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 - (2022ביולי  04תשפ"ב ) ה' תמוז  שנישהתקיימה ביום  (הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 בחדר ישיבות 

 , רמלה.1, רחוב ויצמן תע"ש אפריאט בספריה העירוני
 

 

 משתתפים :                                                             נוכחים:                                                                              

                       נציגת מח' קליטה  -ברכה אשאטו                                    מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה 
                                                גזברית העירייה         -וזה עללאל ר

                                            יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

                                               מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן 

   כלכלן אגף הנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש
 
 

 הנדון:
 

 פרסום תבע לתקן חניה בכל שטח העיר - 179/2022הצעה מס'  .1

חברות כדלקמן: נענע פרסומי נדל"ן בע"מ,  4 -הנדסה פנה ל אגףלשם פרסום תבע לתקן חניה בכל שטח העיר, 

 אבוקה העתקות 

 אדר יעוץ בע"מ, דרור פרסום, אפקט המודעות.

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 כולל מע"מ  ₪ 35,100 -. דרור פרסום1

 כולל מע"מ ₪  45,934 -. נענע פרסומי נדל"ן בע"מ2

 כולל מע"מ  ₪  38,481 -. אבוקה העתקות אדר יעוץ בע"מ3

 ** התשלום יתבצע בנפרד לכל פרסום, פרסום להפקדה ופרסום לתוקף.

 

 כן.  -האם המחירים סבירים? כלכלן אגף הנדסה משיב  -לשאלת הועדה

 

כולל ₪  35,100הצעת המחיר הזולה של חברת דרור פרסום ע"ס ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 מע"מ.

 

  2029142950 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 

 ( בע"מ עבור עדכון קדסטר1986מערכות מחשבים ) הגדלת חוזה עם חברת טלדור - 2022801/הצעה מס'  .2

 GIS( בע"מ עבור הקמה של מערכת 1986נחתם חוזה עם חברת טלדור מערכות מחשבים ) 14.06.15בתאריך 

 עירונית 

  לא כולל מע"מ.₪  922,473.95ע"ס 
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 מע"מ. א כולל ל₪  24,400אישרה הגדלה ע"ס  10.6.2021מיום  37/2021-15וועדת הצעות פטורות מס' 

 מע"מ. א כולל ל₪  7,164אישרה הגדלה ע"ס  9.9.2021מיום  57/2021-15וועדת הצעות פטורות מס' 

 מע"מ. א כולל ל₪  40,612עדכון הקדסטר האחרון היה לפני כשנה ולכן נדרש לעדכן אותו בעלות של 

 .7.8%סך ההגדלות בחוזה הינן בשיעור 

 

₪  40,612( בע"מ ע"ס  1986הגדלת החוזה עם חברת טלדור מערכות מחשבים )הנדסה ממליץ לאשר את  אגף

 מע"מ. א כולל ל

 

  2444 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 

 

 

 סדנת תאטרון  -ק"ק קליטה בקהילה  - 2022118/הצעה מס'  .3

 2022במסגרת תכניות קליטה בקהילה במחלקה אושר מבחן תמיכה של משרד העלייה והקליטה תמיכה לשנת 

 .  4מס'  -לרשות המקומית עבור תכנית למידה והעשרה למבוגרים

 

הוצאה כנגד הכנסה, מתוכם אנו ₪   72,223מדובר על הוצאה כנגד הכנסה, עלות כללית של התכנית עומדת על 

 לטובת סדנת תאטרון לאוכלוסיית מבוגרים. ₪   28,080מעוניינים להפעיל עלות על סך 

 

 כולל מע"מ. ₪  28,080והקליטה מקצה לרשות תקציב בסך  המשרד העליי

 

תהילה , אלין עלם -אמלקספקים כדלקמן:  3 - לפנתה חלקת קליטה עבור סדנת תאטרון מלשם קבלת הצעות מחיר 
 , ישעיהו אגדו

 מכון תכנים

 להלן הצעת המחיר: 

 ספקים

 

 

 1ספק 

 אלין עלם -אמלק
 ₪  24,000 -עלות לסדנה 

 ₪  28,080כולל מע"מ 

 
 פירוט עליות: 

 (2עלות למפגש  )1,200 -שעות שבועיות  ₪ 
  24,000 -מפגשים  20עולת סדנה בת  ₪ 

 
 כן  -האם המחיר סביר? נציגת מח' קליטה משיבה  - לשאלת הועדה

 
 כולל ₪  28,080ע"ס  אלין עלם-הספק אמלק ההצעה היחידה של  עם מחלקת קליטה ממליצה לאשר ההתקשרות

 מע"מ.
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 העשרה ולמידה למבוגרים 1864000780 -תקציבי מקור 
 

 (3)נספח מס' 

 

 רכישת מכסי ביוב ורשת ניקוז - 2022218/הצעה מס'  .4

 מח' כבישים באגף הנדסה נדרש לרכוש מכסי ביוב ורשתות ניקוז.ל    

ספקים כדלקמן:  4 -לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת מכסי ביוב ורשתות ניקוז מנהלת מחק רכש פנתה ל   

 מנשה ברוך ושות'  

 אקרשטיין, סלע ייצור ושיווק מוצרי בטון.בע"מ , כל בו עמיעד בע"מ,    

 : כל בו עמיעד בע"מ, אקרשטיין.הספקים שנענו להצעה   

    

 :להלן טבלת השוואות מחיר

כל בו    אקרשטיין      
 עמיעד

  

יח'  תיאור הפריט
 חישוב

מחיר ליחידה  כמות
 ₪ ללא מע"מ 

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 

 ₪ 

מחיר 
ליחידה 

ללא מע"מ 
 ₪ 

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 

 ₪ 

מכסה ניקוז מבטון כולל מסגרת עגול 
 D400 600משקל כבד קוטר 

 מ"מ. 700*75במידות חוץ: 

 12,210 407 13,050 435 30 יחידה

רשת ניקוז מי גשם מלבן מיצקת 
במידות:  D400ברזל משקל כבד 

 מ"מ  75*420*930

 15,450 515 12,750 425 30 יחידה

רשת ניקוז מי גשם עגול מיצקת 
מידות חוץ:  D400 600ברזל קוטר 

 מ"מ 730*75

 14,670 489 22,800 760 30 יחידה

אבן שפה ברזל במידות חוץ: 
 מ"מ.    900*300*142

 5,340 178 6,900 230 30 יחידה

 47,670   55,500       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 

 .כל בו עמיעד בע"מ, אקרשטייןמח' רכש ממליצה לאשר הרכישה מהספקים: 

הרכש יבצע תמהיל וירכוש עפ"י ההצעה הזולה ביותר בסה"כ וזאת על מנת להוציא הוצאות מיותרות על שינוע 

 . במקרה של כתב הכמויות קטן בהזמנה

 הספקים יחד. 2לא כולל מע"מ ל₪  50,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 1745000720, 1745000740 -מקור תקציבי 

  (4)נספח מס' 
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ביצוע הריסה של מבנה ברזל ברח' הרצל פינת יצחק שדה בעקבות החלטת בית  - 2022318/הצעה מס'  .5

 המשפט

יש לבצע הריסה של מבנה ברזל  2.2.2022מיום  7532-12-20בעקבות החלטת בית משפט השלום ברמלה בב"נ 

 ברח' הרצל פינת 

 יצחק שדה.

 מע"מ. א כולל ל₪  11,400 -הנדסה פנה לחברת יצרנים חקלאיים אגודה שיתופית בע"מ ולהלן הצעתה אגף

? מנהל הפיקוח מר שחק יצרנים חקלאיים אגודה שיתופית בע"ממדוע נעשתה פניה רק לזכיין  -לשאלת הועדה

קיים הייתה צריכה להתש ההריסה קולטקר מסביר כי בשל הצורך הדחוף בביצוע ההריסה, ובהתאם להחלטת בימ"

 בחול המועד פסח בסיוע משטרה.

 נשארה. אולם בשל אילוצים שאינם תלויים באגף וברשות , ההריסה נדחתה אולם ההצעה 

 בבדיקה מחודשת מול המציע לגבי תוקף ההצעה ,נמסר כי ההצעה עדיין בתוקף.

בהצעה סבירה וניסיון טוב של האגף  לאור האמור לעיל והעובדה כי בהתאם לחוות דעתו של מנהל הפיקוח מדובר

המבנה נשוא ההריסה מוצב ברחוב ראשי של העיר ויש לבצעו ע"י  יצרנים חקלאיים אגודה שיתופית בע"מעם חברת 

 בקיא בביצוע ההריסות.

  

 א כולל ל₪  11,400יצרנים חקלאיים אגודה שיתופית בע"מ ע"ס הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של  אגף

 מע"מ.

 

  3002 -מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 

 

 

 רכישת בקבוקי שתיה ממותגים לתלמידים העולים לכיתה א' בעיר רמלה- 2022418/הצעה מס'  .6

 אגף החינוך מבקש לרכוש בקבוקי מים רב פעמים ממותגים לתלמידים שעולים לכיתה א'.

ספקים כדלקמן:   7-לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת בקבוקי מים רב פעמיים ממותגים מח' רכש פנתה ל

גיפטק בע"מ, או אס פרינט הדפסות ומוצרי פרסום, קונוס תדמית ותקשורת בע"מ, אלעד מוצרי פרסום, א.כדורי  

 מ, הפיגרף מוצרי פרסום.דגלים וסמלים בע"מ, שרגאי דגלים וסמלים בע" 

 

 מ.גיפטק בע"מ, או אס פרינט הדפסות ומוצרי פרסום, קונוס תדמית ותקשורת בע" קים שנענו להצעה:  הספ
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 להלן טבלת השוואות מחיר: 

טבלת השוואות עבור 
בקבוקי שתיה לתלמידים 

   גיפטק   קונוס      6.2022

או אס 
   פרינט

 אור פריטית

יח' 
 כמות מידה

מחיר 
יחידה 

ללא 
מע"מ 

 ₪ 

מחיר 
סה"כ 

ללא 
מע"מ 

 ₪ 

מחיר 
יחידה 

ללא 
מע"מ 

 ₪ 

מחיר 
סה"כ 

ללא 
מע"מ 

 ₪ 

מחיר 
יחידה 

ללא 
מע"מ 

 ₪ 

מחיר 
סה"כ 

ללא 
 ₪ מע"מ 

בקבוק שתיה 
מ"ל  750מאלומיניום 

עם ציפוי פנימי מיוחד 
להגנה על המשקה. 

לולאת מתכת לקשירה, 
באישור מכון  BPAללא 

התקנים כולל הדפסה 
 צבעונית

 22,968 17.4 20,196 15.3 22,770 17.25 1,320.00 יחידות

 22,968   20,196   22,770       ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 

 כן. -האם המחירים סבירים? מנהלת מח' רכש משיבה  -לשאלת הועדה

 כן. -האם נעשתה פניה אחידה שוויונית? מנהלת מח' רכש משיבה  - לשאלת הועדה

 

 לא כולל מע"מ. ₪  20,196גיפטק בע"מ ע"ס   מההצעה הזולה ביותר של הספקמח' רכש ממליצה לאשר הרכישה 

 

 1813200782-מקור תקציבי 

 (6)נספח מס' 
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 הועדה:  המלצות

 

 פרסום תבע לתקן חניה בכל שטח העיר - 179/2022הצעה מס'  .1

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

חברת דרור פרסום ע"ס עם  הועדה מאשרת  המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

 כולל מע"מ.₪  35,100

 

( בע"מ עבור עדכון 1986הגדלת חוזה עם חברת טלדור מערכות מחשבים ) - 180/2022הצעה מס'  .2

 קדסטר

,  המותרים בדין 25%והעובדה כי ההגדלה אינה עולה על  ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסהלאחר עיון בבקשה 

הגדלת החוזה עם חברת טלדור מערכות הועדה מאשרת  המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 מע"מ. א כולל ל₪  40,612( בע"מ ע"ס  1986מחשבים )

 .7.8%סך ההגדלות בחוזה הינן בשיעור 

 

 סדנת תאטרון  -ק"ק קליטה בקהילה  - 2022118/הצעה מס'  .3

וממליצה בפני ראש  מח' קליטה, הועדה מאשרת  המלצת  נציגת מח' קליטהלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 מע"מ. כולל ₪  28,080ע"ס  אלין עלם-הספק אמלק ההצעה היחידה של  עם העיר לאשר ההתקשרות

 

 מכסי ביוב ורשת ניקוזרכישת  - 2022218/הצעה מס'  .4

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר ,  מנהלת מח' רכשלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

כל בו עמיעד בע"מ, הרכישה מהספקים:  וממליצה בפני ראש העיר לאשר מח' רכשהועדה מאשרת  המלצת 

 אקרשטיין.

ביותר בסה"כ וזאת על מנת להוציא הוצאות מיותרות על שינוע הרכש יבצע תמהיל וירכוש עפ"י ההצעה הזולה 

 . במקרה של כתב הכמויות קטן בהזמנה

 הספקים יחד. 2לא כולל מע"מ ל₪  50,000סכום הרכישה לא יעלה על 
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ביצוע הריסה של מבנה ברזל ברח' הרצל פינת יצחק שדה בעקבות החלטת בית  - 2022318/הצעה מס'  .5

 המשפט

מנהל הפיקוח מר שחר קולטקר בשל הצורך הדחוף בביצוע ההריסה, ובהתאם ה ובנספחים, הסבר לאחר עיון בבקש

 להחלטת 

בימ"ש ההריסה הייתה צריכה להתקיים בחול המועד פסח בסיוע משטרה. אולם בשל אילוצים שאינם תלויים באגף 

תוקף ההצעה ,נמסר כי וברשות , ההריסה נדחתה אולם ההצעה נשארה. בבדיקה מחודשת מול המציע לגבי 

 ההצעה עדיין בתוקף.

לאור האמור לעיל והעובדה כי בהתאם לחוות דעתו של מנהל הפיקוח מדובר בהצעה סבירה וניסיון טוב של האגף 

 עם חברת 

המבנה נשוא ההריסה מוצב ברחוב ראשי של העיר ויש לבצעו ע"י בקיא  יצרנים חקלאיים אגודה שיתופית בע"מ

יצרנים  הועדה מאשרת  המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםבביצוע ההריסות, 

 חקלאיים אגודה שיתופית בע"מ 

 מע"מ. א כולל ל₪  11,400ע"ס 

 

 רכישת בקבוקי שתיה ממותגים לתלמידים העולים לכיתה א' בעיר רמלה- 2022418/הצעה מס'  .6

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מח' רכש , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , 

 הועדה 

לא כולל ₪  20,196גיפטק בע"מ ע"ס   מאשרת  המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה הספק

 מע"מ. 

 

 
 רונן עזריה                                                                         רוזה עללאל                        

 מנכ"ל העירייה                                                               זברית העירייה     ג                   
   
 

 החלטות ראש העיר:
 

 פרסום תבע לתקן חניה בכל שטח העיר - 179/2022הצעה מס'  .1

 כולל מע"מ.₪  35,100חברת דרור פרסום ע"ס ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

( בע"מ עבור עדכון 1986הגדלת חוזה עם חברת טלדור מערכות מחשבים ) - 180/2022הצעה מס'  .2

 קדסטר

₪  40,612( בע"מ ע"ס  1986הגדלת החוזה עם חברת טלדור מערכות מחשבים )מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 מע"מ. כולל א ל

 .7.8%סך ההגדלות בחוזה הינן בשיעור 



   ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

  202244/-15 ובלאי  מס'ועדת רכש פרוטוקול                                                                                                                   
                                                                                                                                   ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

       

         

   8 

 

 

 סדנת תאטרון  -ק"ק קליטה בקהילה  - 2022118/הצעה מס'  .3

כולל ₪  28,080ע"ס  אלין עלם-הספק אמלק ההצעה היחידה של ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 מע"מ.

 
 

 רכישת מכסי ביוב ורשת ניקוז - 2022218/הצעה מס'  .4

 כל בו עמיעד בע"מ, אקרשטיין.הרכישה מהספקים: מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

הרכש יבצע תמהיל וירכוש עפ"י ההצעה הזולה ביותר בסה"כ וזאת על מנת להוציא הוצאות מיותרות על שינוע 

 . במקרה של כתב הכמויות קטן בהזמנה

 הספקים יחד. 2לא כולל מע"מ ל₪  50,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

ביצוע הריסה של מבנה ברזל ברח' הרצל פינת יצחק שדה בעקבות החלטת בית  - 2022318/הצעה מס'  .5

 המשפט

 א כולל ל₪  11,400יצרנים חקלאיים אגודה שיתופית בע"מ ע"ס  ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 מע"מ.

 

 א' בעיר רמלה רכישת בקבוקי שתיה ממותגים לתלמידים העולים לכיתה- 2022418/הצעה מס'  .6

 לא כולל מע"מ. ₪  20,196גיפטק בע"מ ע"ס   הרכישה הספק מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  
 

 


