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 ינואר  11) תשפ"ב   שבט ' ט  שלישייימה ביום שהתק( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ 
 .ZOOMבאמצעות אפליקציית  - (2022

 
 

 משתתפים :                                                                         נוכחים: 

         מנהל מח' אירועים  -אורן רוזנברג                                    ס. גזברית העירייה   -שגיא רוזנבלט 

    מנהל אגף בטחון וחירום  -איציק אסרף                                יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

   אחראי מקלטים, אגף ביטחון  -מתן פינטו                                            מח' רכש תמנהל    -מיכל רוטמן
אגף הנדסה  כלכלן  -רו"ח עוז בן שלוש   

  ס .מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה -עו"ד שלי ביטון 
                                                                                                              ויועצת מקצועית לרה"ע                                     

                           

 
 הנדון:

 
 

 2022שנת  - לעיריית רמלה לאירועים משאיות ורכבי הגברההשכרת  - 202215/הצעה מס'  .1

מחלקת אירועים  לעיריית רמלה  2022השכרת משאיות ורכבי הגברה לאירועים  עבורלשם קבלת הצעות מחיר 

 .המשאית השקופה, ום בע"מפאנט, מגה הפקות, צלילי אביבספקים כדלקמן:  4 -פנתה ל

 
 בע"מ, המשאית השקופה, מגה הפקות וםטצלילי אביב, פאנ נענו להצעה:שהספקים 

 
 המחיר : השוואות  טבלתלהלן 

 
 פאנטום המשאית השקופה מגה הפקות צלילי אביב  
כמו  

 ת

מחיר 
א יחידה ל
 כולל 

 מ"מע

עלות 
א סה"כ ל
 כולל 

 מ"מע

מחיר 
א יחידה ל
 כולל 

 מ"מע

עלות 
א סה"כ ל
 כולל 

 מ"מע

מחיר 
יחידה 

 א כולל ל
 מ"מע

עלות 
א סה"כ ל
 כולל 

 מ"מע

מחיר 
א יחידה ל
 כולל 

 מ"מע

עלות 
סה"כ 

א ל
 כולל 

 מ"מע

משאית פתוחה + 
 הגברה 

 מפרט טכני:
רמקולים מוגברים,  2-

 ניתנים להטיה
 ערוצים 8מיקסר -
 מיקרופונים 2-
 CD \מחשב לפלייבק -

 

1 

4,800 5,616 6,500 7605   13,500 
15,79

5 

 רכב הגברה + נגרר 
 מפרט טכני:

רמקולים מוגברים,  2-
 ניתנים להטיה

 ערוצים 8מיקסר -
 מיקרופונים 2-
 CD \מחשב לפלייבק -

 

1 

2,500 2,925 4,000 4680   10,800 
12,63

6 

משאית שקופה  + 
 הגברה 

 מפרט טכני:
רמקולים מוגברים,  2-

1 

8,500 9,945 8,500 9945 7,000 8190 15,500 
18,13

5 
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 ניתנים להטיה
 ערוצים 8מיקסר -
 מיקרופונים 2-
 CD \מחשב לפלייבק -

 
אופציה: תוספת 

 2  -להגברה 
 מוניטורים

 

1 

500 585 450 526.5   1,400 1,638 

אופציה: מיתוג 
 וקישוט הרכב 

1 1000 1170 300 351 900 1053 1,500 1,755 

אופציה: תוספת 
מיצג  על גבי 

 נגרר  \המשאית 
 

1 

1000 1170 200 234   5,000 5,850 

 הערות : 
  והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי ממשלה בנושא הקורונה, במידה

 .העירייה לא תישא בעלויות ו/או פיצוי

  הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש יבוטל
 הצדדים.או יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת \ו

 
צלילי אביב, המשאית השקופה, מגה הספקים:  שלושת  לאשר ההתקשרות עםאגף ספורט ואירועים ממליץ 

על בסיס ההצעה הזולה ביותר לכל מפרט ועל   2022עבור השכרת משאיות ורכבי הגברה לאירועים  הפקות
 בסיס זמינות. 

הזול בפריט הנבחר אינו זמין לבצע את העבודה יובהר  כי האגף רשאי להתקשר עם מציע שני במידה והמציע 
 במועד האירוע שנקבע.

 130,000עם שלושת הספקים  ) צלילי אביב , המשאית השקופה , מגה הפקות (  תהא עד  הכוללת  ההתקשרות
 כולל מע"מ. ₪ 

 
   סעיפי אירועים:  יתקציבמקור 

 
 (1) נספח מס' 

 

 2021קול קורא מוכנות לחירום משרד הפנים  -קשר ציוד ומערכות רכישת  - 202216/הצעה מס'  .2

, זאת לשם מתן מענה עיקרי כפי מכשירים נייחים 2מכשירי קשר ניידים +  21 -לעירייה נדרש לרכוש ציוד קשר 
 כדלקמן :  צרכים עיקריים שיפורט להלן : 

 
  2022העלאת התקנים במצבת כ"א באגף הביטחון , פיקוח ושיטור עירוני בשנת . 

   הגברת המוכנות לשעת חירום. 

 .החלפת מכשירים תקולים שנרכשו בעבר 

 
 : מכשירים ניידים -/שימוש להלן פירוט החלוקה 

 מחלקות פיקוח ושיטור עירוני -מכשירי קשר תקולים שיצאו מכלל שימוש  8החלפת  .1

 תפקידים חדשים צופה סורק -מכשירים 2 .2

 פקחים חדשים  -מכשירים 4 .3

 מוס"ח וחירוםקב"טי  -מכשירים 2 .4

 הנהלת העירייה   -מכשירים 3 .5

 וטרינריה עירונית -מכשירים 2 .6
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 : מכשירים נייחים - / שימוש להלן פירוט החלוקה 
 חדר ישיבות מרכזי -מרכז הפעלה  .1

 'ואריש נקודת שיטור עירוני חדשה בשכונת ג .2

 
  שנה. אחריות יש על כל מכשיר ? מנהל אגף בטחון משיב כמה זמן   -לשאלת הועדה 

 
 .כולל מע"מ ₪  100,000ע"ס  מחברת מוטורולה לאשר הרכישה ממליץהביטחון  אגף

 

מפעילה ומתחזקת מול משרד התקשורת את  אשר  החברההיא אגף הביטחון פנה לחברת מוטורולה מכיוון ש
התדר שבשימוש העירייה בשגרה , ומשכך , ע"מ לפנות לחברה נוספת היינו נאלצים לצרוב את התדר שכרוך 

לשעת חירום ארצי , לעירייה ניסיון קודם בעלויות גבוהות , כמו כן החברה היחידה שהציגה אישור מפעל חיוני 
 טוב עם החברה  וטוב. 

 
 

  2029802930 - תקציבי מקור
 

 ( 2) נספח מס'   

 

 

 

 

 

 

 עבור תחזוקת רמזורים בעיר "  חשמל הברק"   הארכת התקשרות עם חברת - 202217/הצעה מס'  .3

 שנים אופציה.  3למשך שנתיים עם  01.03.2017החוזה המקורי עם חברת " חשמל הברק " נחתם בתאריך 

ולמעשה אין עוד אופציות להאריך את  1.3.2022מסתיימת בבוצעו הארכות חוזה בהתאם כאשר האחרונה 

 החוזה.

 והעברת החומר ללשכה המשפטית.  בשלבי סיום הכנת המכרז  אגף הנדסה 

, מבוקש לאשר ה  להארכת ההסכם ועל מנת לא לפגוע בהתנהלות השוטפתהאופצי תקופות  מאחר ונוצלו כל 

 הארכת התקשרות 

בחירת זוכה וחתימה על חוזה או עד  , 01.07.200חודשים עד לתאריך  4למשך  "  חשמל הברק" חברת עם " 

 .מבניהםמוקדם החדש, 

 (. כולל מע"מ לחודש₪  30,405.38) לל מע"מכו₪  121,621.52  - הינוחודשים  4 -ל סכום ההתקשרות 

 1743000751 -מקור תקציבי

 (3) נספח מס' 
 

 2022חדש של שנת  מידול תלת מימד  - 202218/הצעה מס'  .4
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חברות כדלקמן: סימפלקס פתרונות מיפוי שב  3-הנדסה פנה ל אגף, 2022לשם מידול תלת מימד חדש של שנת 
 { בע"מ, לגעת במרחב בע"מ.1987בע"מ, אופק צילומי אויר }

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 שירות שנתי בשנה השנייה מחיר למידול תלת מימד שם החברה
 11,700  30,420 סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע"מ

 7,605 45,630 { בע"מ1987אופק צילומי אויר }
 

פתרונות מיפוי שב בע"מ  חברת סימפלקסשל ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר  הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ.₪  11,700כולל מע"מ ובשנה השנייה עבור שירות ותמיכה סך של ₪  30,420ע"ס 

 

  2444 -מקור תקציבי

 (4) נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המלצות  הועדה:

 

 2022שנת - לעיריית רמלה לאירועים משאיות ורכבי הגברההשכרת  - 2022/15הצעה מס'  .1

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אירועים, הועדה מאשרת ההמלצה וממליצה בפני ראש העיר 
עבור השכרת משאיות ורכבי צלילי אביב, המשאית השקופה, מגה הפקות  הספקים: לאשר ההתקשרות עם 

 על בסיס ההצעה הזולה ביותר לכל מפרט ועל בסיס זמינות.  2022הגברה לאירועים 
כי האגף רשאי להתקשר עם מציע שני במידה והמציע הזול בפריט הנבחר אינו זמין לבצע את העבודה  יובהר 

 במועד האירוע שנקבע.
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 130,000ההתקשרות הכוללת  עם שלושת הספקים  ) צלילי אביב , המשאית השקופה , מגה הפקות (  תהא עד 
 כולל מע"מ. ₪ 

 
 הערות : 

  האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי ממשלה בנושא הקורונה, במידה והעירייה תיאלץ לבטל את
 .העירייה לא תישא בעלויות ו/או פיצוי

  הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש יבוטל
 או יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.\ו

 
 

 2021קול קורא מוכנות לחירום משרד הפנים  -ציוד ומערכות קשר רכישת  - 202216/הצעה מס'  .2

מכיוון שהחברה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל אגף בטחון לפיו הפניה לחברת מוטורולה נעשתה 

מפעילה ומתחזקת מול משרד התקשורת את התדר שבשימוש העירייה בשגרה , ומשכך , ע"מ לפנות לחברה 

החברה היחידה שהציגה , מוטורולה הינה כמו כן ב את התדר שכרוך בעלויות גבוהות. לצרו היה נדרש נוספת 

ולפיכך הועדה  ברה בהתקשרויות קודמותאישור מפעל חיוני לשעת חירום ארצי , לעירייה ניסיון טוב עם הח

)  כולל מע"מ ₪  100,000ע"ס  מחברת מוטורולהמאשרת ההמלצה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה 

 מכשירים נייחים(.  2 -מכשירים ניידים ו 21

 
 

 עבור תחזוקת רמזורים בעיר" ל הברק מחש"  הארכת התקשרות עם חברת  - 202217/הצעה מס'  .3

ה  להארכת ההסכם  וכעת האופצי תקופות  נוצלו כל לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה לפיו 

הועדה מאשרת ההמלצה  , הכנת מכרז חדש בשלבים סופיים וכן ועל מנת לא לפגוע בהתנהלות השוטפת

חודשים עד לתאריך  4למשך  "  חשמל הברקוממליצה בפני ראש העיר לאשר הארכת ההתקשרות עם חברת  " 

 .מבניהםמוקדם הבחירת זוכה וחתימה על חוזה חדש, או עד  , 01.07.200

 (. כולל מע"מ לחודש₪  30,405.38) לל מע"מכו₪  121,621.52  - הינוחודשים  4 -ל סכום ההתקשרות 

 

 2022מידול תלת מימד חדש של שנת  - 202218/הצעה מס'  .4

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

חברת סימפלקס פתרונות  ביותר , הועדה מאשרת ההמלצה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 כולל מע"מ.₪  11,700כולל מע"מ ובשנה השנייה עבור שירות ותמיכה סך של ₪  30,420מיפוי שב בע"מ ע"ס 

 

 רונן עזריה        עו"ד שלי ביטון                                                        שגיא רוזנבלט   
 מנכ"ל העירייה                  ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                גזברית  העירייה ס.  

 ויועצת מקצועית לראש העיר                                                                    
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 החלטות ראש העיר:
 
 

 2022שנת  - לעיריית רמלה לאירועים משאיות ורכבי הגברההשכרת  - 15/2022הצעה מס'  .1

עבור  צלילי אביב, המשאית השקופה, מגה הפקותההתקשרות עם  הספקים: ומאשר  מאמץ החלטת הועדה

 על בסיס ההצעה הזולה ביותר לכל מפרט ועל בסיס זמינות.  2022השכרת משאיות ורכבי הגברה לאירועים 

יובהר  כי האגף רשאי להתקשר עם מציע שני במידה והמציע הזול בפריט הנבחר אינו זמין לבצע את העבודה 
 במועד האירוע שנקבע.

 130,000ההתקשרות הכוללת  עם שלושת הספקים  ) צלילי אביב , המשאית השקופה , מגה הפקות (  תהא עד 
 כולל מע"מ. ₪ 

 

 2021קול קורא מוכנות לחירום משרד הפנים  -ציוד ומערכות קשר רכישת  - 202216/הצעה מס'  .2

 -מכשירים ניידים ו 21)  כולל מע"מ ₪  100,000ע"ס  מחברת מוטורולההרכישה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 מכשירים נייחים(. 2

 
 עבור תחזוקת רמזורים בעיר" ל הברק מחש"  הארכת התקשרות עם חברת  - 202217/הצעה מס'  .3

חודשים עד לתאריך  4למשך  "  חשמל הברקהארכת ההתקשרות עם חברת  " מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 .מבניהםמוקדם הבחירת זוכה וחתימה על חוזה חדש, או עד  , 01.07.200

 (. כולל מע"מ לחודש₪  30,405.38) לל מע"מכו₪  121,621.52  - הינוחודשים  4 -ל סכום ההתקשרות 

 

 2022מידול תלת מימד חדש של שנת  - 202218/הצעה מס'  .4

כולל ₪  30,420פתרונות מיפוי שב בע"מ ע"ס  חברת סימפלקס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ.₪  11,700מע"מ ובשנה השנייה עבור שירות ותמיכה סך של 

 
 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                   


