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 14-12/2016פרטיכל  הצעות פטורות  

 

 (בבניין  2016מרץ  15שלישי ה' אדר ב תשע"ו) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה 

 פנחס זינגר ז"ל. עירייה ע"ש

 משתתפים: 

 מנכ"לית העירייה –איילת כהן                 

 ס/יועמ"ש   –עו"ד סופי ויטלם                                                           

 גזברית העירייה –שגיא רוזנבלט                     

 מנהל משק ונכסים –שי אדרת                                                            

 מחלקת רכש –מיכל רוטמן                                                            

 מחלקת הרווחה  –אייל קהלני                                                            

 מחלקת איכות הסביבה  –שרון אטנר                                                            

 מחשוב   מחלקת ה –מוטי קטשווילי                                                            

 כלכן אגף הנדסה   –צביקה בוקשפן                                                            

 ע/מנכ"ל–עו"ד רעות שדה                                                            

 

                               

    :הנדון

 

 קורא שאושר  ם לביה"ס אלעומריה במסגרת קולדעיהצטיידות מ– 93/2016הצעה מס'  .1

 ע"י משרד החינוך

 כולל מע"מ לביה"ס אלעומריה,₪  20,000במסגרת קול קורא אושר ע"י משרד החינוך תקציב של     

 הוכרזה דלילה כזוכה בסכום  68/2016הצעה מס'  9/2016-14בפרטיכל הצעות פטורות מס'     

 ם זה הוא חלק מהרשימה שאושרה ע"י משרד החינוך.כולל מע"מ, סכו₪  8,333 –של     

 עבור יתרת הרשימה שאושרה מחלקת רכש פנתה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:    

 דלילה וכרמי אינטרלאב. ש.רובינשטיין,    

 נענו לבקשה:    

 דלילה וכרמי אינטרלאב.    

 כזוכים על פי המחיר הזול לפריט. כרמי אינטרלב ועל דלילהמחלקת רכש ממליצה להכריז על     

 כולל מע"מ.₪  11,666סכום הרכישה לא יעלה על  •

 

 יוזמות -מקור תקציבי   

 

 להלן טבלת ההשוואות.   

 

   

 דלילה

 

כרמי 

 אינטרלב

 

 תאור הפריט

יח' 

 כמות חישוב

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

 0 0 250 250 1 יחידהחממה הידרופונית לימודית 
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 שקופה

 0 0 225 225 1 יחידה דגם מפת מחזור חיי הצמח 

 0 0 250 250 1 יחידה ס"מ 85דגם שלד אדם קטן גובה 

 0 0 350 350 1 יחידה 40*20דגם תא צמח ענק על בסיס 

ארון לשלד עם הכנה לתליית 

 השלד
1 1 2200 2200 1940 1940 

מדרכי כיס לחי ולצומח בישראל 

 ציפורים בערבית
ידהיח  6 251 1506 0 0 

 0 0 2200 2200 1 יחידה ביוטופ ציפורי מים

 28.6 14.3 16 8 2 5 מסננת דקה  

 0 0 16 8 2   מסננת דקה  מאוד 

 0 0 200 200 1 1  11דגם אפולו 

 286 286 300 300 1 1 מודל הגזים 

 263 263 400 400 1 יחידה  שלד ארנבת

דלתות למעבדה  4ארון אחסון 

 תקני
1 1 0 0 1690 1690 

 239.2 59.8 280 70 4 1 היגרומטר \מד לחות

 0 0 300 300 1 1 מודל הגזים 

 0 0 400 400 1 יחידה  שלד ארנבת

 0 0 250 250 1 1 פוחלץ עטלף

 0 0 300 150 2 1 דגם לסת ושיניים ענק

 0 0 300 300 1 1 פוחלץ דרור

 0 0 150 150 1 1 דגם תלת מימדי של חתך

 115 115 100 100 1 1 מתכת לנייר ניגוב ידייםמתקן 

 546 91 480 80 6 1 מבער גז נייד+ מיכל

 150 75 90 45 2 1 כיוונית-משאבת ואקום ידנית דו

 5257.8   10563       סה"כ 

 מע"מ 

   

1795.71 

 

893.826 

    

12358.71 

 

6151.626 

 

 

   

כרמי 

 אינטרלב

 

 תאור הפריט

יח' 

 כמות חישוב

יר מח

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

ארון לשלד עם הכנה לתליית 

 השלד
1 1 1940 1940 

 286 286 1 1 מודל הגזים 

 263 263 1 יחידה  שלד ארנבת
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דלתות למעבדה  4ארון אחסון 

 תקני
1 1 1690 1690 

 239.2 59.8 4 1 היגרומטר \מד לחות

 4418.2       סה"כ ללא מע"מ 

 מע"מ

   

751.094 

 "מסה"כ כולל מע

   

5169.294 

      

 

   

 דלילה

 

 תאור הפריט

יח' 

 כמות חישוב

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

חממה הידרופונית לימודית 

 שקופה
 250 250 1 יחידה

 225 225 1 יחידה דגם מפת מחזור חיי הצמח 

 250 250 1 יחידה ס"מ 85דגם שלד אדם קטן גובה 

 350 350 1 יחידה 40*20דגם תא צמח ענק על בסיס 

מדרכי כיס לחי ולצומח בישראל 

 ציפורים בערבית
 1506 251 6 יחידה

 2200 2200 1 יחידה ביוטופ ציפורי מים

 16 8 2 5 מסננת דקה  

 16 8 2   מסננת דקה  מאוד 

 200 200 1 1  11דגם אפולו 

 300 300 1 1 מודל הגזים 

 400 400 1 יחידה  שלד ארנבת

 250 250 1 1 פוחלץ עטלף

 300 150 2 1 דגם לסת ושיניים ענק

 300 300 1 1 פוחלץ דרור

 150 150 1 1 דגם תלת מימדי של חתך

 100 100 1 1 מתקן מתכת לנייר ניגוב ידיים

 480 80 6 1 מבער גז נייד+ מיכל

 90 45 2 1 כיוונית-משאבת ואקום ידנית דו

 7383       סה"כ  ללא מע"מ 

 מע"מ

   

1255.11 

 לל מע"מסה"כ כו

   

8638.11 
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 שדרוג אולפן הטלוויזיה הקהילתית  – 94/2016הצעה מס'  .2

 

 דובר העירייה פנה בבקשה למחלקת רכש בדבר שדרוג אולפן הטלוויזיה הקהילתית .    

 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:    

    ABS גיטל ד'ז'ין,דור מערכות,בנד פרו ו עופר כהן,מעגל סגור,אחים יוגנד,די.ו. די– SPS. 

 די וי.דיגיטל –אייל מנהל הטלוויזיה הקהילתית, –התקיים סיור חובה .השתתפו בסיור:יוני דגן     

 דיזיין ואיציק מעגל סגור.    

 

   

מעגל 

 סגור

 

די וי 

דיגיטל 

ויז'ין 

   בע"מ 

 תאור הפריט
יחידת 

 מידה
 כמות

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

 35940 11980 43500 14500 3 יחידה HD   :Panasonic AG AC160מצלמות אולפן 

 526ראשי חצובות  )לחצובות קיימות( 

Professional Fluid Video Head 

Manfrotto 

  
3 

0 
0 0 0 

   יחידה     501HDVמוצע ראש חצובה תואם 

 3 מערכת אינטרקום בין האולפן לחדר בקרה )

 לצלמים + מנהל אולפן(

  
1 

1050 
1050 4800 4800 

   מערכת

, מהמצלמות לקופסת חיבור DVIערכות כבלים  3

 בקיר האולפן ומשם לחדר הבקרה.
 מערכת

3 
כלול 

 בהתקנה

כלול 

 בהתקנה
380 1140 

( על פי הצורך BNC.SDIאו בכבל קואקסאלי)

 באולפן.
 כבלים

ופסת חיבור בקיר לק - XLRכבלים לסאונד  5

 20  -האולפן ומשם לחדר בקרה וסאונד )סה"כ כ

 (.  X 5מטר כל כבל

  

5 
כלול 

 בהתקנה

כלול 

 בהתקנה
42 210 

 כבלים

 Mipro(  XLRמיקרופוני דש )עם חיבור  4

MU-55LS 
 714 238 1200 300 4 יחידה

-GB (class 32מהירים   SDכרטיסי זיכרון  4

10) 
 396 99 480 120 4 יחידה

קופסת פיקוד לתאורת אולפן )ללא עבודת 

 חשמלאי(
 3680 3680 1700 1700 1 קומפלט

 2760 1380 1600 800 2 יחידה HENDELSלדים(  600שני פנסי לד )

מה ל חצובה מקצועית לצילומי חוץ )מתאי

(Panasonic AG AC130 Manfrotto 

 920 920 800 800 1 יחידה

   HDמיקסר וידאו לניתוב 

1 6400 6400 6880 6880 
  DATA VIDEOכניסות תוצרת  6מיקסר תמונה 

1200-SE                                           

VIEW-MULTI  !!.כלול במיקסר 

 יחידה

 2240 2240 2200 2200 1 יחידהמקורות +  3:  5-)מחולק לאינצ'  50. מוניטור  

http://www.zap.co.il/fs.aspx?pid=1637684448&sog=h-tripod
http://www.zap.co.il/fs.aspx?pid=1637684448&sog=h-tripod
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(review + program  

MULTI-VIEW  !!.כלול במיקסר 

מחשב עם תוכנת הקלטת וידאו )מחשב חזק: 

זיכרון  GB 32, עם Core i-7 Intelמעבד 

(RAM 2 טרה 2 -הארד דיסק חיצוני 

 5980 5980 7900 7900 1 יחידה

 1680 1680 3800 3800 1 יחידה לגרסה החדשה ביותר )לחינוך( AVIDשדרוג 

 DSLR, דמוי 530SXמצלמת קנון 

,16MP7000או ניקון  50 -,עדשת זום 
 1820 1820 1250 1250 1 יחידה

)תפוז( כולל מחברים 1000Wקוורץ    GRIPפנסי 

 .–לרלסים 
 4340 620 3850 550 7 קומפלט

 ₪ "מ סה"כ ללא מע

   

75730   73500 

        

   

       

   

מעגל 

 סגור

 

די וי דיגיטל ויז'ין 

 בע"מ 

 תאור הפריט
יחידת 

 מידה
 כמות

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

 HD  : Panasonic AGמצלמות אולפן 

AC160 
 38100 12700 3 יחידה

11980 35940 

 526ראשי חצובות  )לחצובות קיימות( 

Professional Fluid Video Head 

Manfrotto 

 יחידה
3 

0 
0 5320 15960 

 

    

 2760 920 0 0 3 יחידה     501HDVמוצע ראש חצובה תואם 

 3מערכת אינטרקום בין האולפן לחדר בקרה ) 

 לצלמים + מנהל אולפן(

  
1 

1050 
1050 4800 4800 

   מערכת

ות לקופסת , מהמצלמDVIערכות כבלים  3

 חיבור בקיר האולפן ומשם לחדר הבקרה.
 מערכת

3 
כלול 

 בהתקנה

כלול 

 בהתקנה
380 1140 

( על פי הצורך BNC.SDIאו בכבל קואקסאלי)

 באולפן.
 כבלים

לקופסת חיבור בקיר  - XLRכבלים לסאונד  5

 20  -האולפן ומשם לחדר בקרה וסאונד )סה"כ כ

 (.  X 5מטר כל כבל

  
5 

כלול 

 קנהבהת

כלול 

 בהתקנה
42 210 

 כבלים

 Mipro(  XLR)עם חיבור  מיקרופוני דש 4

MU-55LS 
 714 238 1200 300 4 יחידה

-GB (class 32מהירים   SDכרטיסי זיכרון  4

10) 
 396 99 480 120 4 יחידה

קופסת פיקוד לתאורת אולפן )ללא עבודת 

 חשמלאי(
 3680 3680 1700 1700 1 קומפלט
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 2760 1380 1600 800 2 יחידה HENDELSלדים(  600סי לד )שני פנ

חצובה מקצועית לצילומי חוץ )מתאימה ל 

(Panasonic AG AC130 Manfrotto 

 920 920 800 800 1 יחידה

   HDמיקסר וידאו לניתוב 

1 6400 6400 6880 6880 
 DATAכניסות תוצרת  6מיקסר תמונה 

VIDEO  1200-SE                                           

VIEW-MULTI  !!.כלול במיקסר 

 יחידה

מקורות +  3:  5-אינצ' )מחולק ל 50. מוניטור  

(review + program  2240 2240 2200 2200 1 יחידה 

MULTI-VIEW  במיקסר.!! כלול 

מחשב עם תוכנת הקלטת וידאו )מחשב חזק: 

זיכרון  GB 32, עם Core i-7 Intelמעבד 

(RAM 2 טרה 2 -הארד דיסק חיצוני 
 5980 5980 7900 7900 1 יחידה

 1680 1680 3800 3800 1 יחידה לגרסה החדשה ביותר )לחינוך( AVIDשדרוג 

 DSLRי , דמו530SXמצלמת קנון 

,16MP7000או ניקון  50 -,עדשת זום 
 0 0 1250 1250 1 יחידה

)תפוז( כולל 1000Wקוורץ    GRIPפנסי 

 .–מחברים לרלסים 
 4340 620 3850 550 7 קומפלט

 ₪ סה"כ ללא מע"מ 

   

70330 

 

90400 

        

 

 רישת העירייה בקשנוופנסוניק, כשבד JVCבהצעתם התייחסו לשני יצרני מצלמות: מעגל סגור

 את פנסוניק לדברי מנהל הטלוויזיה דגם זה של פנסוניק מתאים יותר למשתמשים הן מבחינת תפעול

 והן מבחינת התאמת המצלמות למכשור הקיים.

 בהצעתם התייחסו למצלמה של פנסוניק שהינה שווה ערך וטיב  לבקשתנו.די.ו.דיגיטל דיז'ין 

 מנהל הטלוויזיה אישר את המצלמה.

 לאחר בדיקת ההצעות ובהתייעצות עם מנהל הטלוויזיה הקהילתית מחלקת רכש ממליצה 

 הצעתו הזולה ביותר והספק עונה על דרישות העירייה.  די.ו.דיגיטללהכריז על 

 מע"מ.₪ +  75,000סכום הרכישה לא יעלה  על  •

 

  16140000780  -מקור תקציבי

 ( 2)נספח מס' 

 

 

 

 

http://www.zap.co.il/fs.aspx?pid=1637684448&sog=h-tripod
http://www.zap.co.il/fs.aspx?pid=1637684448&sog=h-tripod
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 הארכת הסכם עבור שירותי מרכזייה  – 95/2016הצעה מס'  .3

       

 . חברת טלדורמסתיים הסכם השירות עבור המרכזייה עם  31.3.2016בתאריך     

 .  ) 4/16מחלקת מחשוב נמצאת לפני יציאה למכרז שדרוג המרכזייה)צפי ליציאה למכרז     

  חברת טלדורת לשירותי מרכזייה עם מחלקת המחשוב מבקשת לאשר הארכת התקשרו    

 $ ללא מע"מ עד לסיום הליך פרסום המכרז  2,300חודשים נוספים בעלות חודשית של  4עבור     

 ובחירת זוכה.    

  1913.540 –מקור תקציבי     

 ( 3)נספח מס' 

 

 בקשה להארכת הסכם הפעלת תוכנית יחדיו  – 96/2016הצעה מס'  .4

 

 שראל סיכמו על הפעלת תוכנית "מוטב יחדיו" ברמלה לחמש שנים. עיריית רמלה וג'וינט י

 שני הגופים מעבירים את חלקם בתקציב ההפעלה לארגון בינה בהתאם להסכם שנחתם עם 

 )מצ"ב עותק ההסכם(. מרחבים חברה לחינוך ותרבות

 שנים. 5סה"כ  30.4.2016ועד ליום  30.4.2011ההסכם חל מיום  

 לה התחייבה להעברת חלקה בתקציב על פי הפירוט הבא:לפי ההסכם, עיריית רמ 

 כולל מע"מ. ₪  86,107שנת פעילות ראשונה 

 כולל מע"מ.  ₪  100,036שנה שנייה 

 כולל מע"מ.₪  127,497שנה שלישית 

 כולל מע"מ.₪  147,112שנה רביעית 

 כולל מע"מ.₪  164,766שנה חמישית 

 ר תחילת ההסכם( וחלקה של העירייה הועברחודשים לאח 8) 1.2012התוכנית החלה בתאריך 

 לפי שנה קלנדרית )שנת תקציב( ובהתאם לסכומים המופיעים לעיל. 

 .30.4.16אך ההסכם מסתיים ב  ₪ 164,766ע"ס אושר תקציב פעולה  2016בשנת 

 ללא התחייבות כספית מעבר  31.12.2016לפיכך, הוועדה מתבקשת לאשר הארכת ההסכם עד 

 זאת בכדי להמשיך את הפעלת התוכניות.לתקציב שאושר ו

 יצורף נספח באחריות המחלקה המשפטית להסכם אשר יאריך את תוקפת ההתקשרות עד

 ₪  164,766,ללא עלות כלכלית נוספת על מנת לנצל את היתרה העומדת ע"ס  2016דצמבר 

 כולל מע"מ. 

 תוכניות ע"ח רשות )עפ"י הסכם( 1841000843סעיף  –מקור תקציב 
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 ( 4פח מס' )נס

 

 

 אספקה והתקנת מערכת גילוי אש במרכז הטניס – 97/2016הצעה מס'  .5

 

 מחלקת ספורט פנתה באמצעות טירן בוקובזה  בבקשה  לקבלת הצעות  מחיר עבור אספקה      

 והתקנת מערכת גילוי אש במרכז הטניס בהתאם לדרישת כיבוי אש לצורך קבלת אישור לרישיון      

 הצעות המחיר:עסק, להלן      

 לא הגיש הצעה. –על בוער      

 כולל מע"מ.₪  29,238 –א.יאנוס תעשיות בטיחות אש ואלנור בע"מ      

 כולל מע"מ.₪  27,612 –רז קול      

 ,הצעתו הזולה ביותר רז קולמחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את  הצעת המחיר של      

 .והספק עונה על הדרישות העירייה     

 2023652750 -מקור תקציבי     

 ( 5)נספח מס'    

 

 

 רכישת שירותי גרפיקה ועיצוב דברי דפוס לכלל מחלקות העירייה  – 98/2016הצעה מס'  .6

 

 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות עבור שירותי גרפיקה ועיצוב ודברי דפוס.      

 להלן דרישות העירייה:     

 סקיצות על פי הגדרת  3 –ל  2, המעצב  יעביר בין  wordעצב קבצי עיריית רמלה תעביר למ     

 הצורך והמטרה של נציג העירייה ו/או לחילופין על פי ההנחיה הרעיונית.      

 שינויים ותוספות על בסיס עיצוב קודם.     

 עיצוב ראשוני יועבר עד שלושה ימים מקבלת ימים מקבלת ההזמנה .     

 צעות מחיר נעשתה פניה לספקים הבאים: בבקשה לקבלת ה     

 סטודיו טאצ',סטודיו שוקי דוכובוני ואיתם סחר. סטודיו ספרינט,     

 נענו לבקשה:     

 סטודיו ספרינט, סטודיו שוקי דוכובוני ואיתם סחר    
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סטודיו 

 ספרינט

א.ס איתם 

 סטודיו שוקי דוכובני סחר

 פירוט נושא
 מחיר סה"כ

מחיר 

 סה"כ

 מחיר

 הערות  סה"כ

 דף מידע
A3,A4,A5  ולא יותר מרבע

   650 120 300 גיליון

 דף מידע דו צדדי
A3,A4,A5  ולא יותר מרבע

   950 280 500 גיליון

   950 280 800 כולל קיפולים   A3עד גודל  פרוספקט דו צדדי

   650 180 300 חצי גיליון או גיליון שלם פלקט

   650 280 300 מ'  5*2מ',  5*1 שלט חוצות 

   850 140 500 ס"מ 20*10 הזמנה לאירוע דו צדדי

   650 120 300 ס"מ  20*10 הזמנה לאירוע צד אחד

הזמנה לאירוע דו צדדי 

 כולל קיפול
 ס"מ 20*20

600 140 950   

   1600 280 1200 ס"מ  32*22במצב סגור   פולדר

טופס דו צדדי כולל שוברים 

 וברירות קנס
 רכבותובהתאם למו

500 400 1100   

 במצב סגור A5עד גודל  עמודים 24חוברת עד 

3600 600 4560 

 -דוכובני 

מחיר  190

 לעמוד

 במצב סגור A5עד גודל  עמודים  24חוברת יותר  מ 

150 800 150 

דוכובני 

וסטודיו 

 -ספרינט 

מחיר 

 לעמוד

   7200 960 7200 ס"מ במצב סגור 10.5*29.7 עמודים  48חוברת 

   150 20 150 במצב סגור A5עד גודל  תוספת לעמוד לחוברת 

   150 20 150 ס"מ במצב סגור 10.5*29.7 תוספת לעמוד לחוברת  

מודעה כללית לעיתון עד 

 גודל טבלואיד
  

300 35 650   

   950 35 300 עד גודל טבלואיד מודעה לקמפיין

 מעטפה 
רגילות או עם  23*11מידות 

   650 40 200 חלון

   150 40 200   כרטיס ביקור

 סקיצות 5עד  לוגו

2500 150 950 

סטודיו 

 -ספרינט 

ללא הגבלת 

 סקיצות

   550 240 300 פיקסלים 980*120עד  באנר לאינטרנט

תוספת לסקיצה נוספת הגהה 

 ושינוי 
  

ללא חיוב עד 

   150 80 לשביעות רצון

 סה"כ ללא מע"מ

 

20350 5240 25260 
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 והאחרונים וכיוון דוכובוני ושוקי ספרינט לסטודיו סחר איתם של הצעתם בין גדול פער וקיים כיוון 

 .באמנות ומדובר וכיוון  קטן בהצעתם הפער 

 חשיבות מידת פי על דוכובוני ושוקי ספרינט לסטודיו סחר איתם הספקים שלושת  להתקשר עם מחלקת רכש ממליצה לאשר

 .העבודה וביצוע

 

 על פי הזמנות חתומות המאושרות ע"י הגזברית. –בי מקור תקצי

 

 

 (6)נספח מס' 

 

  b.o.tיועץ למכרז מתקן פסולת  – 99/2016הצעה מס'  .7

 

 עיריית רמלה פרסמה מכרז להקמה והפעלת מתקן לטיפול בפסולת אורגאנית באזור התעשייה ב'. 

 ן את המשך התנהלות המכרז ע"פ דרישת היועצים המשפטיים נדרש להוסיף לצוות שבוח       

 יועץ סביבתי.       

 מחלקת איכות הסביבה פנתה ליועצים סביבתיים חלקם סרבו לייעץ בנושא וחלקם נמצאו       

 להלן הצעת מחיר שהתקבלה: לא מתאימים.       

 מע"מ.₪ +  15,000עלות ההתקשרות  -עו"ד כלכלן ליאור שמואלי    •

 .1בבית משפטי תומחר לפי שעת חשכ"ל יועץ עלויות נוספות כגון: דיונים  •

 התקיימה פגישה עם עו"ד דורון דבורי היועץ המשפטי ועו"ד אחיקם שוסטר שמטפל בנושא        

 מתאים לתפקיד,לאור היותו כלכלן סביבתי עו"ד כלכלן ליאור שמואלי עבור העירייה ונמצא        

 מומחה ובעל ניסיון בתחום.       

 .עו"ד כלכלן ליאור שמואליאיכות הסביבה ממליצה לאשר את ההתקשרות עם  מחלקת       

 870752 -מקור תקציבי 

 ( 7)נספח מס' 

 

 ות הועדה:מלצה

 

 הצטיידות מדעים לביה"ס אלעומריה במסגרת קול  קורא שאושר – 93/2016הצעה מס'  .1

 ע"י משרד החינוך

 יה לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העירי

 דלילה  וכרמי אינטרלב .
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 שדרוג אולפן הטלוויזיה הקהילתית  – 94/2016הצעה מס'  .2

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

 די.וי.דיגיטל בע"מ.   

 הארכת הסכם עבור שירותי מרכזייה  – 95/2016הצעה מס'  .3

 הארכת הסכםמחלקת מחשוב וממליצה בפני ראש העירייה לאשר  הועדה מאשרת המלצת

 חברת טלדור.עם 

 בקשה להארכת הסכם הפעלת תוכנית יחדיו  – 96/2016הצעה מס'  .4

 הארכת הסכםהועדה מאשרת המלצת מחלקת הרווחה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

 מרחבים חברה לחינוך ותרבות.עם  

 קנת מערכת גילוי אש במרכז הטניסאספקה והת – 97/2016הצעה מס'  .5

 ההתקשרותהועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העירייה לאשר  

 .  רז קולעם  

 

 רכישת שירותי גרפיקה ועיצוב דברי דפוס לכלל מחלקות העירייה  – 98/2016הצעה מס'  .6

 ההתקשרותלאשר  הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העירייה  

 מידת פי על דוכובוני ושוקי ספרינט לסטודיו סחר איתם הספקים שלושת  להתקשר עםעם   

 .העבודה וביצוע חשיבות 

 

  b.o.tיועץ למכרז מתקן פסולת  – 99/2016הצעה מס'  .7

 ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת מחלקת איכות הסביבה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר   

 .לכלן ליאור שמואליעו"ד כעם   

 

 

 

 עו"ד רעות שדה                                                               איילת כהן            

 ע/מנכ"ל                                                                 מנכ"לית העירייה                

 

 

 החלטות ראש העירייה:

 הצטיידות מדעים לביה"ס אלעומריה במסגרת קול  קורא שאושר – 3/20169הצעה מס'  .1

 ע"י משרד החינוך

 דלילה  וכרמי אינטרלב .מאשר ההתקשרות עם 

 שדרוג אולפן הטלוויזיה הקהילתית  – 94/2016הצעה מס'  .2

 די.וי.דיגיטל בע"מ.   מאשר ההתקשרות עם 

 יה הארכת הסכם עבור שירותי מרכזי – 95/2016הצעה מס'  .3

 חברת טלדור.מאשר ההתקשרות עם 

 בקשה להארכת הסכם הפעלת תוכנית יחדיו  – 96/2016הצעה מס'  .4

 מרחבים חברה לחינוך ותרבות.מאשר הארכת ההתקשרות עם  



 עיריית רמלה                                                                              
 מזכירות העירייה                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  

12 

 

 אספקה והתקנת מערכת גילוי אש במרכז הטניס – 97/2016הצעה מס'  .5

 .  רז קול מאשר ההתקשרות עם

 

 תי גרפיקה ועיצוב דברי דפוס לכלל מחלקות העירייה רכישת שירו – 98/2016הצעה מס'  .6

 דוכובוני ושוקי ספרינט לסטודיו סחר איתם הספקים שלושת  מאשר ההתקשרות עם

 .העבודה וביצוע חשיבות מידת  פי על 

 

  b.o.tיועץ למכרז מתקן פסולת  – 99/2016הצעה מס'  .7

 .עו"ד כלכלן ליאור שמואלימאשר ההתקשרות עם 

 

 

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                                     2016מרץ , 

 ראש העירייה                                                                                                          

 


