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ע"ש ת בחדר ישיבו(,2020 מרץ 04תש"ף ) אדר 'ח רביעי יוםבהתקיימה ש ועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת 

 רמלה.  1, ויצמן , בבניין העירייה ע"ש זינגר ז"לאפריאט ז"ל
 

                                                               נוכחים:                                                                             משתתפים:
 נהל מח' תכנון   מ-יה                                                   יהונתן חיים מנכ"ל העירי -רונן עזריה

    ם ברשותמנהל אירועי -אורן רוזנברג       גזברית העירייה                                         -  רוזה עללאל
    ח' לשירותים חברתיים מ -הילה נחמן                                        יועמ"של שנה מ - סופי ויטלםעו"ד 
   נהל מח' חשמלמ -אלון שמש                                כלכלן אגף הנדסה  - עוז בן שלוש רו"ח 

    ולוגית במרכז לגיל הרך פסיכ -ירי אביטלמ                                       מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון 
 

  הנדון:

 רכישת והתקנת מפוחים למכונות שרינק למרכז הרב נכותי- 2020/15הצעה מס'  .1

 ) עבודות אריזה(.  לשתי מכונות שרינק מפוח לרכוש ולהתקין במרכז הרב נכותי יש סדנא ולכן נדרש 

 בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור רכישה והתקנה של ממפוחים למכונת שרינק לספקים הבאים :  מח' רכש פנתה לשם כך, 

 , המאוורר סופר וונט.וונטה 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

המאוורר    וונטה      

 סופר וונט

  

 מחיר סה"כ מחיר יחידה  מחיר סה"כ מחיר יחידה  כמות יח' מידה אור פריטית

זרוע יניקה למכונת שרינק כולל מפוח 

 והתקנה

 19500 9750 25000 12500 2 יחידה

 19500   25000       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 

 א כולל מע"מ.ל₪  19,500המאוורר ע"ס  - שהצעתו הזולה ביותר  הרכישה מהספק לאשר  מח' רכש ממליצה 

 

 קרן שלם  6222 -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 

 פורים ענק לציבור הדתיפנינג ה  - 2020/25הצעה מס'  .2

 בין השעות 11.3.20ערך בשושן פורים יום רביעי יתי שדלכל המשפחה לציבור הפנינג  הצעות מחיר לה לשם קבלת 

 .  ולג, ד.ש הפקות , פאנתום ,חוגגים הפקות :ספקים 4 -המדור לתרבות תורנית פנה ל ,17:00-11:00 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

 

 

 

 

לא כולל מע"מ.₪  35,000ע"ס ד.ש הפקות    הצעה הזולה ביותר שללאשר ההתקשרות עם ה ץהמדור לתרבות תורנית ממלי  

סעיף שוטף תרבות תורנית     182210783 -תקציבי מקור   

 (2)נספח מס'  

 לגו ד.ש הפקות פאנתום חוגגים הפקות 

  א כוללל תעלו  
 מע"מ

 

 עלות    
מע"מ  א כוללל  

 עלות    
מע"מ  לא כולל  

א כוללעלות ל  
מע"מ   

יום שלם לפי  הפניג
 מפרט מבוקש )מצורף(

39,600  ₪  41,600  ₪  35,000  ₪  56,400  ₪  
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 וידיאו וני הפקת סרט - 2020/35הצעה מס'  .3

 ימור סימון, עמית קידר, איציק איפרגן, לספקים:  5-מחלקת הדוברות פנתה ל, לביצוע סרטוני וידיאו  מחיר הצעות תקבללשם 

 .אופס וידאו -יובל קנר הפקות, ארז רותם

 .קנר הפקות ,עמית קידר  - פנייה ל שנענוספקים ה

 

 לן טבלת השוואות מחיר :הל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מח' דוברות ממליצה לאשר ההתקשרות עם הספק  קנר הפקות על בסיס ההצעה הזולה ) כל הפריטים זולים יותר (.  

לא כולל מע"מ(. ₪  143,200כום ההתקשרות לא יעלה על סכום המחייב מכרז ) ס  

, הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העיריה. 781  -י תקציבמקור   

 (3)נספח מס' 

 

תיאור 
 העבודה

קנר  עמית קידר מחיר יח' חישוביח'  תיאור הפריט
 הפקות

 
 

סרט 
 אינפוגרפי

 
 

כיתוב ואייקונים בתנועה 
מופשטת כולל סאונד ללא 

 קריינות
 

 1,050 1,500  שניות סאונד בלבד 20

 1,500 1,800  שניות כולל קריינות 20

 1,500 1,800  דקה סאונד בלבד

 1,850 2,100  דקה עם קריינות

 
סרט 

אנימציית 
 דו מימד

 

 
אנימציה הכוללת דמויות 

וסביבות התרחשות, כותרות 
 בהנפשה וקריינות

 2,100 2,500  שניות עד חצי דקה 20-ל

 3,450 3,800  לדקה

    בתוספת רחפן ברישיון

 
סרט 

וידיאו 
למטרת 

 תיעוד
 

 
צילום וידאו של אירוע 

מתוכנן מראש כגון: יריד, 
אירוע אסיפה, תהלוכה, 

ספורט וכדומה, ללא קריינות 
 5-6עד חצי יום צילום )עד 

 שעות צילום. יציאה אחת

 דקות 2-כ
 

 4,000 3,750 

 5,250 5,800  בתוספת במאי

 
 בתוספת רחפן ברישיון

 

 7,000 6,750 

 
 

סרט 
וידיאו 
 מבוים

 
 

צילום וידיאו מתוכנן מראש 
הכולל תסריט ותאום 
משתתפים וויזואליה 

מציאותית או מבוימת, כולל 
 קריינות וקרייאטיב

 דקות 2-4
 

 8,000-
10,000 

7,200-9,450 

 
 כולל רחפן ברישיון

 10,000-
12,000 

8,700-10,950 

 
 

סרט 
ווידיאו 
ויראלי 
הכולל 

ניצבים 
 ושחקנים

 

 
 

צילום וידאו מתוכנן מראש 
הכולל תסריט ויראלי, 
קרייאטיב + שחקנים 

 וניצבים
 

 כדקה עד דקה ורבע
 

 15,000 12,900 

סרטים  3-מחיר ל
ויראליים בני דקה עד 

דקה ורבע המופקים 
באותה הפקה יום או 

 יומיים

8,000 24,000 19,650 

כולל שימוש ברחפן 
 ברישיון

8,500 25,500 21,150 
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 שירותי תיקון תקרים והחלפת צמיגים לרבות שירותי דרך - 2020/45הצעה מס'  .4

 פנצרייתספקים :  5-לרכבי מחלקות העירייה השונות נדרשים תיקוני תקרים והחלפת צמיגים על פי הצורך, לשם כך קצין הרכב פנה ל 

 ל חי, צמיגי רמלה.ת -עמוס אטיאס, פנצריית צמיגי דובל, מ.ע. צמיגי העיר בע"מ, פנצריית טיפ טופ

 הספקים אשר נענו לפנייה : צמיגי דובל. 

 

 גי העבודות והתיקונים לרכב פרטי ומסחריפרוט סו -פרק א' 

 מהציון הכללי 20%ינתן לפרק זה יהיה יהערה: הציון ש

   רמלה מוסך צמיגי דובל      

 פער מהאומדן הצעת המציע מחיר לאחר הנחה עירייה מחיר מקסימום השירות / פריט: רכב פרטי ומסחרי מספר

 0% 20 20 'נט(ג-תיקון תקר פטריה )פירוק והרכבה   . 1

   ללא חיוב ללא חיוב פירוק הרכבה ברכב  . 2

 0% 20 20 איזון גלגלים  . 3

 0% 10 10 שסתום טיובלס )וולף(  . 4

 0% 20 20 פצ'ה רדיאלית )אמריקאית(  . 5

שירותי דרך בעיר רמלה בנוסף לתמורה   . 6

 בעבור השירות שסופק כאמור לעיל.

   ללא חיוב                  ללא חיוב                   

ק"מ מרחק עבור שירותי דרך מחוץ לעיר   . 7

 8רמלה בתוספת האמור במס"ד 

   ללא חיוב ללא חיוב

       ₪70.00   

  100xההצעה הזולה ביותר / :נוסחה למתן ציון

 Aסה"כ המציע לפרק א' = 

  100להלן הציון = 

 י העבודות והתיקונים לרכב משא וצמ"הפרוט סוג -פרק ב' 

 מהציון הכללי 15%נתן לפרק זה יהיה יהערה: הציון ש

      

מוסך צמיגי דובל 
 רמלה

  
מחיר מקסימום  השירות / פריט: רכב משא וצמ"ה  מספר

 עירייה
הצעת המציע מחיר 

 לאחר הנחה
  מדןפער מהאו

 50 50 'נט(ג -תיקון תקר פיטריה  )פירוק והרכבה  1
0% 

 20 20 פירוק והרכבה ברכב 2
0% 

 50 50 איזון גלגלים 3
0% 

 50 50 שסתום טיובלס )וולף( 4
0% 

 60 60 פצ'ה רדיאלית )אמריקאית( 7
0% 

שירותי דרך בעיר רמלה בנוסף לתמורה בעבור  8
 השירות שסופק כאמור לעיל.

 ללא חיוב ללא חיוב

  
ק"מ מרחק עבור שירותי דרך מחוץ לעיר רמלה  9

 8בתוספת האמור במס"ד 
 ללא חיוב ללא חיוב 

  

       ₪230.00   
 

  100xנוסחה למתן ציון: ההצעה הזולה ביותר /
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 Bסה"כ המציע לפרק ב' = 

  100להלן הציון = 

 

 פרק ג'

 בקשה לקבלת הצעות מחיר לצמיגים חדשים ולמשאיות וכלי צמ"ה

 מהציון הכללי 15%ינתן לפרק זה יהיה יהציון ש הערה:

   

 מוסך צמיגי דובל רמלה

לאחר הצעת המציע מחיר  מחיר עירייה מינמום ליחידה השירות / פריט: רכב משא וצמ"ה מספר
 הנחה

-ממחירון יצרן/יבואן  35% צמיגים חדשים 1
 בתוקף למועד הזמנת העבודה

38% 
  C= /ההצעה הגבוהה ביותר  100סה"כ המציע לפרק ג')מספרית( * נוסחה למתן ציון:

 100להלן הציון = 

 

 פרק ד'

 לרכבים פרטיים ומסחרייםבקשה לקבלת הצעות מחיר לצמיגים חדשים 

 מהציון הכללי 20%לפרק זה יהיה  נתןיהציון שי הערה:

      

 מוסך צמיגי דובל רמלה

מחיר עירייה מינמום  השירות / פריט: רכב פרטי ומסחרי מספר
 ליחידה

הצעת המציע מחיר לאחר 
 הנחה

-ממחירון יצרן/יבואן  35% צמיגים חדשים 1
בתוקף למועד הזמנת 

 העבודה
38% 

  D/ההצעה הגבוהה ביותר = 100סה"כ המציע לפרק ד')מספרית( * נוסחה למתן ציון:

 100להלן הציון = 

 

 הערה : ניתוח ובחינת ההצעה לרבות ניקוד מופיע בנספחים. 

 

 .צמיגי דובל רמלה  של ההצעה היחידה  ההתקשרות עםלאשר קצין רכב ממליץ 

  .בשנה לא כולל מע"מ ₪  25,000סכום ההתקשרות לא יעלה על  

 עם הספק .  שירות אמין וטוב(  )  לעירייה  ניסיון קודם וטוב

 

 רכב מח' העירייה וליסינג 730/731/530/531 -מקור תקציבי

 

 (4)נספח מס' 
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 התקשרות עם כלבייה עירונית פתח תקווה למתן שירותי הסגר - 2020/55הצעה מס'  .5

ון ועם לצי כיום ישנה התקשרות עם כלביה עירונית ראשון  לכלביות חיצוניות.לעיריית רמלה עדיין אין כלבייה ועל כן כלבים מוסגרים 

 מלאות עד אפס מקום.אלו כלביות שתי  ,חוות הכלבים של דרור

ב פות(. עקכלבים בוגרים וגורים בתנאי צפי 25תאים להחזקת כלבים )בפועל מוחזקים כיום  7בשירות הווטרינרי קיימת מכולה בעלת 

 .נות לפניות תושבים וללכוד כלבים משוטטיםהיעניתן למחסור במקום לא 

 :קבלת שירות להסגר כלבים

 לכלבים נושכים לצורך תצפית כלבת על פי "פקודת הכלבת".

 .2002לכלבים משוטטים על פי "החוק להסדרת הפיקוח על כלבים" התשס"ג 

  נבדקו כלביות עירוניות בסביבה.לאור האמור לעיל, 

 תח תקווה היא היחידה שמוכנה לקלוט כלבים להסגר מעיריית רמלה.הכלבייה העירונית בפ

 .ליום כולל מע"מ  ₪ 36תשלום אגרות ההסגר וסכומן נקבע בחוק על פי משרד החקלאות ומשתנה פעמיים בשנה, כיום עומד על סך *

 .חודשים כל אחת( 12שתי תקופות בת לשנה עם אופציה להארכה.  ) מבקשת להתקשר עם כלביה עירונית פ"ת   הווטרינרית העירונית 

 . לא כולל מע"מ(₪  143,200המחייב מכרז ) סכום  כל ההתקשרות לא יעלה על סכום 

 

  1714200-750 -תקציבי מקור       

 (5)נספח מס' 

 

 6. הצעה מס' 56/2020- התקשרות   לרכישת תו הזהב שופרסל, חלוקת שוברים לחגים מח' הרווחה

    עיריית רמלה.  -רכישת  שוברים ע"י המחלקה לשירותים חברתיים  לשם קבלת הצעות מחיר עבור      

)מותנה בתקציב רשות(  2020לשתי החלוקות ,פסח וראש השנה  בשנת ₪   150,000הסכום המתבקש הוא        

 תו הזהב שופרסל ,תל אביב והמרכז לשכת המסחר :ספקים  2-ל פנתה  המחלקה לשירותים חברתיים     

 

 טבלת הצעות מחיר:להלן   

 מחיר הסבר שם הספק

 כולל מע"מ 150,000₪ הספקת שוברים  לשכת המסחר

 כולל מע"מ 150,000₪ הספקת שוברים  תו זהב שופרסל

 

 . כולל מע"מ ₪ 150,000ע"ס  תו הזהב שופרסל ההתקשרות עם הצעת המחיר של ממליצה לאשר  המחלקה לשירותים חברתיים 

 לעירייה ניסיון קודם וטוב עם חברת שופרסל, השירות עד העירייה, נגישות . 

 מותנה בתקציב רשות -מקור תקציבי

 

 (6)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 7. הצעה מס' 57/2020 - מודד לתכנית מפורטות להתחדשות עירונית למתחם הרצל רשויות 
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אישרה הרשות להתחדשות עירונית את מתחם הרצל לקידום במסלול רשויות. במסגרת מסלול רשויות מתקצבת  17.11.19בתאריך 
הרשות להתחדשות עירונית צוות יועצים שאחראים לקידום התכנון של המתחם )מצ"ב התחייבות תקציבית שהתקבלה בתאריך 

26.1.2020 .) 

הם עלי ,הלפרין פלוס, מאפרו מהנדסים, שלסינגר מדידות ומערכות מידע בע"מ: מודדים  3-ל מנהל המנהלת להתחדשות עירונית פנה
 כלכלן אגף ההנדסה. ,קיבל המלצה ממנהל מחלקת תב"ע 

 האומדן נקבע על פי אומדן שהועבר מהרשות להתחדשות עירונית שמתקצבת את הפעילות.

 : להלן הצעת המחיר שהתקבלו

 ניקוד פרמטר מגיש
 ₪ 54,366.92 מחיר מהנדסיםמאפרו 

 ₪ 48,000 מחיר שלסינגר מדידות
 

 ₪  48,000 ע"ס שלסינגר מדידות  ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עםהמנהלת להתחדשות עירונית ממליצה לאשר 

 כולל מע"מ.

 

   .להתחדשות עירונית פינוי בינוי מתחם הרצ -2028182750    - תקציבי מקור

 (7)נספח מס' 

 

 ת טפסי קרקע ומצאי פיסי למוסדות חינוך הכנ  - 2020/85הצעה מס'  .8

אברמוב משרדים כדלקמן:  4-, אגף הנדסה פנה להכנת טפסי קרקע ומצאי פיסי למוסדות חינוך לשם קבלת הצעות מחיר להכנת

 אלכסנדר. , אוסטינובאלמלם הנדסה וניהול בע"מ, ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מבע"מ,  אדריכלות והנדסה

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 

 סה"כ לפני מע"מ שכ"ט למצאי פיסי שכ"ט לטופס קרקע שם החברה

 3,700 1,200 2,500 אלמלם הנדסה וניהול בע"מ

 3,000  1,500  1,500 אוסטינוס אלכסנדר

 

נדרש לבצע גם  האם ניתן לפצל בין המציעים ? כלכלן אגף הנדסה משיב כי לא ניתן לפצל בין המציעים כי לעתים  -לשאלת הועדה 

 טופס קרקע וגם טופס מצאי פיזי ביחד, בהתאם לבקשת משרד החינוך. 

 

לא כולל מע"מ  ) טופס ₪  3,000 ע"ס  אלכסנדר  באוסטינו ההצעה הזולה ביותר של  סךההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר 

 קרקע וטופס מצאי פיסי( . 

 לא כולל מע"מ(. ₪  143,200סכום ההתקשרות לא יעלה על סכום שמחייב מכרז ) 

 

 תבר תכנון  2814 -מקור תקציבי

 (8)נספח מס' 

 

 

 ניהול ופיקוח על הקמת גן שעשועים פליישר ברחוב מבצע משה - 2020/59הצעה מס'  .9

אי.אס.קיו , מ"איליקון בעחברות כדלקמן:  4-, אגף הנדסה פנה לניהול ופיקוח על הקמת גן שעשועים פליישר ברחוב מבצע משהלשם 

 , משולם גרנות, תמך י.ג הנדסה אזרחית בע"מ.להנדסה בע"מ



  ס"ד ב
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 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 עלות שכ"ט כולל מע"מ עלות שכ"ט לפני מע"מ אחוז שכ"ט שם החברה

  67,500        57,692       4.50% אי.אס.קיו להנדסה בע"מ

  52,350        44,744       3.49% תמך י.ג הנדסה אזרחית בע"מ

  41,250        35,256       2.75% משולם גרנות

 

 מהו ההסבר לפער בין המחירים ? נעשתה פנייה אחידה ושוויונית וכל ספק הציע הצעתו.  -לשאלת הועדה 

 כולל מע"מ ₪  41,250  משולם גרנות ע"סשל  ההצעה הזולה ביותר  ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 

 כולל מע"מ(.₪  1,500,000לפי אומדן של  2.75%)לפי אחוז שכ"ט בשיעור 

 

 )טרם אושר ע"י משרד הפנים(. 2815 -מקור תקציבי

 

 (9)נספח מס' 

 

 דות ציבור וחינוךמרכזיים למוס נירכישת מזגנים מפוצלים ומי ייעוץ להכנת מכרז עבור  -2020/60הצעה מס'  .10

 , לרכישת מזגנים מפוצלים ומי מרכזיים למוסדות ציבור וחינוך ייעוץ להכנת מכרזלשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 ,דסים תכנון ויעוץ מיזוג אוויר, מאיר לוסקי מהנדסים בע"מפרדסי ברקוביץ מהנחברות כדלקמן:  3-אגף הנדסה פנה ל

 ב.ו.ג יזמות ופיתוח בע"מ. 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )בתוספת מע"מ(:

 ₪  10,000 -פרדסי ברקוביץ מהנדסים .1

 ₪  30,000 -מאיר לוסקי מהנדסים בע"מ. 2

 ₪ 8,800 -יזמות ופיתוח בע"מ ב.ו.ג. 3

 

 מהו ההסבר לפער בין המחירים ? נעשתה פנייה אחידה ושוויונית וכל ספק הציע הצעתו.  -לשאלת הועדה 

 

 מע"מ. לא כולל  ₪ 8,800 ע"ס ב.ו.ג יזמות ופיתוח בע"מחברת של  ההצעה הזולה ביותר ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 

 מ.בע"ב.ו.ג יזמות ופיתוח חברת לעירייה ניסיון קודם וטוב עם 

 

  2814 -מקור תקציבי

 (10)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 שטיין ומבצע יהונתן ברחוב יהודה LEDתכנון לצורך התקנת פנסי תאורה מסוג  - 2020/16הצעה מס'  .11

 , ברחוב יהודה שטיין ומבצע יהונתן LEDכנון לצורך התקנת פנסי תאורה מסוג לשם קבלת הצעות מחיר עבור ת

 , מטרני ייעוץ חשמל בע"מ, אריאל מלכה מהנדסיםדסה וייעוץ בע"מאיי טי אס הנ: מתכננים כדלקמן 3 -אגף הנדסה פנה ל

 ויועצים בע"מ. 



  ס"ד ב
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 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )בתוספת מע"מ(:

 ₪  10,000 -איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ. 1

 ₪ 22,000 -ייעוץ חשמל בע"מ מטרני. 2

 ₪ 15,000- אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ. 3

 

 מע"מ.לא כולל   ₪ 10,000 ע"ס איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מחברת  עם ההצעה הזולה ביותר ההתקשרות אגף הנדסה ממליץ לאשר 

 

  2789 -מקור תקציבי

 (11)נספח מס' 

 

 ביקוש מול ההיצע התעסוקתי בעירהוכלכלית לאפיון צרכי  הכנת תכנית עסקית - 2020/26הצעה מס'  .12

 זור כקריה רפואית אשר תרכז תעשיותובכוונת העירייה למנף את מיתוג האבנק הדם והמטה הארצי של מד"א,  בנות את בעיר עתיד ל

 ושירותים הקשורים לתחום הרפואה ובין היתר למשוך את מטות קופות החולים לעיר. 

משרדים המתחמים בתחום , אגף הנדסה פנה לסקית וכלכלית לאפיון צרכי הביקוש מול ההיצע התעסוקתי בעירתכנית עלשם הכנת 

 , ל הנדסה.א.דקרטוגרפיה המכון למחקר מרחבי בע"מ, פז כלכלה בע"מ, גיאוצ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ, כדלקמן: 

 מ.נ.ש ייעוץ בע"מ.

 .קרטוגרפיה המכון למחקר מרחבי בע"מגיאובן שחר ושות' בע"מ,  צ'מנסקיהחברות אשר נענו לפנייה : 

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 סה"כ ניקוד עבור איכות ניקוד הצעת המחיר שם החברה

 89 57.9 31 135,555 צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ

 88.6 48.6 40 105,300 גיאוקרטוגרפיה המכון למחקר מרחבי בע"מ

 

 . 60% -, איכות 40% -מותי ) מחיר(כ  - הקריטריונים הבאיםהערה : נקבע כי  הצעת המציע תיבחן לפי 

 

בעלת הניקוד , כולל מע"מ ₪  135,555ע"ס  צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מחברת של ההצעה  ההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר 

 .המשוקלל הגבוה מבין המציעים 

 וטוב עם חברה זו.לעירייה ניסיון קודם 

 

  2814 -מקור תקציבי

 (12)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 ריכת בדיקה כלכלית ובחינה התאמת יישום פרויקט הקמת בניין עירייה חדשע - 2020/36הצעה  .13

במתווה שיתוף פעולה  עריכת בדיקה כלכלית ובחינה התאמת יישום פרויקט הקמת בניין עירייה חדשלשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 , ד.א.ל הנדסה, פז כלכלה בע"מ, 'מנסקי בן שחר ושות' בע"מצחברות כדלקמן:  5 -(, אגף הנדסה פנה לPPPעם המגזר הפרטי )

 , טלדר ייעוץ ובקרה בע"מ.מ.נ.ש ייעוץ בע"מ

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )לא כולל מע"מ(:



  ס"ד ב
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 .₪ 30,000 -טלדר ייעוץ ובקרה בע"מ. 1

 .₪ 58,000 - בע"מפז כלכלה . 2

 ₪.  105,000  -צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ. 3

 ₪ 150,000 -מ.נ.ש ייעוץ בע"מ. 4

 לפני מע"מ₪  80,000 -אומדן

 

 הערה : למרות הפער בין האומדן להצעת המציע, נעשתה בדיקה מול הציע והועברו המלצות. 

 

 .מע"מ לא כולל ₪ 30,000 ע"ס  טלדר ייעוץ ובקרה בע"מחברת הצעת המחיר הזולה של  ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 

 

  2814 -מקור תקציבי

 

 (13)נספח מס'  

 

 הפקת פנקסי דוחות חניה לפיקוח העירוני - 2020/46הצעה מס'  .14

 הדוחות יופקו רק לאחר אישור המחלקה המשפטית לנוסח.דרש להפיק דוחות חניה, לפיקוח העירוני נ

 ספקים: קונוס, אמקה ביט, אליניר, אלקטרוקופי, דוזלי, שלוש, א.ס.איתם סחר, אליניר. 8 -מח' רכש פנתה ל 

 קונוס, אמקה ביט. :פנייהשנענו להספקים 

 

 להלן טבלת הצעות מחיר:

  מחיר סה"כ  

 קונוס אמקה ביט כמות  אור פריט ית

   1500 ס"מ נייר שביט כולל מיגנוט 18*7.5פנקסי דוחות חניה 

 15,750.00 14,475.00  מחיר סה"כ לא כולל מע"מ

 

 לא כולל מע"מ.₪  14,475ה ביט ע"ס  אמקלאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מח' רכש ממליצה 

 

 1943000470 -מקור תקציבי

 (14)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 ה וציוד היקפיצלמרכישת מ - 2020/56הצעה מס'  .15

 .ביטוח לאומי לבית ספר סיני נידרש לרכוש מצלמה וציוד היקפי ללא חומרים מתכליםבמסגרת הצטיידות בסיוע 

 . סיני,  די ג'י פרוג'קטד, ארליך, סטודיו ספקים :יוגנ 4-מח' רכש פנתה ל לשם כך, 

 

 :להלן טבלת הצעות מחיר

 ארליך סטודיו סיני יוגנד    



  ס"ד ב
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 כמות שם הפריט
₪ מחיר סה"כ 

 לא כולל מע"מ
₪ מחיר סה"כ 

 לא כולל מע"מ
₪ מחיר סה"כ 

 לא כולל מע"מ

SONY PXW-Z90 4K HDR PALM CAM  מצלמת
ווידא WITH SDI 1 9829.06 9870 8403 

LS 208 LED BI-COLOR ON CAMERA  - תאורת לד 
SOFTLIGHT 1 570 280 406.84 

 192.31 כלול DIGITAL BATTERY PACK NP-FV100 1 190 -סוללה 

JUPIO DUO CHARGER JDC0010- 307.71 290 162.39 1 מטען 

SANDISK SD 128GB 170MB/S U3 4K  -  כרטיס
 V30 1 205.13 190 223.07זיכרון

E-IMAGE 2-STAGE ALUMINUM TRIPOD חצובה 
 - W. VIDEO HEAD 1 931.52 890 668.37 

 מע"מ כולל סה"כ לא
 

11,888.1 11,520 10'201.3 

 סה"כ כולל מע"מ
 

13,909.077 13,478.4 11,935.521 
 

 סיני סטודיו יוגנד  

כולל  לא ₪ כ"סה מחיר כמות הפריט שם
  מ"מע

  מ"מעכולל   לא ₪ כ"סה מחיר

  165 1 יחידות 400 15 על 10 בגודל מגנטים

 EPSON L805 COLOR PRINTER  1 1107.69 1190 -  מדפסת 

 1190 1272.69   מ"מע כולל לא כ"סה

 1392.3 1489.0473   מ"מע כולל כ"סה

 

 

 . כולל מע"מ ₪  1,490ע"ס  כולל מע"מ, יוגנד ₪    11,936ע"ס   ארליךמהספקים: הרכישה לאש מח' רכש ממליצה 

 הספקים עונים על דרישות העירייה.

 

  2027202930 -מקור תקציבי

 (15 )נספח מס'

 

 

 

 

  DATAסלולר והמשך התקשרות עם חברת אדג'ו עבור בדיקה ובקרה של חשבונות תקשורת   - 2020/66הצעה מס'  .16

 של העירייה



  ס"ד ב
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 דוח חודשי לשכר לצורך חיובי שווי הטבה לטלפון נייד, לרבות  של העירייה DATAולשם בדיקה ובקרה של חשבונות תקשורת סלולר 

ה אשר מעניקה שירותים לעיריי לחברת אדג'ו, מח' הכנסות פנתה  טיפול וסיוע בנושאים טכניים או כספיים עם חברת פרטנר וסלקום

 . 31.12.2020ועד ליום  01.01.2020בנושא זה בבקשה להמשך התקשרות מתאריך 

 

. העירייה לצאת במכרז סלולר כללי שיכול ויכלול גם התקשרות בתחום זהבשנה הקרובה עתידה *  

 

  -הצעת מחיר של חברת אדג'ו 

   לא כולל מע"מ לחודש.  ₪ 2,000

 

.1931000540 -מקור תקציבי  

 (16 )נספח מס'

 

 המלצות הועדה :

 

 כז הרב נכותירכישת והתקנת מפוחים למכונות שרינק למר- 2020/15הצעה מס'  .1

, הועדה ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר ממנהלת מח' רכשלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

 לא כולל מע"מ.₪  19,500המאוורר ע"ס עם  ההתקשרות לאשר וממליצה בפני ראש העיר מח' רכשמאשרת המלצת 

 

 ג פורים ענק לציבור הדתיפנינה  - 2020/25הצעה מס'  .2

, הועדה ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנציג התרבות התורניתלאחר 

לא כולל מע"מ.₪  35,000ע"ס ד.ש הפקות   הספק  מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם   

     **  יודגש כי המלצת הועדה הינה בכפוף להמצאת ביטוח בר תוקף ורישיון עסק. 

 

 וידיאו וניהפקת סרט - 2020/53הצעה מס'  .3

) כל הפריטים  ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותרמדובר העירייה  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

 קנר הפקות. אשר ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיר ל דוברות, הועדה מאשרת המלצת מח' זולים יותר ( 

 לא כולל מע"מ. ₪  143,200סכום ההתקשרות לא יעלה על  

 

 ירותי תיקון תקרים והחלפת צמיגים לרבות שירותי דרךש - 2020/54הצעה מס'  .4

 מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מקצין הרכב, הועדה

 . בשנהלא כולל מע"מ  ש"ח  25,000צמיגי דובל רמלה ע"ס  לאשר ההתקשרות עם 

 לעירייה ניסיון קודם וטוב ) שירות אמין וטוב( עם הספק. 

 

 

 

 התקשרות עם כלבייה עירונית פתח תקווה למתן שירותי הסגר - 2020/55הצעה מס'  .5

וממליצה בפני ראש העיר הווטרינרית העירונית לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מהווטרינרית, הועדה מאשרת המלצת 

 כולל מע"מ ליום. ₪  36ע"ס  הכלבייה העירונית בפתח תקווה  לאשר ההתקשרות עם

 חודשים כל אחת(.  12משך ההתקשרות יהיה לשנה עם אופציה להארכה ) שתי תקופות בת 



  ס"ד ב
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 . לא כולל מע"מ(₪  143,200המחייב מכרז ) ההתקשרות לא יעלה על סכום כל סכום  

 

 תו הזהב שופרסל, חלוקת שוברים לחגים מח' הרווחה רכישת להתקשרות   -2020/56הצעה מס'  .6

חברתיים הועדה מאשרת המלצת המח' לשירותים , לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנציגת המח' לשירותים חברתיים 

 כולל מע"מ. ₪  150,000ע"ס  תו הזהב שופרסל  עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

 לעירייה ניסיון קודם וטוב עם חברת שופרסל, השירות עד העירייה, נגישות . 

 

 ל רשויותהרצת להתחדשות עירונית למתחם ומפורטמודד לתכנית  - 2020/57הצעה מס'  .7

 ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה ממנהל המנהלת להתחדשות עירוניתלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

 עם  הזולה ביותר, הועדה מאשרת המלצת המנהלת להתחדשות עירונית וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

  כולל מע"מ.₪  48,000שעומדת על סך שלסינגר מדידות 

 

 כנת טפסי קרקע ומצאי פיסי למוסדות חינוך ה  - 2020/85 הצעה מס' .8

 וממליצה בפני ראש העיר אגף ההנדסהמאשרת המלצת , הועדה מכלכלן אגף ההנדסה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

 לא כולל מע"מ  ) טופס קרקע וטופס מצאי פיסי( . ₪  3,000 ע"ס  אלכסנדר באוסטינו עם ההתקשרות לאשר

 לא כולל מע"מ(. ₪  143,200מחייב מכרז ) סכום ההתקשרות לא יעלה על סכום ה

 

 ניהול ופיקוח על הקמת גן שעשועים פליישר ברחוב מבצע משה - 2020/59הצעה מס'  .9

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

כולל מע"מ )לפי אחוז ₪  41,250  משולם גרנות ע"ס עם מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

 כולל מע"מ(.₪  1,500,000לפי אומדן של  2.75%שכ"ט בשיעור 

 

 מרכזיים למוסדות ציבור וחינוך ניייעוץ להכנת מכרז עבור  רכישת מזגנים מפוצלים ומי  - 2020/60הצעה מס'  .10

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

 לא כולל  ₪ 8,800 ע"ס ב.ו.ג יזמות ופיתוח בע"מחברת  עם מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

 מע"מ.

 

 שטיין ומבצע יהונתן ברחוב יהודה LEDתכנון לצורך התקנת פנסי תאורה מסוג  - 2020/61הצעה מס'  .11

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

 ₪ 10,000 ע"ס איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מחברת  עם ההתקשרותמאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 מע"מ. לא כולל 

 

 

 

 

 

 כנת תכנית עסקית וכלכלית לאפיון צרכי הביקוש מול ההיצע התעסוקתי בעירה - 2020/62הצעה מס'  .12

בפני ראש העיר  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלן אגף ההנדסה, הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה

בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה מבין כולל מע"מ, ₪  135,555ע"ס   צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מחברת  עם לאשר ההתקשרות

 . (60% -, איכות %04 -מותי ) מחיר(כ  - הקריטריונים הבאיםנקבע כי  הצעת המציע תיבחן לפי )     המציעים
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 לעירייה ניסיון קודם וטוב עם חברה זו. 

 

 ריכת בדיקה כלכלית ובחינה התאמת יישום פרויקט הקמת בניין עירייה חדשע - 2020/36הצעה  .13

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

  ₪ 30,000 ע"ס  טלדר ייעוץ ובקרה בע"מחברת  עם מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

 .לא כולל מע"מ

 

 הפקת פנקסי דוחות חניה לפיקוח העירוני - 2020/46הצעה מס'  .14

הועדה ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר ,  ממנהלת מח' רכשלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

 לא כולל מע"מ.₪  14,475הספק אמקה ביט ע"ס וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  מח' רכשמאשרת המלצת 

 

 וציוד היקפי צלמהרכישת מ - 2020/56הצעה מס'  .15

ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה  ממנהלת מח' רכשלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

 כולל מע"מ,   11,936ע"ס   ארליךמהספקים: הרכישה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  מח' רכשמאשרת המלצת 

 . כולל מע"מ ₪   1,490ע"ס  יוגנד 

 הספקים עונים על דרישות העירייה.

 

  DATAמשך התקשרות עם חברת אדג'ו עבור בדיקה ובקרה של חשבונות תקשורת סלולר וה  - 2020/66הצעה מס'  .16

 של העירייה

הועדה מאשרת המלצת  ובשל הצורך הדחוף בהתקשרות זו,  מנציגת מח' הכנסותעיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר לאחר 

מח' הכנסות וממליצה בפני ראש העיר לאשר המשך  ההתקשרות עם  חברת אדג'ו  מתאריך  01.01.2020  ועד ליום 

 31.12.2020 בעלות של 2,000 ₪ לא כולל מע"מ לחודש.

  

 

 

 רונן עזריה                רוזה עללאל                            

 מנכ"ל העירייה              העירייה גזברית                            

 

 

 

 

 

 

 :החלטות ראש העיר

 

 כז הרב נכותירכישת והתקנת מפוחים למכונות שרינק למר- 2020/51הצעה מס'  .1

 לא כולל מע"מ.₪  19,500המאוורר ע"ס  עם שר ההתקשרותומאמאמץ החלטת הועדה 

 



  ס"ד ב
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 פורים ענק לציבור הדתינינג הפ  - 2020/25הצעה מס'  .2

לא כולל מע"מ.₪  35,000ע"ס ד.ש הפקות   הספק עם   אשר ההתקשרותוממאמץ החלטת הועדה   

הינה בכפוף להמצאת ביטוח בר תוקף ורישיון עסק. ההמלצה יודגש כי    **     

 

 וידיאו וניהפקת סרט - 2020/35הצעה מס'  .3

 . קנר ההפקותעם  ההתקשרות ומאשרמאמץ החלטת הועדה 

 לא כולל מע"מ. ₪  143,200סכום ההתקשרות לא יעלה על  

 

 ירותי תיקון תקרים והחלפת צמיגים לרבות שירותי דרךש - 2020/45הצעה מס'  .4

 . בשנהלא כולל מע"מ  ש"ח  25,000רמלה ע"ס  צמיגי דובל עם ומאשר ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה 

 

 התקשרות עם כלבייה עירונית פתח תקווה למתן שירותי הסגר - 2020/55הצעה מס'  .5

 כולל מע"מ ליום. ₪  36ע"ס   הכלבייה העירונית בפתח תקווה עם אשר ההתקשרותומ מאמץ החלטת הועדה 

 חודשים כל אחת(.  12משך ההתקשרות יהיה לשנה עם אופציה להארכה ) שתי תקופות בת 

 . לא כולל מע"מ(₪  143,200המחייב מכרז ) ההתקשרות לא יעלה על סכום כל סכום  

 

 תו הזהב שופרסל, חלוקת שוברים לחגים מח' הרווחהלרכישת התקשרות   -2020/56הצעה מס'  .6

 כולל מע"מ. ₪  150,000ע"ס  תו הזהב שופרסל  עם ומאשר ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה 

 

 ל רשויותהרצת להתחדשות עירונית למתחם ומפורטמודד לתכנית  - 2020/57הצעה מס'  .7

  כולל מע"מ.₪  48,000שעומדת על סך שלסינגר מדידות עם  ומאשר ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה 

 

 כנת טפסי קרקע ומצאי פיסי למוסדות חינוך ה  - 2020/58הצעה מס'  .8

 לא כולל מע"מ  ) טופס קרקע וטופס מצאי פיסי( . ₪  3,000 ע"ס  אלכסנדר באוסטינו  עם ומאשר ההתקשרותמאמץ החלטת הועדה 

 לא כולל מע"מ(. ₪  143,200מחייב מכרז ) סכום ההתקשרות לא יעלה על סכום ה

 

 ניהול ופיקוח על הקמת גן שעשועים פליישר ברחוב מבצע משה - 2020/59הצעה מס'  .9

 לפי  2.75%כולל מע"מ )לפי אחוז שכ"ט בשיעור ₪  41,250  משולם גרנות ע"ס עם ומאשר ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה 

 כולל מע"מ(.₪  1,500,000אומדן של 

 

 מרכזיים למוסדות ציבור וחינוך ניייעוץ להכנת מכרז עבור  רכישת מזגנים מפוצלים ומי  - 2020/60הצעה מס'  .10

 מע"מ. לא כולל  ₪ 8,800 ע"ס ב.ו.ג יזמות ופיתוח בע"מחברת  ומאשר ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה 

 

 

 

 יהונתןשטיין ומבצע  ברחוב יהודה LEDתכנון לצורך התקנת פנסי תאורה מסוג  - 2020/61הצעה מס'  .11

 מע"מ. לא כולל  ₪ 10,000 ע"ס איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מחברת  ומאשר ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה 

 

 כנת תכנית עסקית וכלכלית לאפיון צרכי הביקוש מול ההיצע התעסוקתי בעירה - 2020/62הצעה מס'  .12
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בעלת הניקוד כולל מע"מ, ₪  135,555ע"ס   צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מחברת  ומאשר ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה 

 .   המשוקלל הגבוה מבין המציעים

 

 ריכת בדיקה כלכלית ובחינה התאמת יישום פרויקט הקמת בניין עירייה חדשע - 2020/63הצעה  .13

 לא כולל מע"מ.  ₪ 30,000 ע"ס  טלדר ייעוץ ובקרה בע"מחברת  ומאשר ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה 

 

 הפקת פנקסי דוחות חניה לפיקוח העירוני - 2020/64הצעה מס'  .14

 לא כולל מע"מ.. ₪ 14,475  אמקה ביט ע"ס ומאשר ההתקשרות עם אמץ החלטת הועדה מ

 

 רכישת מלצה וציוד היקפי - 2020/56הצעה מס'  .15

 . כולל מע"מ ₪   1,490ע"ס  כולל מע"מ, יוגנד   11,936ע"ס   ארליךמהספקים: הרכישה  ומאשר  מאמץ החלטת הועדה

 

  DATAמשך התקשרות עם חברת אדג'ו עבור בדיקה ובקרה של חשבונות תקשורת סלולר וה  - 2020/66הצעה מס'  .16

 של העירייה

מאמץ החלטת הועדה  ומאשר המשך ההתקשרות  עם  חברת אדג'ו  מתאריך  01.01.2020 ועד ליום 31.12.2020 בעלות של 

 2,000 ₪ לא כולל מע"מ לחודש.

 

 

 

 מיכאל וידל

 ראש העיר

 רמלה       


