
  ד "סב

 

      

 51-02/2/22  'מס ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                
                                                                                                                                    ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

1 

 
ש "בחדר ישיבות ע, (2222 מאי 27) ף "תש סיוון' ד רביעיהתקיימה ביום ( הצעות פטורות ) ועדת רכש ובלאי מישיבת  
 . רמלה 1ויצמן , ל"ש זינגר ז"בבניין העירייה ע, ל"אפריאט ז

 

 משתתפים:                                                                             
ל העירייה "מנכ -רונן עזריה   

                                 גזברית העירייה               - רוזה עללאל 
                                                ש "משנה ליועמ  - ד סופי ויטלם "עו
כלכלן אגף ההנדסה -ח עוז בן שלוש "רו  

רכש ' מנהלת מח  -מיכל רוטמן   
מזכירות העירייה   -ד שלי ביטון "עו  

 
                                            

  :הנדון

 /2/2תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים לשנת  -02/2/155' הצעה מס .5

פדרציה  -ל "הפי :מהספק 2222אגף  ספורט ואירועים קיבל  דרישת תשלום עבור תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים לשנת 
 .מ"למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע

 
  :הדרישהפירוט להלן 

 
   פדרציה  -ל "הפי  -מ  "ות מבצעים של אמני ישראל בעאגף ספורט ואירועים מבקש לאשר את דרישת התשלום של החברה לזכוי  

 .מ"כולל מע₪  22,313 ס"עמ "למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע  

 
 מחלקת ספורט-תמלוגים וזכויות יוצרים /28///5825   -י תקציב מקור  

 

 ( 5' נספח מס) 

 רכישת תווים לרכישת מזון - 02/2/551' הצעה מס .2

יוחננוף סופר , שופרסל דיל: רשתות מזון  4 -רכש פנתה לקבלת הצעות מחיר ל' מח, סלי מזון עות מחיר עבור לשם קבלת הצ

 .מ"בערמי לוי שיווק השקמה , שיווק לכולם

 . רמי לוי שיווק השקמה, שופרסל דיל: הרשתות שנענו להצעה

 . הצעת הרשת יוחננוף לא התקבלה מאחר ולא נשלחה הצעה עבור סל מזון אלא רק הצעה עבור הנחה לתווי שי:הערה    

  

 :י קניהוטבלת השוואות תולהלן  

 

 

 

 תיאור
 

א כולל עלות ל ספק
 מ"מע

 מ"עלות כולל מע

בגין  2222חיוב תמלוגים לשנת 
 מבצעיםשימוש בזכויות 

פדרציה למוסיקה ישראלית וים  -ל "הפי
 מ"תיכונית בע

 

22,273 27,252 

   רמי לוי   שם פריט
/ תו הזהב 
   יוחננוף   שופרסל

 

סכום 
 רכישה

אחוז 
 הנחה

ערך תווים 
 ח "בש

אחוז 
 הנחה

ערך תווים 
 אחוז הנחה ח "בש

ערך תווים 
 ח "בש

 185400 3% 189000 5% 190800 6% 180000 וי קניה ות
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 :טבלת השוואות רשימת מצרכים

 

       שופרסל     רמי לוי   .טבלת השוואות רשימת מצרכים

מחיר  כמות שם פריט

 יחידה

מחיר 

 לגרם

מחיר 

 כ"סה

מחיר 

 יחידה

מחיר  מחיר לגרם

 כ"סה

 הערות

   19.9 ₪0.03  19.9 19.9 ₪0.03  19.9 1 כל יחידה' גר /51טונה רביעייה 

   6.9 ₪0.014  6.9 3.9 ₪0.008  3.9 1 'גר //1פתיתים אפויים 

   7.9   7.9 6.9   6.9 1 קופסת שימורי מלפפונים

   6.5   6.5 5.9   5.9 1 קופסת שימורי שעועית לבנה

   5.5   5.5 4.9   4.9 1 קופסת שימורי גרגרי חומוס

   6.9   6.9 6.9   6.9 1 קופסת זיתים מגולענים

   6.5   6.5 4.9   4.9 1 קופסת שימורי אפונה וגזר

   8.9 ₪0.09  8.9 9.9 ₪0.08  9.9 1 'גר //5שקית קפה שחור 

   4.5   4.5 3.9   3.9 1 קילו סוכר

   7.5   7.5 6.9   6.9 1 שמן קנולהליטר 

   9.9   9.9 6.9   6.9 1 קילו אורז

   1.9   1.9 1.5   1.5 1 קילו מלח

   4.5   4.5 7.5   7.5 1 'גר /21שקית קוסקוס 

   16.9   16.9 14.8   14.8 1 'יח //5קופסת תה 

   12.9   12.9 11.8   11.8 1 'גר //1ממרח שוקולד 

   9.5 ₪0.03  9.5 8.9 ₪0.01  8.9 1 ' גר /21צנצנת ריבה 

   10.9   10.9 8.9   8.9 1 'גר /21בקבוק קטשופ 

   3.6   3.6 3.5   3.5 1 'גר /31קופסת רסק עגבניות 

   7.9   7.9 9.9   9.9 1 'גר //1קופסת מיונז 

   12.9   12.9 7.9   7.9 1 'גר //1קופסת טחינה גולמית 

   15.5   15.5 13.9   13.9 1 ג"ק 5מרק  אבקת

   32.9 ₪1.03  32.9 24.9 ₪0.83  24.9 1 'יח 32חבילת נייר טואלט 

 -רמי לוי  19.9 ₪3.32  19.9 16 ₪4.00  16 1 'גר //2אריזת מגבונים לחים 

, רביעיה

 -שופרסל  

 שישיה 

 //2שופרסל  20 ₪0.10  20 20 ₪0.04  20 1 ל"מ //1ל  'בקבוק אלכוג

 ל "מ

   260.2     230.4       ₪מ "כ ללא מע"סה

 

וכן ניתנה הנחה גבוהה אשר הצעתו עבור סל מזון הינה הזולה ביותר  רמי לוי שיווק השקמהמלאשר הרכישה רכש ממליצה ' מח

 (. 1%) יותר עבור רכישת תווי שי 

 . מ"כולל מע //8,/50  -שווי התווים 

 

 281///5825 -מקור תקציבי 

 ( 2' נספח מס) 
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 רכישת כלי עבודה  עבור מחלקת גינון - 02/2/552' הצעה מס .3
 : כדלקמן ספקים  4-רכש פנתה ל ' מח הגינון' לשם קבלת הצעות מחיר עבור כלי עבודה למח

 .מ"דרור כלי עבודה בע, הום סנטר, כל בו עמיד, מ"כלים וציוד בע. כ.ל
 .מ"דרור כלי עבודה בע, מ"וציוד בע כלים. כ.ל: הספקים שנענו להצעה

 
 : טבלת השוואות מחיר להלן 

 
     דרור כלי עבודה   .כ.ל      

 הערות כ"מחיר סה מחיר יחידה כ"מחיר סה מחיר יחידה כמות חישוב' יח אור הפריטית

-פטישון נטען
 GBH-בוש' חב

18V LI +2 
 4AH-סוללות

   1870 1870 1660.5 1660.5 1 יחידה

רתכת 
אלקטרונית 

ZIKA-  דגםI-
200c -- לריתוך

אלקטרודה עד 
 מ"מ 4.2: קוטר

   930 930 751.5 751.5 1 יחידה

מסור שורף 
GCO 2000 -

BOSCH -"14 

   860 860 923.08 923.08 1 יחידה

פלטות למסור 
" 14 -שורף 

תואמות )
 (למסור

   210 14 254.25 16.95 15 יחידה

פטיש קדיחה 
-וחציבה נטען 

DHR400 
2X18V --

MAKITA 

   2999 2999 2950.2 2950.2 1 יחידה

 13Vסוללות 
 2-מקיטה מ

  אמפר ומעלה

ההצעה משני הספקים  1200 300 1123.2 280.8 4 יחידה
 4 -מתייחסת לסוללות  

 אמפר

איזמל שטוח 
SDS - 

BOSCH 

   40 40 48.6 48.6 1 יחידה

איזמל שפיץ 
SDS-BOSCH 

   40 40 48.6 48.6 1 יחידה

סט מקדחים 
ואיזמלים 

תוצרת 
BOSCH - דגם

2623573765   

   120 120 0   1 יחידה

-משור גרונג 
שולחן עליון 

"12-BOSCH-
GTM 12 JL 

   2500 2500 2302.2 2302.2 1 יחידה

פטיש חציבה 
-מ"מ52וקידוח 

BOSCH- 
GBH 11 DE 

   2990 2990     1 יחידה

-בנזין-גנרטור 
2322W שטל-

-מנוע הונדה 
דגם 

SRH4000H-
 6.5:עצמת מנוע

   2290 2290 3060 3060 1 יחידה
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-כוחות סוס 
הספק 

 4222w:מנוע

כ ללא "סה
 ₪מ "מע

      13122.13   16049   

 
 

בהתאם להצעה הזולה ביותר , מ"דרור כלי עבודה בע, מ"כלים וציוד בע. כ.ל: הספקים משני הרכישהלאשר רכש ממליצה ' מח
 . לפריט

 .מ לשנה"לא כולל מע₪  ///,/1סכום הרכישה לא יעלה על 
 

 .כבישים/ ש"הכלים מתאימים גם למחלקת האחזקה אבות בית ופת: הערה  **
 

 .י גזברית העירייה"הזמנות חתומות ומאושרות עבהתאם ל,  /03///5221 -מקור תקציבי
 

 ( 3' נספח מס) 

 הובלה והתקנת מתקני האכלה לחתולים, רכישה  - 02/2/558' הצעה מס .2
 .רכש' לשם קבלת הצעות מחיר עבור התקנת מתקני האכלה לחתולים שיפוזרו ברחבי העיר ווטרינרית העירייה פנתה למח

 ,מ"בעגנית פארק , מ"זהבי פלדות בע, מ"לשם מתכות בע, מ"אם שגב תעשיות בע. יא: כדלקמן  ספקים 5 -רכש פנתה ל ' מח
 .עמית ריהוט רחוב

 .מ"זהבי פלדות בע, מ"אם שגב תעשיות בע. יא: הספקים אשר נענו לפנייה
  : להלן מפרט לשוקת

השוקת מחולקת למזון ולמים פתחי ניקוז לצורך . ודמויות חתול משני הצדדים אפשרות ללוגו העירייה וכיתוב, גג, שוקת :צורה
 .הניקיון
 . צביעה בתנור, נירוסטה : חומרים

 . גג מעוגל, 42-62רוחב , 122אורך : מידות שוקת
 . מ"ס 22מרווח בין גג לשוקת בחלק האחורי של המתקן 

 
 :להלן טבלת השוואה מחיר

 
 
 

 . מ "אם שגב תעשיות בע. יאהספק הצעה הזולה ביותר של הההתקשרות עם לאשר רכש ממליצה ' מח
 (. מ"לא כולל מע₪  //52,1)  פינות האכלה כולל תוספת חריטה  /5הרכישה הינה עבור 

 
  /22//52522 -מקור תקציבי 

 ( 1' נספח מס)  

 

 

 :ות הועדה לצהמ

אי אם שגבזהבי פלדות

כמותתיאור הפריט/העבודה/השירות
מחיר יחידה ללא 

מע"מ ₪
סה"כ ללא מע"מ 

₪
מחיר יחידה ללא 

מע"מ ₪
הערותסה"כ ללא מע"מ ₪

פינת האכלה לחתולים - מצ"ב מפרט 
לעיל

12500250013501350

פינת האכלה לחתולים - מצ"ב מפרט 
לעיל

523001150013506750

פינת האכלה לחתולים - מצ"ב מפרט 
לעיל

10210021000135013500

תוספת מדבקה סלוגן עירייה פרוצס 
צבעוני מלא. עמידות לתנאי חוץ.

אופציה11201200

תוספת חריטה עיריית רמלה כולל סלוגן 
עירייה.

אופציה1660096001001600

4472023200סה"כ ללא מע"מ ₪



  ד "סב

 

      

 51-02/2/22  'מס ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                
                                                                                                                                    ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

5 

 
 /2/2תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים לשנת  -02/2/551' הצעה מס .5

וממליצה בפני ראש  הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים נציג אגף ספורט ואירועיםהסבר , לאחר עיון בבקשה ובנספחים
פדרציה למוסיקה ישראלית וים  -ל "הפי -מ "ויות מבצעים של אמני ישראל בעאת דרישת התשלום של החברה לזכ העיר לאשר
 .מ"כולל מע₪  22,313 ס"עמ "תיכונית בע

 
 רכישת תווים לרכישת מזון - 02/2/551' הצעה מס .2

רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה ' הועדה מאשרת המלצת מח, רכש' הסבר מנהלת מח ,בבקשה ובנספחיםלאחר עיון 

 (. 1%) מרמי לוי שיווק השקמה אשר הצעתו עבור סל מזון הינה הזולה ביותר וכן ניתנה הנחה גבוהה יותר עבור רכישת תווי שי 

 . מ"כולל מע //8,/50  -שווי התווים 

 
 רכישת כלי עבודה  עבור מחלקת גינון - 02/2/552' הצעה מס .3

 לאשר רכש וממליצה בפני ראש העיר ' הועדה מאשרת המלצת ממח, רכש ' מנהלת מחהסבר , לאחר עיון בבקשה ובנספחים
 . בהתאם להצעה הזולה ביותר לפריט,  מ"דרור כלי עבודה בע, מ"וציוד בע כלים. כ.ל: הספקיםשני הרכישה מ

 .מ לשנה"לא כולל מע₪  ///,/1לא יעלה על סכום הרכישה 
 

 הובלה והתקנת מתקני האכלה לחתולים, רכישה  - 02/2/558' הצעה מס .2
הועדה מאשרת ,  ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר  רכש' הסבר מנהלת מח, לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 . מ "אם שגב תעשיות בע. יאמהספק  הרכישהלאשר רכש וממליצה בפני ראש העיר ' המלצת ממח
 (. מ"לא כולל מע₪  //52,1)  פינות האכלה כולל תוספת חריטה  /5הרכישה הינה עבור 

 
 

 
 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                       

 ל העירייה  "מנכ         גזברית  העירייה                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :החלטות ראש העיר
 
 

 /2/2תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים לשנת  -02/2/551' הצעה מס .5
פדרציה למוסיקה  -ל "הפי -מ "דרישת התשלום של החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 .מ"כולל מע₪  22,313 ס"עמ "ישראלית וים תיכונית בע
 

 רכישת תווים לרכישת מזון - 02/2/551' הצעה מס .2

מרמי לוי שיווק השקמה אשר הצעתו עבור סל מזון הינה הזולה ביותר וכן ניתנה הנחה הרכישה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 (. 1%) גבוהה יותר עבור רכישת תווי שי 
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 . מ"כולל מע //8,/50  -שווי התווים 

 
 רכישת כלי עבודה  עבור מחלקת גינון - 02/2/552' הצעה מס .3

בהתאם להצעה הזולה ,  מ"דרור כלי עבודה בע, מ"ם וציוד בעכלי. כ.ל: מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה משני הספקים 
 . ביותר לפריט

 .מ לשנה"לא כולל מע₪  ///,/1סכום הרכישה לא יעלה על 
 

 הובלה והתקנת מתקני האכלה לחתולים, רכישה  - 02/2/558' הצעה מס .2
 . מ "אם שגב תעשיות בע. יאמהספק  הרכישהמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 (. מ"לא כולל מע₪  //52,1)  פינות האכלה כולל תוספת חריטה  /5הרכישה הינה עבור 
 
 
 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 
 


