר חולצות ללא חיוב(,  40" ) הבונוס"למרות 

 זולה ביותר, הספק עונה על דרישות העירייה.אשר הצעתו ה  מהספק או. אס. פרינט לאשר הרכישה מח' רכש ממליצה 

 לא כולל מע"מ.₪  40,000הרכישה לא יעלה על  סכום

 

  182200780 -מקור תקציבי

( 1)נספח מס'   

 )מרחבי למידה פדגוגיים( M-21 ס אופק ברמלה במסגרת"ב וייצור ריהוט מותאם בביהעיצו -23/2020הצעה מס'  .2

 המרחב וריהוט. צור ,תכנון, ,עיצוביי  -בביה"ס אופק נדרש להקים מרחבי למידה   M 21 פרויקט  במסגרת

 . מירז, גיל. ה.  פרוייקטים, כוכב קטן.:א.דכדלקמן  ספקים 3 -ל לשם כך נעשתה פניה 

 , כוכב קטן בע"מ.פרויקטים .ה.  גיל  נענו לפנייתנו:  הספקים אשר 

 

 :) לא כולל מע"מ(להלן טבלת הצעות מחיר

    
  פרויקטים . ה.גיל

 בע"מ 
 בע"מ כוכב קטן

 מחיר סה"כ מחיר סה"כ כמות אור הפריטית

  20,000.00                     18,000.00                 4 240/70/240שולחן עבודה מעץ 

  7,200.00                       6,800.00                   8 38/175ספסל ישיבה 

גובה  590+ חיפוי קיר  590/50דלפק עבודה 
  6,000.00                       5,800.00                   קומפלט 100

מדרגות ישיבה דו מפלסיות בנויות לנישה 
  15,000.00                     13,500.00                 קומפלט ס"מ  12חיפוי אחורי עד גובה חלון כ 

מערך ארונות 
, דלפק 60/92/240,60/92/180,060/46/180:

, 42/42, ארגזים עם גלגלים 60/365ספסל 
  18,000.00                     17,200.00                 קומפלט חיפוי קיר סרגלים

  3,000.00                       2,400.00                     הובלה והרכבה 

  69,200.00                     63,700.00                   ₪ סה"כ ללא מע"מ 
 

 .לא כולל מע"מ  63,700  פרויקטים ע"ס .ה.  גילההתקשרות עם הצעה הזולה ביותר של הספק  לאשר  מח' רכש ממליצה

 

  - מקור תקציבי

)תרומות עמותת ירוחם(  - 7020034000 -    ₪ 46,593  

₪    - 1813200783 - עמותת ירוחם פעילות 27,936  

 

( 2)נספח מס'   
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 כנון פיזי וניקוז של חניונים בשוקת - 2020/42הצעה מס'  .3

גבריאל לוטןמתכננים כדלקמן:  4-לשם קבלת הצעות מחיר עבור תכנון פיזי וניקוז של חניונים בשוק, אגף הנדסה פנה ל     

ספיר ניהול וסילוק תביעותכנון פיקוח ויעוץ בע"מ, ת-מהנדסים בע"מ, פי.גי.אל הנדסה תכנון תחבורה בע"מ, יוגב הנדסה     

בע"מ.     

   להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪ 43,875 -גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ .1
 ₪ 110,682 -פי.גי.אל הנדסה תכנון תחבורה בע"מ .2
 ₪ 67,860 -וץ בע"מתכנון פיקוח ויע-יוגב הנדסה .3
 ₪ 58,500 -ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ .4

לכלל       ויוניתאחידה ושו פנייה  ההסבר לפער בין המחירים ? כלכלן אגף ההנדסה משיב כי נעשתהמה  לשאלת הועדה:   
 .המציעים

  ₪  43,875חברת גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ ע"ס  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף הנדסה ממליץ לאשר את    
כולל מע"מ.       

2814 -תקציבי מקור  

( 3)נספח מס'   

  

 ניהול ופיקוח על סלילת חניון ברחוב אפריאט - 2020/52הצעה מס'  .4

א.ס. שירותי מפקחים כדלקמן:  5-לשם קבלת הצעות מחיר לניהול ופיקוח של סלילת חניון ברחוב אפריאט, אגף הנדסה פנה ל

ניהול פרוייקט שלם בע"מ, תאום ופיקוח ניהול ובניה בע"מ, ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ, א.פ.נ. ניהול הנדסי בע"מ, 

 פי. אס. אן ניהול פרויקטים ואדריכלות בע"מ.

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :

שכ"ט ללא מע"מ לפי  אחוז שכ"ט שם החברה
 500,000אומדן של 

 ש"ח

 שכ"ט כולל מע"מ

א.ס. שירותי תאום ופיקוח ניהול 
 ובניה בע"מ

4% 20,000 23,400 

 14,625 12,500 2.5% ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ
 29,250 25,000 5% א.פ.נ. ניהול הנדסי בע"מ

פי. אס. אן ניהול פרויקטים 
 ואדריכלות בע"מ

10% 50,000 58,500 

לא הגישו  ניהול פרוייקט שלם בע"מ
 הצעה

  

 

כולל₪  14,625חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ ע"ס של  ההתקשרות עם ההצעה הזולה  אגף הנדסה ממליץ לאשר את  

.₪( 500,000על בסיס אומדן של  5%2.)לפי אחוז שכ"ט   מע"מ  

2610 -תקציבי מקור  

  ( 4)נספח מס' 
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 5. הצעה מס' 26/2020 - רכישת התקנת חדר סנוזלן במרכז הרב נכותי

:ספקים 3-למח' רכש פנתה לשם כך,  חדר סנוזלן. רכז הרב נכותי נדרש לרכוש ולהתקיןבמסגרת הצטיידות של המ  

מירי לזר, ש.ת. פעלטון, גן בתנועה.   

ש.ת.פעלטון, גן בתנועה :פנייתנו נענו להספקים אשר   

 להלן טבלת השוואות מחיר:

    
ש.ת. 

   גן בתנועה    פעלטון

 כמות אור הפריטית
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ 

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ 

 2850 190 2730 182 15 לפי מ"ר 4*100*100מזרן רצפה ריבונד 

 4000 200 3500 175 20 ס"מ לפי ממ"ר  4מזרן קיר בעובי 

 3500 3500 1120 1120 1 כורסת עיסוי חשמלית

 3500 3500 3500 3500 1 זרקור מולטי מדיה לחדרי סנוזלן

 650 650 595 595 1 ס"מ  200*  150רשת דייגים מוארת 

 500 500 420 420 1 חצי כדור מראות לייזר צבעוני

 700 700 560 560 1 מקרן כוכבים לייזר מיני

 2500 2500 2450 2450 1 פאנל צבעים אינטרקטיבי

 320 160 154 77 2 כיסוי חלון שחור לבן

 400 400 900 900 1 רדיו דיסק מיני + מדף

 1000 1000 1460 1460 1 כיסוי תקרה / קירות בבד גלי ורד

 3000 3000 3770 3770 1 הובלה התקנה וחיבורי חשמל מתאימים

 22920   21159     סה"כ ללא מע"מ 
 

 שהפנייה למציעים הייתה אחידה ושוויונית. מבדיקת ההצעות עולה כי קיימים פערים במחירים בשלושה פריטים למרות 

 אחריות. תקבל העירייה לאבמידה ונפצל  ניתן לפצל את הרכישה לשני מציעים שכן לא , כיוון ונידרש להקים חדר סנוזלן 

 . פעלטון .ת.ש  -) שקלול ההצעה ( הזולה ביותרמהספק שהצעתו  רכישההלאשר  מח' רכש ממליצה 

 לא כולל מע"מ.  21,000סכום הרכישה לא יעלה על  

 

 צטיידות מרכז הרב נכותיה  202502930 -מקור תקציבי 

 

( 5)נספח מס'   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנוף תקרה ומנשא ומנוף רכישת והתקנת - 2020/27הצעה מס' .  6
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 למרכז הרב נכותי נדרש מנוף תקרה ומנשא למנוף לאנשים עם מוגבלויות המגיעים למרכז.     

  יסקאן בע"מ, מדטכניקה בע"מ.:מד כדלקמן  ספקים 2 -מח' רכש פנתה ללשם קבלת הצעות מחיר ,      

 

 להלן טבלת הצעות מחיר:      

  מ"בע מדטכניקה  מ"בע מערכות מדיסקאן  

  כ"סה מחיר כ"סה מחיר כמות הפריט אורית

 של הרמה כושר בעל milift air 205 מדגם תקרה מנוף
 H  בצורת מסילות מערכת , תשתית :הכולל . ג"ק 200

 . ניידת ומסילה קבועות מסילות שתי  בעלת
 : כוללת המערכת .החדר בכל נגישות המאפשרת

 .וקולב מטען ,שלט ,מנוע

1 18720 20417 

 1490 819 1 ודגמים מידות במגוון למנוף מנשא

 21907 19539   מ"מע ללא כ"סה

 ** המחירים לא כוללים מע"מ.      

 

      לא כולל מע"מ.₪  19,539  ספק מדיסקאן ע"סה  -מהספק שהצעתו הזולה ביותר  הרכישהלאשר  מח' רכש ממליצה 

 שנים.   3 -ההתקשרות כוללת אחריות וביטוח ל

 

 202502930 -מקור תקציבי    

( 6)נספח מס'   

 

 

 המלצות הועדה :

 

 (13.03.2020 ) רכישת חולצות לרצים ולצוות מרוץ רמלה - 2020/22הצעה מס'  .1
 , ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, קבלת הסבר מנציגת מח' רכש לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 . מהספק או. אס. פרינט הרכישה הועדה מאשרת המלצת מח' רכש  וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 לא כולל מע"מ.₪  40,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 M-21 יצוב וייצור ריהוט מותאם בביה,ס אופק ברמלה במסגרתע -23/2020הצעה מס'  .2

 , ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר נציגת מח' רכשמהסבר קבלת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

.ה.  גילההתקשרות עם הצעה הזולה ביותר של הספק לאשר  הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר 

 לא כולל מע"מ. 63,700ע"ס  פרויקטים  בע"מ 

 

 כנון פיזי וניקוז של חניונים בשוקת - 2020/42הצעה מס'  .3

 קבלת הסבר מכלכלן אגף ההנדסה ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 חברת גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ  עם ההתקשרותבפני ראש העיר לאשר  הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה

 כולל מע"מ.  ₪ 43,875ע"ס  

 

 ופיקוח על סלילת חניון ברחוב אפריאט ניהול - 2020/52הצעה מס'    .4
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 קבלת הסבר מכלכלן אגף ההנדסה ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ  עם  ההתקשרותבפני ראש העיר לאשר  הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה

.₪( 500,000על בסיס אומדן של  5%2.)לפי אחוז שכ"ט   מע"מ כולל₪  14,625ע"ס   

 

 כישת התקנת חדר סנוזלן במרכז הרב נכותיר - 2020/62הצעה מס'  .5

 משנמצא כי סך ההצעה ) שקלול( מהווה את ההצעה הזולה וקבלת הסבר מנציגת מח' רכש לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  

 . הספק ש.ת.פעלטון מ הרכישה וממליצה בפני ראש העיר לאשר    ביותר, הועדה מאשרת המלצת מח' רכש   

 לא כולל מע"מ. 21,000סכום הרכישה לא יעלה על    

 

 ת והתקנת מנוף תקרה ומנשא ומנוףרכיש - 2020/27הצעה מס'  .6

 כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,קבלת הסבר מנציגת מח' רכש  ומשנמצא לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 לא כולל מע"מ.₪  19,539הספק מדיסקאן ע"ס מ הרכישהלאשר מח' רכש  וממליצה בפני ראש העיר  הועדה מאשרת המלצת

  

 

 

 רונן עזריה                רוזה עללאל                            

 מנכ"ל העירייה              העירייה גזברית                            

 

 

 : החלטות ראש העיר

 

 (13.03.2020 ) רכישת חולצות לרצים ולצוות מרוץ רמלה - 2020/22הצעה מס'  .1

 . פרינטמהספק או. אס. מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה       

 לא כולל מע"מ.₪  40,000סכום הרכישה לא יעלה על       

 

 M-21 ופק ברמלה במסגרתוייצור ריהוט מותאם בביה,ס אעיצוב  -23/2020הצעה מס'  .2

 .לא כולל מע"מ 63,700פרויקטים ע"ס  .ה. בע"מ גילעם ההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר      

 

 כנון פיזי וניקוז של חניונים בשוקת - 2020/42הצעה מס'  .3

 כולל  מע"מ.  ₪ 43,875מהנדסים בע"מ ע"ס חברת גבריאל לוטן עם   ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר      

 

 ניהול ופיקוח על סלילת חניון ברחוב אפריאט - 2020/52הצעה מס'  .4

 כולל מע"מ ₪  14,625חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ ע"ס עם  ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר   

 ₪(. 500,000על בסיס אומדן של  2.5%)לפי אחוז שכ"ט  

 

 

 

 

 כישת התקנת חדר סנוזלן במרכז הרב נכותיר - 2020/62מס' הצעה  .5



 ס"ד ב
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 . פעלטון הספק ש.ת.מ  הרכישה מאמץ החלטת הועדה ומאשר     

 לא כולל מע"מ. 21,000סכום הרכישה לא יעלה על        

 

 ת והתקנת מנוף תקרה ומנשא ומנוףרכיש - 2020/27הצעה מס'  .6

 לא כולל מע"מ.₪  19,539מדיסקאן ע"ס הספק מ הרכישה מאמץ החלטת הועדה ומאשר   

 שנים.  3 -ההתקשרות כוללת אחריות וביטוח ל   

 

 

 מיכאל וידל

 ראש העיר

 רמלה       


