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באמצעות  - (2021 מאי 11)  תשפ"א  אייר שלישי כט'  התקיימה ביום ( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת  מ
 .ZOOMאפליקציית 

 
 משתתפים:                                                                                נוכחים:

            גנים ונוף מנהל מח'   - ברוש יוסף                                                    גזברית העירייה  -רוזה עללאל
       מנהל מח' מחשוב  -משה ביטן                                           יועמ"ש ל משנה  -סופי ויטלם   עו"ד

     מנהל מח' תיירות  -רון פלד                                               אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש 
 פיקוח עירונימנהל מחלקת   -פלי בן שבת                                                   מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן 

  ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה  -עו"ד שלי ביטון 
 
 

 הנדון:
 

  2022-2021פיקוח והפעלת בקרי השקיה ממוחשבים בעיר רמלה לשנת  - 2021/131צעה מס' ה .1

 ברחבי העיר מותקנות מערכות ממוחשבות בגינות הציבוריות.  

אקווה ספקים כדלקמן:  2 -לשם קבלת הצעות מחיר עבור פיקוח והפעלת מערכות בקרת השקיה ברחבי העיר  מח' גנים ונוף פנתה ל

 מ, אהד אהרון.מערכות מים ניהול תשתיות בע"

 

 אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ , אהד אהרון. הספקים אשר נענו להצעה:

 

 להלן טבלת השואות מחיר:

 לא כולל מע"מ ₪  54,000 ת מים ניהול תשתיות בע"מאקווה מערכו

 לחודש.₪  4,500

 לא כולל מע"מ ₪  36,000 אהד אהרון

 ש" לחודש. 3,000

 .01.04.2021-31.03.2022חודשים:  12*ההתקשרות הינה למשך 

 

מנהל מחלקת גינון מסביר לחברי הועדה כי בשל נגיף הקורונה ומחסור בכוח אדם במחלקתו, המסמכים להתקשרות  הערה :

 חדשה הוגשו למזכירות העירייה באיחור. 

 

 ₪  36,000אהרון אהד ע"ס חברת  שלביותר  ההצעה הזולה  לאשר ההתקשרות עם מחלקת גנים ונוף ממליצה

 פיקוח ובקרה.לא כולל מע"מ עבור שירותי 

 

 1746000752 -מקור תקציבי
 

 (1)נספח מס' 
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 הכרזה על אתר פסולת בנין - 2021/114הצעה מס'  .2

 .1984 -א לחוק הניקיון התשמ"ד 7רשות מקומית נדרשת להכריז על אתר פסולת בנין ע"פ סעיף 

 ההחלטה.אתרים: נען וברקת, והוחלט כי נדרש לחדש  2בעבר הכריזה העירייה על 

אגף שפ"ע פנה  , מאושרות ע"י המשרד להגנת הסביבהלקליטת פסולת בנין באזור המרכז הלשם קבלת הצעות מחיר עבור אתרים 

המפעילות אתרים לקליטת פסולת בנין באזור  ,נגב אקולוגיהחברות  כדלקמן :י.מ.עטר בע"מ , גרין קליטה ומחזור בע"מ  3 -ל

 נת הסביבה. המרכז, שמאושרות ע"י המשרד להג

 )ללא מע"מ וללא היטל הטמנה(.החברות שנענו להצעה: י.מ.עטר בע"מ , גרין קליטה ומחזור בע"מ 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

מרחק  מיקום חברה מס'
 מהעיר

ללא מע"מ                             ₪  -עלות 
 ולא כולל היטל הטמנה

 פסולת בנין מעורבת פסולת בנין נקיה
 אין אפשרות לקלוט 42 16.1 חפץ חיים י.מ. עטר בע"מ 1

גרין קליטה  2
 ומחזור בע"מ

 100 50 5.4 נען

 לא הגישו הצעה  רשל"צ נגב אקולוגיה  3

 

 הערות המחלקה המקצועית : 

 האתר בחפץ חיים אינו יכול לקלוט כלל פסולת בנין מעורבת, דהיינו שכוללת מרכיב שאינו בטון, ברזל או עפר, בכמות העולה 

 . במקרה שתגיע משאית עם הרכב כזה, היא עשויה להתבקש לחזור.  5%על 

 המשליך.הצליח באיתור כאשר הפיקוח אינו  רוב עבודות פינוי הפסולת מתבצעות במסגרת "ניקיון שטחים פתוחים", 

 במקרים אלה, לרוב לא ניתן לדעת בבירור את הרכב הפסולת.   

 

אתר נען כאתר העירוני לצורך פינוי ערמות פסולת, ולהשתמש באתר בחפץ חיים, אך  להכריז על אגף שפ"ע  ממליץ לאור האמור, 

 ורק לעבודות בניה/ עפר שהעירייה מבצעת, והרכב הפסולת ברור וידוע.

 .                                                , עד לפרסום קול קורא בנושאלא כולל מע"מ  ₪ 50,000סכום  ההתקשרות לא יעלה על 

 

 ** מדובר בתקופת ביניים עד לפרסום קול קורא של המחלקה המקצועית והכרזה על זוכה. 

 

 17123752   -מקור תקציבי

 ( 2)נספח מס' 

 

 

 ESET Secure חידוש רישיונות  -2021/115הצעה מס'  .3

 חברות כדלקמן: נס מט"ח בע"מ,  3 -מח' מחשוב פנתה ל,  ESET Secureלשם קבלת הצעות מחיר עבור חידוש רישיונות 

 טק פלוס ,סילטק פתרונות בע"מ. 

 . הספקים שנענו להצעה: טק פלוס, סילטק פתרונות בע"מ, נס מט"ח בע"מ

 : להלן טבלת השוואות מחיר

 עלות כוללת  שם החברה מספר

 לא כולל מע"מ ₪  26,415 טק פלוס 1

 לא כולל מע"מ ₪  27,383 סילטק פתרונות בע"מ 2

 לא כולל מע"מ ₪  26,085 נס מט"ח בע"מ  3
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 לא כולל מע"מ. ₪  26,085בע"מ ע"ס  חברת נס מט"חמח' מחשוב ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  

 שנים.  3 -** הרישיון תקף ל

 

 1616000780 -מקור תקציבי 

 (3)נספח מס' 

 

 עירוני ושו"ב GISשירותי ייעוץ וגיבוש תכנית לדיגיטציה למערכות  -2021/611הצעה מס'  .4

 מנהל מח' מחשוב פנה  , עירוני ושו"ב GISלשם קבלת הצעות מחיר עבור שירותי ייעוץ וגיבוש תכנית לדיגיטציה למערכות 

 יועצים כדלקמן: שלמה בן חיים, אילן אלטר, צחי שלום, מוטי בן דוד. 4 -ל 

 הספקים שנענו להצעה: שלמה בן חיים , אילן אלטר.

 

  ( ו₪  250על גבי טופס הצעת המחיר של העירייה צוין מחיר מינימום ) לא כולל ₪  350מחיר מקסימום ) לא כולל מע"מ

 . מע"מ (

 

 : להלן טבלת השוואות מחיר

 שעות 100עלות ל עלות לשעה  שם החברה מספר

 לא כולל מע"מ ₪  25,000 לא כולל מע"מ ₪  250 שלמה בן חיים  1

 לא כולל מע"מ ₪  25,000 לא כולל מע"מ ₪  250 אילן אלטר 2

 

 שעות ייעוץ(.  100לא כולל מע"מ ) ₪  25,000ס אילן אלטר ע" מח' מחשוב ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

ילן אלטר הינה בין היתר בשל הגשת חומרים בהתאם לנדרש בטופס הבקשה והינו עומד בכל כי ההמלצה להתקשר עם איובהר 

 דרישות הסף.

 מכלול החומרים על מנת לבחון את עמידתו בדרישות הסף. לא צירף אתהמציע שלמה בן יוסף 

 

  2029272750 -מקור תקציבי 

 (4)נספח מס' 

 

 העתקת מזרקה בבריכת הקשתות ברמלה   -2021/171הצעה מס'  .5

 שנים שנמצאה ברמלה.  900בבריכת הקשתות הנה מזרקה בת  המזרקה 

 . ששרד מהתקופה הפאטימית בעולם מדובר במזרקה נדירה שכן חלק ממנה ששרד, צינור בתוך כד )זיר( הנו היחיד 

 יכת הקשתות נבחרה בעבר למקום הצגתה.המזרקה חשובה לתצוגה בעיר רמלה כפריט היסטורי שיש לשמרו ובר

  ללא מע"מ. 111,268ע"ס  -רשות העתיקות אומדן 

ההצעה כוללת עליות של אחסנת המזרקה זמנית בשטח הבריכה בצד והרכבתה מחדש סופית במקום החדש לאחר שהקבלן בינוי 

 יסיים כלונסאות/בנייה.

 העבודה, אולם לא נתנו הצעה בפועל.למקום הגיעו קבלנים נוספים לקבלת הצעת מחיר לביצוע 

 

 לא כולל מע"מ.₪  111,268רשות העתיקות ע"ס מנהל מח' תיירות עירונית ממליץ לאשר את ההצעה של 

 

  2684 -מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 
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 מדידה ברחוב טשרניחובסקי לטובת עבודות פיתוח  - 2021/181הצעה מס'  .6

מודדים כדלקמן: מודדי הגליל בע"מ, מקסימום מדידות ומיפוי  4 -הנדסה פנה ל אגףלשם ביצוע מדידה ברחוב טשרניחובסקי, 

 בע"מ, ת.גב. ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ, קנה מידה.

 : להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 כולל מע"מ  ₪  14,625 -. מודדי הגליל בע"מ1

  כולל מע"מ  ₪ 17,550 -. מקסימום מדידות ומיפוי בע"מ2

 כולל מע"מ  ₪  12,285 -. ת.גב. ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ3

 כולל מע"מ ₪  24,570 -. קנה מידה4

 

₪  12,285חברת ת.גב. ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ ע"ס הצעת המחיר הזולה של ההתקשרות עם  הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ.

 

  2852תב"ר  ,  1742000751 -מקור תקציבי

 ( 6 )נספח מס'

 

 כיתות מחשבים למרכז להב"ה בקמפוס נבון 2הקמת  - 2021/191הצעה מס'  .7

חברות כדלקמן: קידר מערכות אבטחה  3 -כיתות מחשבים למרכז להב"ה בקמפוס נבון, מח' מחשוב פנתה ל 2לשם הקמת 

 מתקדמות, טק פלוס פתרונות מחשוב בע"מ, אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ.

 

 :שהתקבלולהלן הצעות המחיר 

 .כולל מע"מ  ₪  35,725.95 -. קידר מערכות אבטחה מתקדמות1

 .כולל מע"מ   ₪ 34,983 -. טק פלוס פתרונות מחשוב בע"מ2

 .כולל מע"מ  ₪  31,794.75 -. אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ3

 

 כולל מע"מ.₪  31,794.75ע"ס חברת אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ המלצת מח' מחשוב ולהתקשר עם הנדסה ממליץ לאשר אגף 

 

  1818000781 -מקור תקציבי

 (7 )נספח מס'

 תכנון החלפת עמודי תאורה, חישובי תאורה ואפיון פנסים ברחוב בן גוריון - 2021/012הצעה מס'  .8

חברות כדלקמן: איי טי אס  3 -הנדסה פנה ל אגףלשם תכנון החלפת עמודי תאורה, חישובי תאורה ואפיון פנסים ברחוב בן גוריון, 

 הנדסה וייעוץ בע"מ, א. אבשלום ניהול ופיקוח פרוייקטים בע"מ, קלינפלץ הנדסה בע"מ.

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו

 כולל מע"מ ₪ 36,270 -. איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ1

 כולל מע"מ ₪  28,665 -. א. אבשלום ניהול ופיקוח פרוייקטים בע"מ2

 כולל מע"מ  ₪ 32,760 -. קלינפלץ הנדסה בע"מ3

 

 חברת א. אבשלום ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מהצעת המחיר הזולה של ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ.₪  28,665ע"ס  

  2914 -מקור תקציבי

 ( 8 )נספח מס'
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 והרשות לביטחון קהילתי העירונירכישת מכשירי קשר עבור השיטור   - 121/2021הצעה מס'  .9

 מכשירי קשר לטובת השיטור העירוני והסיירות של הרשות לביטחון קהילתי. 8נדרש לרכוש 

 מכשירי הקשר נועדו לייעול הקשר והעבודה המשותפת של הגורמים הנ"ל.

 

 חברת מוטורולה מאחר ל  מח' הפיקוח והשיטור העירוני פנתה, ( SRVמכשירים )מק"ט  8 לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 רמלה ולא ניתן להחליף מכשירי קצה.והרשת הינה ייחודית ותדר ייחודי ל

 עם קונפיגורציה לרמלה, המכשירים הקיימים כיום גם של רשת מוטורולה.  2017 -תה בהקמת הרשת נבנבנוסף לכך, 

 

כולל ₪  15,952חברת מוטורולה ע"ס שרות עם ההתקלאור האמור לעיל ולאחר בדיקת ההצעה, מח' פיקוח ושיטור עירוני ממליצה 

 .מכשירי קשר  8עבור רכישת  ( ,  20%מע"מ  ) ניתנה הנחה של 

 

 )מותנה באישור תקציב משרד הפנים( 1729999781   קורונה משרד הפנים הצטיידות -תקציבי מקור

 

 ( 9 )נספח מס'
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 המלצות  הועדה:

 

  2022-2021פיקוח והפעלת בקרי השקיה ממוחשבים בעיר רמלה לשנת  - 113/2021הצעה מס'  .1

הועדה ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר ,  גנים ונוף עיון בבקשה ונספחים, הסבר מנהל מח'  לאחר

 לא כולל מע"מ ₪  36,000אהרון אהד ע"ס חברת ההתקשרות עם  וממליצה בפני ראש העיר גנים ונוף מאשרת המלצת מח' 

 חודשים (.  12לחודש * ₪  3,000) 

 

 הכרזה על אתר פסולת בנין - 2021/114הצעה מס'  .2

קול קורא  מענה עד לפרסום  ןלפיו מדובר בתקופת ביניים אשר מטרתה לית אגף שפ"עעיון בבקשה ונספחים, הסבר מנהל   לאחר

אתר נען כאתר העירוני לצורך על   לאשר הכרזהוממליצה בפני ראש העיר אגף שפ"ע הועדה מאשרת המלצת בנושא ובחירת זוכה , 

 פינוי ערמות פסולת, ולהשתמש באתר בחפץ חיים, אך ורק לעבודות בניה/ עפר שהעירייה מבצעת, והרכב הפסולת ברור וידוע.

 .                                                סום קול קורא בנושא, עד לפרלא כולל מע"מ  ₪ 50,000סכום  ההתקשרות לא יעלה על 

 

 ESET Secure חידוש רישיונות  -2021/115הצעה מס'  .3

הועדה מאשרת , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר מחשוב  עיון בבקשה ונספחים, הסבר מנהל מח'  לאחר

 לא כולל מע"מ. ₪  26,085חברת נס מט"ח בע"מ ע"ס לאשר ההתקשרות וממליצה בפני ראש העיר מחשוב המלצת מח' 

 שנים.  3 -** הרישיון תקף ל

 

 עירוני ושו"ב GISשירותי ייעוץ וגיבוש תכנית לדיגיטציה למערכות  -2021/116הצעה מס'  .4

לאשר וממליצה בפני ראש העיר מחשוב הועדה מאשרת המלצת מח'  ,מחשוב  עיון בבקשה ונספחים, הסבר מנהל מח'  לאחר

 שעות ייעוץ(.  100לא כולל מע"מ ) ₪  25,000אילן אלטר ע"ס ץ ההתקשרות עם היוע

יובהר כי ההמלצה להתקשר עם אילן אלטר הינה בין היתר בשל הגשת חומרים בהתאם לנדרש בטופס הבקשה והינו עומד בכל 

 דרישות הסף.

 שלמה בן יוסף נמצא כי לא צורפו מכלול החומרים על מנת לבחון את עמידתו בדרישות הסף.המציע 

 

 העתקת מזרקה בבריכת הקשתות ברמלה   -2021/171הצעה מס'  .5

לפיו ישנה חשיבות רבה בהעתקת המזרקה מאחר ומדובר בפריט  מנהל מח' תיירות עירוניתהסבר עיון בבקשה ונספחים,   לאחר

 רשות העתיקותלאשר ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיר מח' תיירות עירונית הועדה מאשרת המלצת   היסטורי, 

 לא כולל מע"מ.₪  111,268ע"ס 

 

 מדידה ברחוב טשרניחובסקי לטובת עבודות פיתוח  - 2021/181הצעה מס'  .6

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

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

 כולל מע"מ.₪  12,285ע"ס  
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 כיתות מחשבים למרכז להב"ה בקמפוס נבון 2הקמת  - 2021/191הצעה מס'  .7

משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה , ומנהל מח' מחשוב  כלכלן אגף הנדסה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר

חברת אזעקות  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםאגף ההנדסה ומח' מחשוב  הועדה מאשרת המלצת  ביותר

 כולל מע"מ.₪  31,794.75  ותקשורת רז קול בע"מ ע"ס

 

 עמודי תאורה, חישובי תאורה ואפיון פנסים ברחוב בן גוריוןתכנון החלפת  - 2021/012הצעה מס'  .8

הועדה מאשרת  משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותרלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה, 

 ע"מחברת א. אבשלום ניהול ופיקוח פרויקטים בההתקשרות  עם  המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר

 כולל מע"מ.₪  28,665ע"ס  

 

 רכישת מכשירי קשר עבור השיטור העירוני והרשות לביטחון קהילתי  - 121/2021הצעה מס'  .9

והרשת הינה ייחודית לפיו נעשתה פנייה רק לחברת מוטורולה מאחר  מנהל מח' פיקוח עירונילאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

עם קונפיגורציה לרמלה, המכשירים  2017 -תה בהקמת הרשת נבנרמלה ולא ניתן להחליף מכשירי קצה. בנוסף לכך, ותדר ייחודי ל

 ה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם וממליצ מח' פיקוח עירוניהועדה מאשרת המלצת  הקיימים כיום גם של רשת מוטורולה, 

)מותנה באישור תקציב  מכשירי קשר . 8( ,  עבור רכישת  20%חה של כולל מע"מ  ) ניתנה הנ₪  15,952חברת מוטורולה ע"ס 

 משרד הפנים(

 

 
 
 

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

  2022-2021פיקוח והפעלת בקרי השקיה ממוחשבים בעיר רמלה לשנת  - 113/2021הצעה מס'  .1

 חודשים (.  12לחודש * ₪  3,000) לא כולל מע"מ ₪  36,000אהרון אהד ע"ס חברת  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 הכרזה על אתר פסולת בנין - 2021/114הצעה מס'  .2

 אתר נען כאתר העירוני לצורך פינוי ערמות פסולת, ולהשתמש באתר בחפץ חיים, אך על   הכרזהמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 מבצעת, והרכב הפסולת ברור וידוע.ורק לעבודות בניה/ עפר שהעירייה 

 .                                                , עד לפרסום קול קורא בנושאלא כולל מע"מ  ₪ 50,000סכום  ההתקשרות לא יעלה על 

 

 ESET Secure חידוש רישיונות  -2021/115הצעה מס'  .3

 לא כולל מע"מ. ₪  26,085חברת נס מט"ח בע"מ ע"ס ההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 שנים.  3 -** הרישיון תקף ל

 

 עירוני ושו"ב GISשירותי ייעוץ וגיבוש תכנית לדיגיטציה למערכות  -2021/116הצעה מס'  .4

 שעות ייעוץ(.  100לא כולל מע"מ ) ₪  25,000אילן אלטר ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 העתקת מזרקה בבריכת הקשתות ברמלה   -2021/171הצעה מס'  .5

 לא כולל מע"מ.₪  111,268רשות העתיקותע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 מדידה ברחוב טשרניחובסקי לטובת עבודות פיתוח  - 2021/181הצעה מס'  .6

 כולל מע"מ.₪  12,285ע"ס  חברת ת.גב. ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 

 כיתות מחשבים למרכז להב"ה בקמפוס נבון 2הקמת  - 2021/191הצעה מס'  .7

 כולל מע"מ.₪  31,794.75  חברת אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ ע"ס עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 

 פנסים ברחוב בן גוריוןתכנון החלפת עמודי תאורה, חישובי תאורה ואפיון  - 2021/012הצעה מס'  .8

 כולל מע"מ.₪  28,665חברת א. אבשלום ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 רכישת מכשירי קשר עבור השיטור העירוני והרשות לביטחון קהילתי  - 121/2021הצעה מס'  .9

( ,  עבור  20%כולל מע"מ  ) ניתנה הנחה של ₪  15,952ע"ס חברת מוטורולה מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 )מותנה באישור תקציב משרד הפנים( מכשירי קשר . 8רכישת 

 

 
 
 

מיכאל וידל                                                                                                                       

 ראש העיר                                                                                                                  


