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 - (2022 יוניב 23תשפ"ב ) סיון' כד חמישישהתקיימה ביום  (הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 , רמלה.1בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית רחוב ויצמן 

 
 משתתפים :                                                                                    נוכחים: 

נציגת האגף לשירותים  -מירב אורנשטיין                                                           מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה 
 חברתיים

 המרכז הווטרינרימנהלת  -רויטל אורבך                                                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:
 

 ניהול וליווי קהילת נשים "עיסקיות רמלה" במרכז עוצמה של אגף הרווחה בעיר - 2022217/הצעה מס'  .1

רמלה", קהילה נשית עסקית לבעלות עסקים  לליווי וניהול קהילת נשים "עיסקיותלשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 3 - ל   פנתה  מרכז עצמה עירית  רמלה  באמצעות, קטנים ובינוניים בעיר במסגרת מרכז עוצמה של אגף הרווחה

 , הגב' אביטל אריכאכדלקמן: ספקים 

 הגב' הילה נחמן."המג'נגלת",  -הגב' נורית מלאכי 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

 מחיר הסבר שם הספק
 מע"מ לא כולל   ₪ 40,392 ניהול וליווי קהילת נשים אביטל אריכא

 מע"מ לא כולל   ₪ 48,000 ניהול וליווי קהילת נשים "המג'נגלת" -נורית מלאכי

 מע"מ לא כולל  ₪  22,275 ניהול וליווי קהילת נשים הגב' הילה נחמן
 

המחיר של ההצעה הזולה הינה  -האם המחיר סביר? נציגת אגף לשירותים חברתיים משיבה  - לשאלת הועדה

 .סבירה

 

₪  22,275של הגב' הילה נחמן בסכום של ביותר הצעת המחיר הזולה ההתקשרות עם אגף הרווחה ממליץ לאשר 

 . מפגשים 12עבור  לא כולל מע"מ

 

 1842210840 -מקור  תקציבי 

 (1)נספח מס' 

 

 

 רכישת דחסן לשוק רמלה - 2022371/מס' הצעה  .2

 נדרש לרכוש דחסן לשוק רמלה.
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י תחברות כדלקמן: קבוצת אלון, צרפ 3 -לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת דחסן לשוק רמלה מח' רכש פנתה ל

 כלי אצירה,

 שו.ש פחטר.

 

 החברות שנענו להצעה: קבוצת אלון.

 

 

 

 

 

 להלן הצעת המחיר: 

   חן המקום     

 כמות תאור הפריט
מחיר יחידה ללא מע"מ 

 ₪ 
מחיר סה"כ ללא 

 ₪ מע"מ 

 52,166.4 52,166.4 1 קוב. 14דחסן אשפה עד 

 52,166.4     ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 

 לא כולל מע"מ.₪  52,166.4ההצעה היחידה של קבוצת אלון ע"ס מ הרכישהמח' רכש ממליצה לאשר 

 2022342750 -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 

 

 

 רכישת מתקן אשפה עילי והתקנתו ברחבי העיר - 2022471/הצעה מס'  .3

 קו"ב. 3.5קו"ב ולא פחות מ 4מתקני אשפה עיליים עד  12מח' רכש נדרשה לרכוש 

חברות כדלקמן: חן המקום ,  3-מתקני אשפה עיליים מח' רכש פנתה ל 12לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת 

 רג"א , דולב. 

 חן המקום  להצעה:החברות שנענו 

 

 להלן הצעת המחיר: 

   חן המקום     

 כמות תאור הפריט
מחיר יחידה ללא 

 ₪ מע"מ 
מחיר סה"כ ללא מע"מ 

 ₪ 

 3.5קוב ולא פחות מ  4מתקו אשפה עילי עד 
 96,000 8,000 12 קוב

 96,000     ₪ ה"כ ללא מע"מ ס
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כולל  ₪  112,320סה"כ  ) לא כולל מע"מ₪  96,000מחברת חן המקום ע"ס  מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה

 .מע"מ(

 

 2022342750 -מקור תקציבי 

 (3)נספח מס'  

 

 

 רכישת שירות אחזקת חצרות בגני הילדים ברמלה  - 2022571/הצעה מס'  .4

 לגני הילדים נדרשת אחזקה שוטפת של החצרות.

ספקים כדלקמן: גרין סאנד  6 -לשם קבלת הצעות מחיר עבור שירות אחזקת שוטפת של החצרות מח' רכש פנתה ל

 ,שקד אחזקות, שלומי הרוש אחזקות, א.ד מתקנים, גיל תייר, אורי ורדי.

 

 : שקד אחזקות ,גרין סאנד.הספקים שנענו להצעה

 

 

 

 

 

 להלן טבלת השוואת מחירים:

 מע"מ המחירים בטבלה בש"ח ללא
אומדן 

 גרין סאנד העירייה
שקד אחזקות ופיתוח 

 בע"מ 

שפורט  הצעת המציע ליום עבודה לגן ילדים כפי
 300 1300 350 מע"מ. לא כולל ליום, ₪ לעיל: _________ 

 

 תיאור העבודה לגן ילדים - העבודה תיאור להלן

 הערות: 

 גני ילדים  130הצעת המחיר עבור 

 המציע הזוכה יעמוד בקשר ישיר עם הגננת  ויתאם הגעתו לגן הילדים לפני ביצוע כל עבודה 

 גני ילדים  7עד  5המציע הזוכה יתחייב לסיים ביום עבודה בין 

בסיום כל יום עבודה  בגן ילדים יחתים המציע הזוכה את הגננת שהעבודה בוצעה לשביעות רצונה, לצלם תמונות 

 המציע הזוכה דוח עבודה ויגיש את הדוח היומי בצרוף התמונות לנציג מטעם העירייה של לפני ואחרי ימלא 

 

 להלן פירוט העבודה:

 סידור וניקיון כללי של חצר גני הילדים.

 מטר הכולל הרמת נוף  3.5גיזום עצים עד לגובה עד 
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ה . תוספת חול תקני למתקנים / משטחי גומי, סינון חול אחת לשנ Smart Playטיפול וניקיון של דשא סינטטי כולל 

 וחול נקי לארגז החול באחריות המזמין. פיזור החול יעשה ע"י המציע הזוכה .

 ניקיון חול המפוזר מחוץ מתקנים בגני הילדים 

 גיזום שיחים ועשבייה  בגני הילדים  

 ריסוס למניעת עשבייה ומניעת נביטה בגני הילדים

עלות החלפים מתבצע ע"י  -שקיימות מערכות השקיה כולל תיקוני צנרת פתיחה וסגירה של המים בכל השטחים 

 המזמין

 תכנון וביצוע גינות חדשות בשטח גני הילדים הקבלן יגיש תכניות לאישור המזמין .

 שתילה וריענון שתילים עונתיים בשטח גני הילדים יתבצע ע"י המציע הזוכה, השתילים ירכשו ע"י המזמין.

לוך  יש לאסוף באמצעות שקיות ולהשליך לאזור פינוי פסולת עירונית והכל בתאום נציג את פסולת הגזם והלכ

 העירייה המלווה את העבודה.

המציע הזוכה מתחייב לשמור על כל כללי הבטיחות והגהות של עובדיו , יש להקפיד על לבישת אפודים זוהרים נעלי 

 עבודה תקניים וקסדות במידת הצורך.

 

 א יעבור את סכום הפטור ממכרז.סכום ההתקשרות ל* 

 

שלחה הצעה אחידה ושיוונית הפער בין האומדן למחיר החברה שקד נלמה יש פער בין ההצעות?  -לשאלת הועדה

 אחזקות הינה בתחום הסביר ועומד בדרישות העירייה לביצוע המשימות.

 

ליום ₪  300מ ע"ס וח בע" הספק שקד אחזקות ופיתמח' רכש ממליצה לאשר הרכישה מההצעה הזולה ביותר של 

 לא כולל מע"מ.

 

 הערות:

 אחוז. 15%-*ההצעה זולה יותר מאומדן העירייה בכ

 ** גרין סאנד הצעתו יקרה מאוד הוא הבין את ההצעה וככה תמחר אותה.

 תב"ר מוסדות חינוך -מקור תקציבי 

 (4)נספח מס' 

 רכישת ביגוד ונעלים עבור השיטור והפיקוח העירוני - 2022761/הצעה מס'  .5

 למח' שיטור ופיקוח עירוני נדרש לרכוש בגדים ונעליים.

ספקים  6 -מח' רכש פנתה ל רכישת בגדים ונעליים למח' שיטור ופיקוח עירונילשם קבלת הצעות מחיר עבור 

, להב בע"מ, וורקר 81ימים, פרישמן  365רמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מ, ניו ג'ינס בע"מ, המשביר לצרכן כדלקמן: 

 בע"מ.

 רמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מ, ניו ג'ינס בע"מ, וורקר בע"מ.: הספקים שנענו להצעה
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 :להלן טבלת השוואת מחירים

 פיקוח עירוני:

    
ניו  

   ג'ינס
רמי 
   וורקר   יוסף

תיאור 
 הפריט/העבודה/השירות

 תכמו

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 

₪ 

חולצת פולו תכלת גבר / 
אישה, פיקוח שרוול קצר כולל  

תג דגל ישראל, תג שם, ותג 
כולל עם סמל עירייה.  כתף

 .תפירה על החולצה פיקוח
 60 200 12,000 155 9,300 62 3,720 

מכנס אלגנט לגבר בצבע כחול 
 63%כהה הרכב בד 

 4%ויסקוזה  33%פוליאסטר 
 4,200 70 6,900 115 6,000 100 60 לייקרה

 1,300 130 1,700 170 2,000 200 10 מעיל לאנס

 539 49 1,320 120 770 70 11 חגורת נשק מקצועית עור

 9,759   19,220   20,770     ₪סה"כ ללא מע"מ 

 11,418.03   22,487.4   24,300.9     סה"כ כולל מע"מ 

 

   רמי יוסף   ניו ג'ינס    

 כמות תיאור הפריט/העבודה/השירות
מחיר יחידה 
ללא מע"מ 

₪ 

מחיר 
סה"כ 

ללא 
 ₪מע"מ 

מחיר יחידה 
ללא מע"מ 

₪ 

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 

₪ 

פוליאסטר כולל  100%כובע מצחייה  
רקמה צבעונית סמל עירייה פיקוח 

 450 45 600 60 10 עירוני פיקוח עירוני

 SWAT 11 700 7,700 545 5,995נעל דגם 

 6,445   8,300     ₪סה"כ ללא מע"מ 

 7,540.65   9,711     סה"כ כולל מע"מ 
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 שיטור: 

   רמי יוסף   ניו ג'ינס    

 כמות תיאור הפריט/העבודה/השירות
מחיר יחידה 
ללא מע"מ 

₪ 

מחיר 
סה"כ 

ללא 
 ₪מע"מ 

מחיר 
יחידה 

ללא 
 ₪מע"מ 

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 

₪ 

 חולצות שרוול ארוך בצבע אפור דגם יס"מ,
כולל תג ישראל, ותג יחידה )כנפיים(, תג שם, 

ותג כתף כולל סמל עירייה, כולל תפירה על 
 3,910 230 3,400 200 17 .החולצה

 חולצות שרוול קצר בצבע אפור דגם יס"מ,
כולל תג רמלה ותג יחידה )כנפיים(, תג שם, 
ותג כתף כולל סמל עירייה, כולל תפירה על 

 3,910 230 3,400 200 17 .החולצה

 3,680 115 5,920 185 32 מכנסי דגמ"ח בצבע אפור דגם יס"מ

 2,550 170 3,000 200 15 מעיל לאנס

 1,920 120 1,120 70 16 חגורת נשק מקצועית עור

פוליאסטר כולל רקמה  100%כובע מצחייה  
צבעונית סמל עירייה פיקוח עירוני פיקוח 

 675 45 900 60 15 עירוני

 SWAT 15 700 10,500 545 8,175נעל דגם 

 24,820   28,240     ₪סה"כ ללא מע"מ 

          29,039.4 
 

 פיקוח עירוני:

 רמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מ, וורקר בע"מ.: לפי הפירוט הבא מהספקיםלפצל את הרכישה מח' רכש ממליצה 

 כולל מע"מ.₪  11,418סכום הרכישה מהספק וורקר בע"מ לא יעלה על *

 כולל מע"מ. ₪  7,540.56**סכום הרכישה מהספק רמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מ לא יעלה על 

 

 שיטור עירוני: 

*מבדיקת ההצעות עולה כי הדגם המוצע של המעיל ודגם החגורה אינם מתאימים לדרישת השיטור ולכן וורקר אינו 

 נכלל במניין ההצעות.

 : רמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מ.רכש ממליצה לאשר הרכישה מהספק מח'

 מע"מ.כולל ₪  29,000לא יעלה על רמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מ  מהספק  **סכום הרכישה

 (5)נספח מס' 
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 הועדה:  המלצות

 

 ניהול וליווי קהילת נשים "עיסקיות רמלה" במרכז עוצמה של אגף הרווחה בעיר - 172/2022הצעה מס'  .1

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת האגף לשירותים חברתיים , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה 

 הזולה 

הגב' ההתקשרות עם ביותר, הועדה מאשרת  המלצת אגף לשירותים חברתיים וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 הילה 

 מפגשים.  12לא כולל מע"מ עבור ₪  22,275נחמן בסכום של 

 

 רכישת דחסן לשוק רמלה - 2022371/הצעה מס'  .2

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מח' רכש , הועדה מאשרת  המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר 

 לאשר 

 לא כולל מע"מ.₪  52,166.4קבוצת אלון ע"ס   הספקהרכישה מ

 

 רכישת מתקן אשפה עילי והתקנתו ברחבי העיר - 2022741/הצעה מס'  .3

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

 הועדה 

לא כולל ₪  96,000מחברת חן המקום ע"ס ליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה מאשרת  המלצת מח' רכש וממ

 כולל מע"מ(. ₪  112,320סה"כ  מע"מ )

 

 רכישת שירות אחזקת חצרות בגני הילדים ברמלה  - 2022571/הצעה מס'  .4

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

 הועדה 

 300מ ע"ס הספק שקד אחזקות ופיתוח בע" ממאשרת  המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה 

 ליום ₪ 

 מע"מ.לא כולל 

 

 רכישת ביגוד ונעלים עבור השיטור והפיקוח העירוני - 2022761/הצעה מס'  .5



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

 הועדה 

 כדלקמן: מאשרת  המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה

 

 רמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מ, וורקר בע"מ.: לפי הפירוט הבא מהספקיםלפצל את הרכישה מח' רכש ממליצה 

 כולל מע"מ.₪  11,418סכום הרכישה מהספק וורקר בע"מ לא יעלה על *

 כולל מע"מ. ₪  7,540.56**סכום הרכישה מהספק רמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מ לא יעלה על 

 

 שיטור עירוני: 

*מבדיקת ההצעות עולה כי הדגם המוצע של המעיל ודגם החגורה אינם מתאימים לדרישת השיטור ולכן וורקר אינו 

 נכלל במניין ההצעות.

 : רמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מ.מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה מהספק

 מ.כולל מע" ₪  29,000**סכום הרכישה מהספק  רמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מ לא יעלה על 

 

 

 רונן עזריה                                                             רוזה עללאל                                       
 מנכ"ל העירייה                                                  גזברית העירייה                                      

   
 

 העיר: החלטות ראש
 

 ניהול וליווי קהילת נשים "עיסקיות רמלה" במרכז עוצמה של אגף הרווחה בעיר - 172/2022הצעה מס'  .1

 12לא כולל מע"מ עבור ₪  22,275הגב' הילה נחמן בסכום של עם אמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות מ

 מפגשים. 

 

 רכישת דחסן לשוק רמלה - 2022371/הצעה מס'  .2

 לא כולל מע"מ.₪  52,166.4קבוצת אלון ע"ס   הספקהרכישה ממאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 רכישת מתקן אשפה עילי והתקנתו ברחבי העיר - 2022741/הצעה מס'  .3

₪   112,320לא כולל מע"מ ) סה"כ ₪  96,000מחברת חן המקום ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה 

 כולל מע"מ(.

 

 רכישת שירות אחזקת חצרות בגני הילדים ברמלה  - 2022571/הצעה מס'  .4

 ליום לא כולל מע"מ.₪  300מ ע"ס הספק שקד אחזקות ופיתוח בע" משה מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכי



   ס"ד ב
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 רכישת ביגוד ונעלים עבור השיטור והפיקוח העירוני - 2022761/הצעה מס'  .5

 כדלקמן: מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה

 עירוני:פיקוח 

 רמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מ, וורקר בע"מ.: לפי הפירוט הבא מהספקיםלפצל את הרכישה מח' רכש ממליצה 

 כולל מע"מ.₪  11,418סכום הרכישה מהספק וורקר בע"מ לא יעלה על *

 כולל מע"מ. ₪  7,540.56**סכום הרכישה מהספק רמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מ לא יעלה על 

 

 שיטור עירוני: 

 : רמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מ.מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה מהספק

 כולל מע"מ.₪  29,000**סכום הרכישה מהספק  רמי יוסף מוצרי טקסטיל בע"מ לא יעלה על 

 

 

  

מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  
 

 


