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 (2022 באוגוסט 10תשפ"ב ) ' באביג ביעירשהתקיימה ביום  (הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 טלפונית -
 

 

 משתתפים :                                                              

                                     מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה 
                          גזברית העירייה       ס.   -  שגיא רוזנבלט

                     יועמ"ש        -דורון דבורי  עו"ד

                                               מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן 

   אגף הנדסה  כלכלן - רו"ח עוז בן שלוש
 

 הנדון:
 

 צביעת סימונים על הכביש - 2021919/הצעה מס'  .1

ענטבי את , בטיחות בתנועה בע"מ-זברהחברות כדלקמן:   5 -הנדסה פנה לאגף לשם צביעת סימונים על הכביש, 

 אינג'ר סימון 

 , י.ש רחמים פיתוח תשתיות וכבישים בע"מ, צמתים סימון כבישים בע"מ, בילר אחזקות בע"מ.כבישים בע"מוצביעת 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :

יח'  תיאור העבודה מס"ד
 מידה

ענטבי  כמות  
את 

אינג'ר 
סימון 

וצביעת 
כבישים 

 בע"מ

בילר 
אחזקות 

 בע"מ

י.ש 
רחמים 
פיתוח 

תשתיות 
וכבישים 

 בע"מ

סה"כ לפי 
ההצעה הזולה 

של חב' בילר 
 אחזקות בע"מ

  1,226.10 9 6.7 8.5  183 יח' צביעת חץ בודד 1

  912.00 18 12 16  76 יח' צביעת חץ כפול 2

  210.00 24 15 22  14 יח' צביעת חץ משולש 3

  10,552.50 9 6.7 8.5  1,575 מ"ר צביעת פסי האטה 4

  63,824.20 9 6.7 8.5  9,526 מ"ר צביעת מעברי חצייה 5

צביעת אבני שפה ואי  6
תנועה בצבעים: 
לבן/כחול/שחור 

 לסירוגין

     יח'

   -    

1.6 1.1 1.8                 -    

צביעת קווי נתיבים  7
ס"מ בצבע  12ברוחב 

 לבן מלא

  38,387.20 1.2 0.8 1.1  47,984 מטר

צביעת קווי הפרדה  8
ס"מ בצבע  15ברוחב 

 לבן או צהוב מלא

    -                 1.2 0.8 1.1  מטר

צביעת קווי הפרדה  9
ס"מ בצבע  20ברוחב 

 לבן או צהוב מלא

 1 1.25  מטר
 

1.4                 -    

צביעת קווי הפרדה  10
ס"מ בצבע  30ברוחב 

 לבן או צהוב מלא

     מטר

2,507  

1.8 1.2 2      3,008.40  

צביעת שטחים כגון  11
אי תנועה, קווים 

מיוחדים בצבע לבן 

     מ"ר

280  

8.5 
 

 

6.7 9      1,873.32  



   ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

  202249/-15 ובלאי  מס'ועדת רכש פרוטוקול                                                                                                                   
                                                                                                                                   ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

       

         

   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדוע יש פער בין המחירים? כלכלן אגף הנדסה משיב המחירים סבירים מדובר בתקנים ובחברות  -לשאלת הועדה 

 שעובדות גם מול הרלב"ד. 

 140,392.65חברת בילר אחזקות בע"מ ע"ס הצעת המחיר הזולה של ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ.₪ 

  3021 -מקור תקציבי

 (1) נספח מס' 

 

 

 הארכה -שימוש באפליקציית "רמלוד נט באר יעקב"   - 2021200/הצעה מס'  .2

חברת עלאי פרויקטים ע"ס ישרה ההתקשרות עם א 25.04.22מיום  25/2022-15ועדת הצעות פטורות מס' 

 חודשים. 3לא כולל מע"מ עבור שימוש באפליקציית רמלוד נט באר יעקב לתקופה של ₪  9,000

והינו שירות האינטרנט המאפשר לתושבי העיר  2017מקוון אשר עלה לרשת בשנת מדובר באפליקציה/מקומון יומי 

רמלה והאזור להתעדכן באופן שוטף ויומיומי ובכל רגע נתון במתרחש באזורם מכל מקום ובחינם הן באמצעות 

 הטלפון הנייד והן האמצעות המחשב.

 שך התקשרות לתקופה של חמישה חודשים המבשל הצורך ברציפות ושירות לתושב אגף דוברות והסברה ממליץ על 

 מלא
  119,993.72       סה"כ לפני מע"מ 

  140,392.65       סה"כ כולל מע"מ 
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 לא כולל מע"מ.₪  15,000( עם הספק עלאי פרויקטים בסך 01.07.2022 - 01.12.2022)

 יודגש כי מדובר באפליקציה בלעדית המספקת שירות באזור רמלה.**

 ה.למה הארכה עד סוף השנה? דובר העירייה משיב כי עד סוף השנה יצא מכרז לנושא הז  -לשאלת הועדה 

 

 1614000781 -מקור תקציבי 

 (2) נספח מס' 

 

 הועדה:  המלצות

 

 צביעת סימונים על הכביש - 199/2021הצעה מס'  .1

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

חברת בילר אחזקות בע"מ  עם ההתקשרותהועדה מאשרת  המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 כולל מע"מ.₪  140,392.65ע"ס 

 

 הארכה -שימוש באפליקציית "רמלוד נט באר יעקב"   - 200/2021הצעה מס'  .2

ובשל  ביותר, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה  דובר העירייהלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר  

 הצורך 

 ההתקשרותהמשך וממליצה בפני ראש העיר לאשר  דוברות, הועדה מאשרת  המלצת אגף  בכתבת טקסט בלבד 

 לתקופה של 

 לא כולל מע"מ.₪  15,000( עם הספק עלאי פרויקטים בסך 01.07.2022 - 01.12.2022חמישה חודשים )

 
 רונן עזריהשגיא רוזנבלט                                                                                               

 מנכ"ל העירייה                                                               זברית העירייה     גס.                  
   
 

 החלטות ראש העיר:
 

 צביעת סימונים על הכביש - 199/2021הצעה מס'  .1

 כולל מע"מ.₪  140,392.65חברת בילר אחזקות בע"מ ע"ס ההתקשרות עם  ה ומאשרמאמץ החלטת הועד 

 

 הארכה -שימוש באפליקציית "רמלוד נט באר יעקב"   - 200/2021הצעה מס'  .2

( עם הספק 01.07.2022 - 01.12.2022לתקופה של חמישה חודשים ) ההתקשרות ה ומאשרמאמץ החלטת הועד 

 עלאי פרויקטים 

 לא כולל מע"מ.₪  15,000ע"ס 

מיכאל וידל                                                                                                                        
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 ראש העיר                                                                                                                  
 

 


