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 14-10/2016פרטיכל  הצעות פטורות  

 

 (בבניין  2016פברואר  29שני כ' אדר א תשע"ו) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה 

 פנחס זינגר ז"ל. עירייה ע"ש

 משתתפים: 

 מנכ"לית העירייה –איילת כהן                    

 מחלקת גזברות  –צחי משאל                                                            

 ס/יועמ"ש   –עו"ד סופי ויטלם                                                   

 ס/מהנדס–זאנה סולובייצ'יק                                                             

 כלכלן אגף הנדסה –צביקה בוקשפן                                                             

 מנהל מחלקת משק ונכסים –שי אדרת                                                             

 מנהל מחלקת נכסים  –אביתר יוחנן                                                  

 אדריכלית העיר –אורלי כהן                                                             

 מנהל מחלקת מחשוב –משה מורדוך                                                           

 מחלקת הכנסות -יפעת דמרמרי                                                          

 מחלקת משק ונכסים  –מיכל רוטמן                                                           

 

    :הנדון 

 

 רכישת ציוד וחומרי הדברה– 75/2016הצעה מס'  .1

 

 מחלקת תברואה  פנתה למחלקת רכש בבקשה לקבלת הצעות מחיר בדבר רכישת ציוד    

 וחומרי הדברה .    

 נעשתה פניה לספקים הבאים:    

 אגרוטל. כל בו לגן, דון,אשמ סימקס, רימי, כימתר, הגרעין,    

 נענו לבקשה:    

 רימי ואגרוטל. כימתר, הגרעין,    
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הרכש יבוצע על פי הפריט הזול והמתאים מבין הגרעין,כימתר,ואגרוטל כעל זוכים  מחלקת רכש ממליצה להכריז על

 שעליהם התייחסו הספקים בהצעתם.הפריטים 

 מע"מ.₪ +  60,000סכום רכישת הציוד והחומרים להדברה בשנה לא יעלה על  •

    17150000720 -מקור תקציבי

 

 

 ( 1)נספח מס'  

   

 

 מתן שירות לאכיפה משפטית לחובות שלא ניתן לאכוף מנהלית   – 76/2016הצעה מס'   .2

 

 דה להעביר את נושא האכיפה המשפטית של  חובות מחלקת הכנסות מבקשת את אישור הוע    

 חייבים  שהאכיפה המנהלית לא צלחה לגביית חובם.    

 חדד ושות' משרד עו"ד ונוטריונים, מחריף,מחלקת הכנסות פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר     

 להלן הצעת המחיר:    

 בד.לא כולל מע"מ, בגין גביה בפועל בל 12.5%עלות שכה"ט הינה     

 לשאלת איילת מחלקת הכנסות עשתה ברור לגבי הצלחתו ושוכנעה כי יש לו את היכולת לתת     

 את השרות המבוקש קרי ביצוע גביית חובות.    

     

 1623000581 –מקור תקציבי     

 ( 2)נספח מס' 

 

 

  2015סקר שילוט  -77/2016הצעה מס'  .3

 

 בקשה לקבלת הצעות לסקר שילוט.מחלקת הכנסות פנתה באמצעות מחלקת רכש ב    

 מחלקת רכש פנתה לספקים הבאים בבקשה לקבלת הצעות:    

 מ.ג.ע.ר בע"מ,מילגם שירותים לעיר בע"מ ואינפו שירותי מידע לרשויות בע"מ.    

 לשלט לא כולל מע"מ.₪  35* המשתתפים התבקשו לתת הנחה מהמחי אותו קבעה העירייה,     

 ו:להלן ההצעות שהתקבל    

 .19.18% –התקבלה הנחה בסך -מ.ג.ע.ר בע"מ (1

 . 33.33%-התקבלה הנחה בסך  -מילגם שירותים לעיר בע"מ (2

 . 26%-התקבלה הנחה בסך -אינפו שירותי מידע לרשויות בע"מ (3
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 מילגם שירותים לעיר בע"מ מאחר והצעתם   מחלקת הכנסות מבקשת לאשר ההתקשרות עם    

 הזולה ביותר.    

    1623000750 -י מקור תקציב    

 ( 3)נספח מס' 

 

  

 סלילת חניה ברחוב גלעד –תכנון תנועתי והכנת הגשה להיתר  - 78/2016הצעה מס'  .4

 

 משרדי תכנון תנועה לצורך קבלת הצעת מחיר לתכנון תנועתי והכנת הגשה  3-אגף פת"ש פנה ל

 סלילת חניה ברחוב גלעד. –להיתר 

 :להלן ההצעות שהתקבלו     

 מע"מ.₪ +  17,000הצעה ע"ס  –סה יוגב הנד (1

 מע"מ.₪ +  33,000הצעה ע"ס  –דורון הנדסה אזרחית  (2

 לא הגיש הצעה. –יריב הנדסה  (3

 בהמשך לשאלתה של היועצת המשפטית זאנה סולבייצ'יק ס. מהנדס העיר ענתה כי ייעוד         

 הקרקע תואם את החנייה.     

 שרות עם משרד יוגב הנדסה לביצוע התכנון.אגף פת"ש ממליץ על ההצעה הזולה ביותר והתק

      

 תכנון. בכפוף למקור תקציבי -מקור תקציבי 

 

 ( 4)נספח מס' 

 

 הגדלת הזמנה –הכנת חוות דעת לצורך הגשת בקשה לוועדת גבולות פקע"ר  - 79/2016הצעה מס'  .5

 

 ד"ר נילי שחורשעות עם  70, אושרה התקשרות בהיקף של  2/2014-14בפרטיכל הצעות פטורות מס' 

 .25%לשעה + הנחה של ₪  267לפי תעריף של 

 לצורך קבלת הצעת מחיר לעדכון חוות הדעת למתחם  לד"ר נילי שחוריאגף הנדסה, פנה   

 מתחם רג"מ, לצורך קבלת חוות דעתה להגשת תסקיר לוועדת גבולות + תיכלול כלל  –נוסף   

 התוצרים בעניין צדק חלוקתי.  

 הנחה.  25%לשעה + ₪  267יתנה: על בסיס הצעת המחיר המקורית: הצעת המחיר שנ  

 מע"מ לשעת עבודה.₪ +  200.25סה"כ מחיר לשעה לאחר הנחה:   

 שעות לביצוע העדכון.  25ניתן אומדן של   

 מע"מ.₪ +  5,006.25לשעה =  X 200.25שעות  25סה"כ שכר הטרחה לעדכון:   

 בוקשפן כלכלן אגף ההנדסה מבהיר כי : לשאלתה של היועצת המשפטית, צביקה   

 מע"מ.₪ +  5,000 -שעות על פי התחשיב לעיל ,קרי אישור ל 25 -האישור ל    



 עיריית רמלה                                                                              
 מזכירות העירייה                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  

7 

 

 נילי שחורי לעדכון חוות הדעת. אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר והתקשרות עם   

 בכפוף ליתרה תקציבית. –תכנון   -מקור תקציבי    

 

 (5)נספח מס' 

 

 ליווי שמאי לצוות התחדשות עירונית - 80/2016הצעה מס'  .6

 

 נבחר במנהלת התחדשות העירונית כמשרד שמאי המלווה את עיריית רמלה בנושא  דנוס כהן

 התחדשות  עירונית.

 לשעת עבודה, לפיו, מבצע ליווי  מע"מ₪ +  326משרד דנוס כהן הצעת מחיר של בעבר, הגיש   

     –יועץ משפטי הובהר ע"י האחרון  –דה עם עו"ד דורון דבורי העירייה בנושא.בשיחה של חברי הוע  

 ההתקשרות עם חברת דנוס כהן אושרה ע"י עופר תודר )מנכ"ל העירייה דאז(, גזברית העירייה      

 והיועץ המשפטי. על חודשים ספטמבר דצמבר  אין הסכם התקשרות .  

 עגן את האישור שניתן בהסכם התקשרות.   העובדה כי האישור מגיע היום לועדת פטור, על מנת ל  

 יודגש כי אישור ועדת השלושה כלל את שעות העבודה כפי המפורט בבקשה. מאחר ועל פי דרישת     

 הנדסה יש בליווי שמאות עבור התחדשות עירונית שנעשה בשיתוף המדינה.   

 ליווי העירייה משרד דנוס כהן ל אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר והתקשרות עם  

 בפרויקט התחדשות עירונית.  

    1731100580  -מקור תקציבי   

 (6)נספח מס' 

 

 ביצוע מדידת תשתיות על, יבשות ורטובות ברחבי העיר -81/2016הצעה מס'  .7

 

 אגף פת"ש, פנה לחברה המנהלת את פרויקט הסכמי הגג, לצורך קבלת הצעת מחיר לביצוע 

 רטובות ברחבי העיר רמלה.מדידה לתשתיות על, יבשות ו

 חברת פרו שיא, ביקשה הצעת מחיר ממשרד המדידות, א. פנקס, המבצעים מדידות בפרויקט רמלה   

 מערב ויבצעו מדידות בפרויקט ג'ואריש.  

ס. מנהדס העיר, כי הפניה ל א. פנקס נעשתה על בסיס     הסכם קודם  -לשאלת הועדה הובהר ע"י זאנה סולבייצ'יק    

 לעירייה  עם החברה במתחם ג'ואריש. זאנה הבהירה כי בקשה זו מוגשת באופן  שיש 

 עצמאי ולא כתוספת להסכם קיים היא משום שהעלות המפורטת בטבלה להלן במימון עיריית    

 רמלה ותאגיד ת.מ.ר. הצעת המחיר שהתקבלה, הינה לפי משהב"ש, וחושבה באופן יחסי עפ"י הצעת   

 במתחם ג'ואריש. א. פנקס המחיר הזוכה של    

 מע"מ, לפי הפירוט הבא:₪ +  64,774סך הצעת המחיר: 
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 סכום תאור

הכנת תכנית מדידה הכוללת את התשתיות הנדרשות 

  66,715      ₪  מ"ר( 54,000)עבור  1:250בקנ"מ 

 BMקביעת נקודות בקרה ו  -קשירה לרשת ארצית 

  8,007        ₪  ואבטחתם

  14,413      ₪  יום עבודה בשטח -עדכון והשלמות מדידה 

  3,400        ₪  ימי עבודה משרד -תאומים מול הגורמים השונים 

  92,535      ₪  סה"כ

  64,774      ₪  הנחה 30%לאחר 

 שכר הטרחה מתחלק בחלקים שווים בין העירייה לבין התאגיד. •

 "מ.מע₪ +  32,387סה"כ לתשלום העירייה:  •

 

 2481 –רמלה מערב  -מקור תקציבי 

 (7)נספח מס' 

 

 

 שירותי ייעוץ בענייני תכנון ועיצוב לפרויקט מוזיאון רמלה במסגרת  - 82/2016הצעה מס'  .8

 עדכון -תכנית מורשת 

 , נחתם הסכם בין החברה הממשלתית לתיירות לבין משרד תכנון פרוגרמה 21/4/2015בתאריך     

 , לצורך קבלת ייעוץ בנושא תכנון ועיצוב פרויקט מוזיאון רמלה, במסגרת סטודיו לעיצוב-1    

 תכנית מורשת.    

 מש"ח. 1מש"ח ע"י משרד התיירות. השתתפות העירייה,  3לצורך הפרויקט, הוקצה תקציב של     

 סטודיו לעיצוב.-1מנהל המוזיאון, רון פלד, ממליץ לאשר את ההתקשרות עם חברת פרוגרמה     

 תחשיב עלות השירות:    

 מע"מ ₪ +  280,800תכנון ע"ס     

 מש"ח )לא כולל מע"מ  2.6מעלות הביצוע ע"ס  10.8%שכר טרחה לתכנון מחושב לפי     

 סטודיו לעיצוב(.-1לפי תחשיב של פרוגרמה  –עלות מתכננים לרבות ניהול ופיקוח  25% -ו    

 צוע בפועל.מסך התכנון וסך הבי 25% –השתתפות העירייה     

 בכפוף למציאת מקור תקציבי ואישור משרד הפנים. -מקור תקציבי     

 (8)נספח מס' 

 

 

 2016מערכת ניהול ועדה מקומית לשנת  - 83/2016הצעה מס'  .9

 

 לקבלת הצעת מחיר עבור דמי תמיכה למערכת ניהול לחברת בר טכנולוגיותאגף הנדסה פנה 

 .2016וועדה מקומית לשנת 
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  מע"מ.₪ +  39,360מע"מ. סה"כ מחיר שנתי ₪ +  3,280ע"ס התמיכה החודשיים  עלות דמי    

  השירות עבור שירותי תמיכה טלפונית, עדכוני גרסאות וטיפול בתקלות.    

 כפי שאושר בוועדות הקודמות. 2015ו  2014המחיר מתבסס על הצעות המחיר לשנים     

 תקשרות עם בר טכנולוגיות, מאחר והיא גם    אגף הנדסה ממליץ על אישור הצעת המחיר וה    

 ספקית  הטכנולוגיה.    

 1731000759  -מקור תקציבי     

 (9)נספח מס' 

 

 2016אתר אינטרנט הנדסי לשנת  - 84/2016הצעה מס'  .10

 

 לקבלת הצעת מחיר עבור דמי תמיכה לאתר אינטרנט  לחברת בר טכנולוגיותאגף הנדסה פנה         

 .2016י לשנת הנדס        

 . מע"מ₪ +  9,960מע"מ. סה"כ מחיר שנתי ₪ +  830עלות דמי התמיכה החודשיים ע"ס         

 השירות  עבור שירותי תמיכה טלפונית, עדכוני גרסאות וטיפול בתקלות.        

 כפי שאושר בוועדות הקודמות.  2015ו  2014המחיר מתבסס על הצעות המחיר לשנים         

 אגף הנדסה ממליץ על אישור הצעת המחיר והתקשרות עם בר טכנולוגיות, מאחר והיא גם         

 ספקית הטכנולוגיה.        

 

 1731000759  -מקור תקציבי          

 (10)נספח מס' 

 

 

 

 2016מערכת ניהול נכסים ומודול הקצאת מקרקעין לשנת  - 85/2016הצעה מס'  .11

 

 לקבלת הצעת מחיר עבור מערכת ניהול נכסים ומודול  יותלחברת בר טכנולוגאגף הנדסה פנה 

 .2016הקצאת מקרקעין לשנת 

  מע"מ.₪ +  12,000מע"מ. סה"כ מחיר שנתי ₪ +  1,000עלות דמי התמיכה החודשיים ע"ס 

 השירות עבור שירותי תמיכה טלפונית, עדכוני גרסאות וטיפול בתקלות.

כפי שאושר בוועדות הקודמות. נציגי הנדסה בועדה  2014,2015המחיר מתבסס על הצעות המחיר לשנים 

הבהירו כי כל מערכות הליבה של אגף ההנדסה מושתתות ע"י חברת בר טכנולוגיות , כל הממשקים עם חברת טל 

דור נעשים באופן זורם ומותאם להתכנות עם בר טכנולוגיות , החלפת ספק בשלב זה תהווה עירעור וסכנה 
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יערכו פגישות בין המחשוב להנדסה לבחינת כלל  2016קריטית זאת. מובהר כי במהלך  לאיבוד נתונים בתקופה

 הצורך במערכת זו או אחרת , וידווחו על כך.

 אגף הנדסה ממליץ על אישור הצעת המחיר והתקשרות עם בר טכנולוגיות.

 1731000759  -מקור תקציבי 

 (11)נספח מס' 

 

  –'ואריש בתחום קרקע תוכן מבנה וביסוס פיתוח מתחם שכונת ג -86/2016הצעה מס'  .12

 תיקון טעות סופר

 , הועדה אישרה את הצעתו 53/2016, הצעה מס' 7/2016-14בפרטיכל הצעות פטורות מס'  

 מע"מ.₪ +  24,900של דורון אשל ע"ס 

 אגף הנדסה מבקשים  לתקן טעות שנעשתה על ידם ולתקן את סכום ההתקשרות עם דורון אשל        

 מע"מ. סכום זה עדיין מהווה את ההצעה הזולה  ₪ +  27,900סכום שכר הטרחה הנכון הינו:        

 ביותר. ואינה משנה את בחירת הזוכה מאחר והצעתו של דורון אשל ההצעה הזולה ביותר מבין          

 הצעות המחיר שנתקבלו ונבחנו ע"י החברה המנהלת )פרו שיא( וע"י הוועדה.      

 2370 -ציבי מקור תק  

 (12)נספח מס' 

 

 

 אחזקת מערך המצלמות העירוני – 87/2016הצעה מס'  .13

       

 מחלקת  המחשוב נדרשת לבצע  אחזקת שבר למערך המצלמות העירוני באופן זמני עד      

 להתקשרות עם ספק זוכה של הבט"פ לשדרוג כל מערך המצלמות העירוני.     

 סיס שעות וחלפים.ההתקשרות הנדרשת הינה על ב     

 ספקים ,הצעת מחיר לפי שעת עבודה,  3 -מחלקת המחשוב פנתה לקבלת הצעת מחיר  ל     

 עלות מנוף ומחירון לפריטים שידרשו לתחזוקה.      

 :להלן טבלת השוואה, העלויות מצוינות בש"ח ללא מע"מ     

 עלות שעת החברה

 עבודה 

 הערות עלות מנוף

 צעהלא הגישה ה - - טלקול

ניתן לשכור מנוף   2,200 380 שמרד

 ליום שלם בלבד

 עלות לשעה 280 280 עמי & יגאל 
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 מחירון הפריטים הינו לשימוש במידת הצורך ונדרש לאשר שימוש מראש במסגרת הזמנה נפרדת.

 ותתחדש בהתאם לצריכת השעות בהזמנה. ₪ 5,000ך ניצול ההזמנה יהיה מתוך הזמנת מסגרת על ס

 יאות שרות יתבצעו ע"י מנהל המוקד העירוני ויסגרו רק לאחר אישורו.פתיחת קר

 שימוש בפריטים וחלפים לצרכי תחזוקה יאושרו ע"י מחלקת מחשוב.

 מצ"ב בקבצים מענה החברות לתיחור.

 ממליץ על חברת עמי & יגאל כחברה זוכה.

 7610000750  –סעיף תקציבי 

 ( 13)נספח מס' 

 

 מלצות הועדה:ה

 

 רכישת ציוד וחומרי הדברה– 75/2016הצעה מס'  .1

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם    

 .על פי הפריט הזול מספק הגרעין,כימתר,ואגרוטל    

     

 מתן שירות לאכיפה משפטית לחובות שלא ניתן לאכוף מנהלית   – 76/2016הצעה מס'   .2

 מחריף,חדד ושות' משרד עו"ד ההכנסות ובכדי לבחון את התנהלות  לאור המלצת מחלקת     

 מחריף,חדד ושות'   הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם ונוטריונים     

 משרד עו"ד ונוטריונים,  לשנה על בסיס הצלחה בלבד.     

      

  2015סקר שילוט  -77/2016הצעה מס'  .3

 חלקת הכנסות וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת מ    

 מילגם שירותים לעיר בע"מ.       

 

 סלילת חניה ברחוב גלעד –תכנון תנועתי והכנת הגשה להיתר  - 78/2016הצעה מס'  .4

 הועדה מאשרת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם     

 יוגב הנדסה.     

  

 הגדלת הזמנה –הכנת חוות דעת לצורך הגשת בקשה לוועדת גבולות פקע"ר  - 79/2016ה מס' הצע .5

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם     

 ד"ר נילי שחור.     

 

 ליווי שמאי לצוות התחדשות עירונית - 80/2016הצעה מס'  .6

 ומאחר ואין דבורי היועץ המשפטי של העירייה והמלצת אגף פת"ש בהמשך להבהרת עו"ד דורון     

 אגף ההנדסה יכול לאמוד את מספר השעות אשר השמאי יועסק, כל חודש יועבר דיווח לגזברות      
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 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה מטעם המחלקה בצרוף שעות העבודה שנעשו  .     

 .דנוס כהןרות עם בפני ראש העירייה לאשר ההתקש    

 

 ביצוע מדידת תשתיות על, יבשות ורטובות ברחבי העיר -81/2016הצעה מס'  .7

 א. פנקס.  לאור כל האמור, הועדה מאשרת וממליצה בפני ראש העירייה ההתקשרות עם    

 

 שירותי ייעוץ בענייני תכנון ועיצוב לפרויקט מוזיאון רמלה במסגרת  - 82/2016הצעה מס'  .8

 עדכון – תכנית מורשת

  הועדה מאשרת המלצת המוזיאון וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם    

 סטודיו לעיצוב. – 1חברת פרוגרמה     

 

 2016מערכת ניהול ועדה מקומית לשנת  - 83/2016הצעה מס'  .9

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם    

 נולוגיות.בר טכ    

 

 

 2016אתר אינטרנט הנדסי לשנת  - 84/2016הצעה מס'  .10

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם     

 בר טכנולוגיות.     

 

 2016מערכת ניהול נכסים ומודול הקצאת מקרקעין לשנת  - 85/2016הצעה מס'  .11

 וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה      

 בר טכנולוגיות.     

 

 

  –פיתוח מתחם שכונת ג'ואריש בתחום קרקע תוכן מבנה וביסוס  -86/2016הצעה מס'  .12

 תיקון טעות סופר

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם      

 דורון אשל.      

      

 אחזקת מערך המצלמות העירוני – 87/2016ה מס' הצע .13

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת מחשוב וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם      

 .  חברת עמי & יגאל      

       

 מיכל רוטמן                                                                        איילת כהן            

 ס. מנהל מח' משק ונכסים                                            מנכ"לית העירייה            
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 החלטות ראש העירייה:

 

 רכישת ציוד וחומרי הדברה– 75/2016הצעה מס'  .1

 .על פי הפריט הזול מספק הגרעין,כימתר,ואגרוטל מאשר ההתקשרות עם    

     

 רות לאכיפה משפטית לחובות שלא ניתן לאכוף מנהלית  מתן שי – 76/2016הצעה מס'   .2

 מחריף,חדד ושות' משרד עו"ד ונוטריונים, לשנה על בסיס הצלחה בלבד. מאשר ההתקשרות עם    

      

  2015סקר שילוט  -77/2016הצעה מס'  .3

 מילגם שירותים לעיר בע"מ.    מאשר ההתקשרות עם    

 

 סלילת חניה ברחוב גלעד –הכנת הגשה להיתר תכנון תנועתי ו - 78/2016הצעה מס'  .4

 יוגב הנדסה. מאשר ההתקשרות עם     

  

 הגדלת הזמנה –הכנת חוות דעת לצורך הגשת בקשה לוועדת גבולות פקע"ר  - 79/2016הצעה מס'  .5

 ד"ר נילי שחור. מאשר ההתקשרות עם     

 

 ליווי שמאי לצוות התחדשות עירונית - 80/2016הצעה מס'  .6

 .דנוס כהן ר ההתקשרות עםמאש    

 

 ביצוע מדידת תשתיות על, יבשות ורטובות ברחבי העיר -81/2016הצעה מס'  .7

 א. פנקס. מאשר ההתקשרות עם    

 

 שירותי ייעוץ בענייני תכנון ועיצוב לפרויקט מוזיאון רמלה במסגרת  - 82/2016הצעה מס'  .8

 עדכון –תכנית מורשת 

 סטודיו לעיצוב. – 1מה חברת פרוגר מאשר ההתקשרות עם     

 

  2016מערכת ניהול ועדה מקומית לשנת  - 83/2016הצעה מס'  .9

 בר טכנולוגיות.  מאשר ההתקשרות עם     

 

 2016אתר אינטרנט הנדסי לשנת  - 84/2016הצעה מס'  .10

 בר טכנולוגיות. מאשר ההתקשרות עם     

 

 2016ין לשנת מערכת ניהול נכסים ומודול הקצאת מקרקע - 85/2016הצעה מס'  .11

 בר טכנולוגיות. מאשר ההתקשרות עם     
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  –פיתוח מתחם שכונת ג'ואריש בתחום קרקע תוכן מבנה וביסוס  -86/2016הצעה מס'  .12

 תיקון טעות סופר

 דורון אשל. מאשר ההתקשרות עם      

 

 אחזקת מערך המצלמות העירוני – 87/2016הצעה מס'  .13

 .  & יגאלחברת עמי מאשר ההתקשרות עם       

 

 

 

 

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                                     2016פברואר, 

 ראש העירייה                                                                                                              

 


