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באמצעות  - (2021 מרץ 9 ) תשפ"א  אדר' כה שלישי התקיימה ביום ( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת  מ

 ZOOMאפליקציית 
 

 משתתפים:                                                                            נוכחים:                                        
  מנהל הקאנטרי העירוני  -בוריס אוסטאוב                                               גזברית העירייה  -רוזה עללאל

                                  יועמ"ש ל משנה -סופי ויטלם עו"ד 
                                    אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש 
 מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן 

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   
 

 הנדון:
 
 

 אפליקצייתבאמצעות  ) מח' בטיחות בדרכים(  בנושא כישורי חיים בדרךהפעלת סדנאות - 6/20216הצעה מס'  .1

ZOOM 

ביצע , אגף הנדסה ZOOM אפליקצייתבאמצעות ) מח' בטיחות בדרכים( לשם הפעלת סדנאות בנושא כישורי חיים בדרך 

רחל פאר ושות', אבי חברות שמורשות מטעם הרלב"ד ומשרד החינוך לבצע את הסדנאות הללו, כדלקמן:  3-פנייה טלפונית  ל

 קואצ' איי אל.  -רעםבן רפאל ייעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים בע''מ, דדי ב

 צבי, אריאל. בתי ספר : אופק, בר אילן, שרת, רעות, מענית, בן 7-התוכנית תתקיים ב 

  : מפגשים.  60סה"כ מפגשים בכל בתי הספר 

 להלן חלוקת הסדנאות :  

 מס' מפגשים שם ביה"ס

 8 בן צבי

 7 בר אילן

 9 אופק

 11 מענית

 8 רעות

 8 אריאל

 9 שרת

 60 סה"כ

 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 כולל מע"מ. ₪ 24,000 -. רחל פאר ושות'1

 כולל מע"מ. ₪  27,000 -קואצ' איי אל -. דדי ברעם2

 כולל מע"מ.₪  28,665 -. אבי בן רפאל ייעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים בע''מ3

 

 .כולל מע"מ₪  24,000רחל פאר ושות' ע"ס חברת של ההצעה הזולה ביותר   ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 

 1744000780 -מקור תקציבי

 ( 1)נספח מס'  
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 מרכזי הספורט העירוניים -תיקון הליכונים ומכשירי אירובי  - 2021/76הצעה מס'  .2

תיקון, טיפול, החלפת חלפים ואישורי בטיחות במכשירי האירובי בחדרי הכושר במרכזי לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

איי. אס. פי פיטנס ספקים כדלקמן:  5 - ל  באמצעות מנהל הקאנטרי העירוניפנה  אגף ספורט ואירועים הספורט העירוניים

 .ספורטל ,דאבל פיטנס ,( בע"מ1987אגנטק ) , טק אילניה בע"מ-תומר ספורט , בע"מ

 

 איי. אס. פי פיטנס בע"מ.הספקים שנענו להצעה:  

 
 להלן הצעת המחיר : 

 

אומדן צריכה  שירותסוג 
 שנתי

 איי. אס. פי פיטנס

תומר 
-ספורט

טק אילניה 
 בע"מ

( 1987אגנטק )
 בע"מ

דאבל 
 פיטנס 

 ספורטל

מחיר 
 ליח'

סה"כ 
 מחיר

לא הגישו 
 הצעה

ענו שלא 
יכולים לשלוח 
הצעת מחיר 

היות 
והמכשירים 

אינם של 
חברת 

 טכנוג'ים

לא 
הגישו 
 הצעה

לא הגישו 
 הצעה

RUNNING BELT  
SIEGLING  120 X 22 L 

C932 

 רצועת הליכון
6 1,123  6,738  

Module Motor Drive AC 
Induction C932 

  c932 2 3,013  6,026מנוע להליכון 

LABEL  SNAP DOME  5 
BUTTON TREAD 

לחצן אדום להפסקה 
  236  59 4 מידית של ההליכון

ASSEMBLY  DISPLAY 
PANEL/LABEL  HB 

  3,444  1,722 2 פאנל קומפלט עבור הליכון

PEDAL, BIKE, BLACK 
CLIP, SS PIN, 

LE/RBK/UBK10 

 פדאל לאופניים צבע שחור,
3 133  399  

ASSEMBLY  DISPLAY 
PANEL/LABEL  EN 

פאנל קומפלט עבור 
  1,834  917 2 אופניים

Deck Running 9.3 X 07 
C932 

  4,448  1,112 4 משטח ריצה

SPRING  GFX 9.3X-07 1,275  85 15 רצועת מנוע הליכון  
ASSEMBLY  

CROSSRAMP  
VERTICAL EFX536 

 מנוע הרמה לקרוס טריינר
3 1,272  3,816  

ASSY  STAIRARM 
WHEEL  CONSUMER 

EFX 

 גלגלים קדמיים להליכון
8 232  1,856  

Cup Holder, Recumbent  מחזיק כוסות לקרוס
  225  75 3 טריינר

KIT  LIFT MOTOR  
240V  W/ADAPTER CA 

  240V 2 1,137  2,274מנוע הרמה 

ASSY PCA & SW  
DISPLAY-C  METRICS 

AMT100i 

החלפת לחצן ל הרמה 
  524  262 2 והורדה של גובה ההליכון

  5,900  295 20 ביקור שרות איזור מרכז ביקור שרות איזור מרכז
ASSEMBLY, DISPLAY 

PANEL/LABEL, 534I 
HEB 

פאנל קומפלט עבור קרוס 
  3,594  1,797 2 טריינר,

BOOK SUPPORT  
DISPLAY-C  

MAKROBLEND 

תמיכת סטנד לספר 
  72  36 2 בהליכון

ASSEMBLY FRONT 
ROLLER 9.3X07 C932I 

  1,926  642 3 רולר קדמי להליכון

ASSEMBLY REAR 
ROLLER 9X27 C932I 

  1,998  666 3 רולר אחורי להליכון

KEYPANEL  SNAP 
DOME  5 BUTTON  

EFX 

החלפת לחצני מהירות 
  279  93 3 בהליכון

     ₪  40,719.40 סה"כ מחיר 

     ₪  6,922.34 מע"מ

     ₪  47,642 סה"כ כולל מע"מ 
 

 

 האם הסכומים סבירים? מנהל הקאנטרי העירני משיב כן.  - לשאלת הועדה
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 . כולל מע"מ לשנה ₪  47,642ע"ס  חברת איי.אס.פי פיטנס בע"מ לאשר ההתקשרות עםאגף ספורט ואירועים ממליץ 

 בתנאים זהים ובסכום התקשרות זהה. תנוספההתקשרות הינה לשנה עם אופציה להארכה לשנה 

  .אחריות על תיקון של חלק הינה לשנה 

 .לחברה רקע וניסיון בתחום ונותנת שירות להליכונים ומכשירי האירובי המוצבים במרכזי הספורט העירוניים 

                      

  -  תקציבי מקור

  1747300750/780   - קאנטרי עירוני   

 1829400750/780  - מרכז הפיס

 182953750/780  - מרכז קריית האומנים   

 1829800750/780  -ן מרכז הספורט נאות בגי   

 

 (2)נספח מס'  

 

 

שירותי יעוץ ביטוח אלמנטרי ורכב עם יועץ הביטוח אורי אורלנד משרד יועצים הארכת  - 68/2021הצעה מס'  .3

 לניהול סיכונים בע"מ

חברת אורי אורלנד משרד יועצים אשרה התקשרות עם  26.03.2019מיום  18/2019-15ועדת הצעות פטורות מס' 

 לא כולל מע"מ.₪  48,000לניהול סיכונים בע"מ ע"ס 

הארכת , בהתאם לאמור בהסכם המקורי וזאת   מומשה אופציית הארכת ההסכם  לשנה 03.02.20בתאריך 

 .31.03.2021ההסכם הינה בתוקף עד ליום 

 ) מצ"ב הסכם מקורי+ נספח הארכה(. 

וכן המכרזי  טרם הסתיים  ביטוחים וההליךשירות עבור  פרסמה מכרז) מדור מכרזים וביטוחים ( היות והעירייה 

משרד אורי אורלנד משרד יועצים לניהול הארכת התקשרות עם  ת על מנת להמשיך ברצף שירותים אילו, מבוקש

 כולל מע"מ.₪  28,080( ע"ס 30.09.2021חודשים נוספים )עד ליום  6 -סיכונים בע"מ  ל

 

  1931000440 -מקור תקציבי 

 (3)נספח מס' 
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 שנה עבודה בעיריית רמלה  25רכישת שעוני יד לעובדים שמלאו להם  - 69/2021הצעה מס'  .4

שנה בעיריית רמלה, מח' רכש ואגף  25לשם קבלת הצעות מחיר  עבור רכישת שעוני יד כולל חריטה לעובדים אשר מלאו להם 
 שעוני עדי, רולטיים.  -ספקים: קבוצת יבנה  2-ל פנו משאבי אנוש 

 
 להלן טבלת הצעות מחיר: 

 

    
קבוצת יבנה 

   רולטיים    שעוני עדי -

 כמות אור הפריטית
מחיר יחידה 
 כולל מע"מ 

 מחיר סה"כ
 מ "כולל מע 

מחיר יחידה 
 כולל מע"מ 

מחיר סה"כ 
 מ "כולל מע

₪  400שעוני יד לגברים  בטווח מחירים של עד 
 7030 370 7558.2 397.8 19 כולל חריטה ומע"מ 

₪  400שעוני יד לנשים  בטווח מחירים של עד 
 22400 400 22276.8 397.8 56 כולל חריטה ומע"מ 

 29,430   29,835    סה"כ כולל מע"מ 
 

 . ** המחירים כוללים מע"מ

 .  כולל מע"מ₪  29,430  ע"ס -רולטיים   -הזולה ביותר הינה מנהלת מח' רכש ממליצה על רכישה מהספק אשר הצעתו 

 

  1611100511  -מקור תקציבי 

 (4)נספח מס' 

 

 וחדר הישיבות  החינוך אגף  מנהלת  עבור רכישת ריהוט -  70/2021הצעה מס'  .5

 לחדר מנהלת אגף החינוך וחדר ישיבות נדרש לרכוש ריהוט. 

( בע"מ, משרהיט בע"מ, יצירה 1991ספקים : רהיטי הכח) 4-רכש פנתה ל לשם קבלת הצעות מחיר עבור ריהוט,  מח'

 ש.נויפלד בע"מ, ש.בן עמי סוכנויות.

 ( בע"מ, משרהיט בע1991: רהיטי הכח )הספקים שנענו להצעה:  

 להלן טבלת השוואות מחיר:

   משרהיט  הכח רהיטי   החינוך אגף מנהלת ריהוט השוואות טבלת

 יחידת  הפריט אורית
 מידה

 יחידה מחיר  כמות
 מ"מע ללא

 ח"ש

 ללא כ"סה מחיר
 ח"ש מ"מע

 יחידה מחיר
 מ"מע ללא

 ח"ש

 כ"סה מחיר
 מ"מע ללא

 ח"ש

 הערות

סאיכ   5320 380 4630.5 330.75 14 יחידה דדו דגם אורח 

 טבעי עץ מנהלים – עבודה שולחן קול
 קנטים בצדדים גימור שחורה מתכת משולב

 75H*90*220 :במידות שחור / אפור

  2755 2755 2810 2810 1 יחידה

 טבעי עץ מגירות משולבת שלוחה קול
 קנטים בצדדים גימור שחורה מתכת משולב

 75H*52*90 :במידות שחור / אפור

  1378 1378 1404 1404 1 יחידה

 שחור ריפוד גבוה מנהל מלודי מנהל סאיכ
 ופה.איר מנגנון בידיות כולל

 .הכח רהיטי מאתר

  1168 1168 1191 1191 1 יחידה

 שלד יחיד עוצבת אירוח כורסת פרנסיס
  אפור ריפוד שחור מתכת

 אין - הכח רהיטי 1512 756 1546 773 2 יחידה
 במלאי

  900 900 0 0 1 יחידה  והרכבה הובלה

  13033  11581.5    ₪ מ"מע ללא כ"סה

  2215.61  1968.855     מ"מע

  15248.61  13550.355     מ"מע כולל כ"סה
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 כולל מע"מ.₪  13,550( בע"מ ע"ס 1990) רהיטי הכוח -שהצעתו הזולה ביותר הרכישה מהספק  לאשר  מח' רכש ממליצה

 

 811000930, 811000740 -תקציבי מקור 

 

 ( 4)נספח מס' 

 

 המלצות  הועדה:

 

 ZOOMהפעלת סדנאות בנושא כישורי חיים בדרך באמצעות תכנת - 66/2021הצעה מס'  - 2021/66הצעה מס'  .1

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה 

כולל ₪  24,000רחל פאר ושות' ע"ס חברת  לאשר ההתקשרות עםמאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר  

 .מע"מ

 צבי, אריאל. שרת, רעות, מענית, בןבתי ספר : אופק, בר אילן,  7-התוכנית תתקיים ב 

  : מפגשים.  60סה"כ מפגשים בכל בתי הספר 

 

 מרכזי הספורט העירוניים -תיקון הליכונים ומכשירי אירובי  - 67/2021הצעה מס'  .2

 וממליצה בפני  מנהל הקאנטרי העירוני, הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועיםלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 . כולל מע"מ לשנה ₪  47,642ע"ס  חברת איי.אס.פי פיטנס בע"מעם  לאשר ההתקשרותראש העיר  

 ההתקשרות הינה לשנה עם אופציה להארכה לשנה נוספת בתנאים זהים ובסכום התקשרות זהה.

  .אחריות על תיקון של חלק הינה לשנה 

  האירובי המוצבים במרכזי הספורט העירוניים.לחברה רקע וניסיון בתחום ונותנת שירות להליכונים ומכשירי 

 

שירותי יעוץ ביטוח אלמנטרי ורכב עם יועץ הביטוח אורי אורלנד משרד יועצים הארכת  - 68/2021הצעה מס'  .3

 לניהול סיכונים בע"מ

 העירייה פרסמה מכרז עבור שירות ביטוחים וההליך  מח' רכש לפיו לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת 

 ראש העיר , הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני המכרזי  טרם הסתיים וכן על מנת להמשיך ברצף שירותים אילו, 

 (30.09.2021חודשים  )  6 -משרד אורי אורלנד משרד יועצים לניהול סיכונים בע"מ  ל לאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ.₪  28,080ע"ס  

 

 שנה עבודה בעיריית רמלה  25רכישת שעוני יד לעובדים שמלאו להם  - 69/2021הצעה מס'  .4

 עיון בבקשה ונספחים, הסבר מנהלת מח' רכש ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה  לאחר
   .כולל מע"מ₪  29,430  ע"ס -רולטיים מהספק  לאשר הרכישההמלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר  מאשרת 
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 רכישת ריהוט עבור מנהלת  אגף  החינוך וחדר הישיבות  -  2021/70הצעה מס'  .5

 עיון בבקשה ונספחים, הסבר מנהלת מח' רכש ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה  לאחר

כולל ₪  13,550( בע"מ ע"ס 1990מהספק רהיטי הכוח) לאשר הרכישההמלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר  מאשרת 

 מע"מ.

 
 
                             

 רונן עזריה                                             רוזה עללאל                                                          
 מנכ"ל העירייה                                          גזברית  העירייה                                               
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 ראש העיר : חלטות ה
 
 
 

 ZOOMהפעלת סדנאות בנושא כישורי חיים בדרך באמצעות תכנת - 66/2021הצעה מס'  - 2021/66הצעה מס'  .1

 .כולל מע"מ₪  24,000רחל פאר ושות' ע"ס חברת  ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 צבי, אריאל. בתי ספר : אופק, בר אילן, שרת, רעות, מענית, בן 7-התוכנית תתקיים ב 

  : מפגשים.  60סה"כ מפגשים בכל בתי הספר 

 

 מרכזי הספורט העירוניים -תיקון הליכונים ומכשירי אירובי  - 67/2021הצעה מס'  .2

 . כולל מע"מ לשנה ₪  47,642ע"ס  חברת איי.אס.פי פיטנס בע"ממאמץ החלטת  הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 ההתקשרות הינה לשנה עם אופציה להארכה לשנה נוספת בתנאים זהים ובסכום התקשרות זהה.

  .אחריות על תיקון של חלק הינה לשנה 

  ונותנת שירות להליכונים ומכשירי האירובי המוצבים במרכזי הספורט העירוניים.לחברה רקע וניסיון בתחום 

 

שירותי יעוץ ביטוח אלמנטרי ורכב עם יועץ הביטוח אורי אורלנד משרד יועצים הארכת  - 68/2021הצעה מס'  .3

 לניהול סיכונים בע"מ

 ם לניהול סיכונים בע"מ  משרד אורי אורלנד משרד יועצי הארכת ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 כולל מע"מ.₪  28,080(  ע"ס 30.09.2021חודשים  )  6 -ל

 

 שנה עבודה בעיריית רמלה  25רכישת שעוני יד לעובדים שמלאו להם  - 69/2021הצעה מס'  .4

 .  כולל מע"מ₪  29,430  ע"ס -רולטיים מהספק מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה 
 
 

 רכישת ריהוט עבור מנהלת  אגף  החינוך וחדר הישיבות  -  2021/70הצעה מס'  .5

 כולל מע"מ.₪  13,550( בע"מ ע"ס 1990מהספק רהיטי הכוח) מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה 

 
 
 
 

מיכאל וידל                                                                                                                       

 ראש העיר                                                                                                                  


