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 14-24/2016פרטיכל  הצעות פטורות  

 

 ( בבניין עירייה 2016מאי  23שני ט"ו אייר תשע"ו)  יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז  

          פנחס זינגר ז"ל.  ע"ש

 משתתפים:                                                         

 מנכ"לית העירייה –איילת כהן                                                          

 גזברית העירייה –עלאלל רוזה                                                          

 ס/יועמ"ש  –עו"ד סופי ויטלם                                                          

 מנהל מחלקת משק ונכסים   –שי אדרת                                                          

 מחלקת רכש –מיכל רוטמן                                                          

 כלכלן אגף הנדסה  –אמרה סהלו                                                          

 אגף הנדסה –יגאל שפושניקוב                                                          

 קצין רכב  –אבי דיל    

 מחלקת ספורט ואירועים  –אברהם דזורייב                                                          

 איכות הסביבה –אליקים וינסשטרן                                                          

 מנהלת אגף חינוך ונוער   –אלונה קליימן                                                          

 מנהל מחלקת אחזקה  –אילן שרמי                      

 אדריכלית העיר   –אורלי כהן                                                          

 מנהל מחלקת פיקוח וחניה  –אבי בכר                                                          

 ע/מנכ"ל  –עו"ד רעות שדה                                                          

 

    :הנדון

 

 סדנאות לקייטנות גני ילדים  – 160/2016הצעה מס'  .1

 להפעלות סדנאות עבור מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר     

 :להלן טבלת הצעותקייטנות וגני ילדים,    
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 חיים

סדנאות  

פעילות 

 תיאטרון
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 ₪350 

    

 ₪
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 ₪
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37   
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 ₪  
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37,185 

מעגל  

 50 מתופפים
     ₪350             

 ₪

261   
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13,034 

הצגה 

כולל 

   50 הגברה 

 ₪

900 
            

 ₪

450 
    

 ₪
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 פ החלוקה הבאה:להלן המלצת מחלקת ספורט ואירועים ע"  

 

)המדריכות מפעילות את הפעילות במהלך כל השנה( פעילות בהיקף היכל התרבות ממליץ על  –ריתמיקה  .1

 ללא מע"מ.₪  17,000של  עד 

 לפני מע"מ.₪  12,000פעילות בהיקף של עד גאירו ממליץ על  -סדנאות ספורט ונופש  .2

שירות בשנים קודמות לשביעות רצוננו כמו עמותה שנתנה   שילוביםממליץ על   -העשרה עם בעלי חיים .3

 ללא מע"מ. ₪  14,700כן הצעתם הנמכה יותר,  פעילות בהיקף של עד 

מפגשים  לעומת עולם הדמיון שנותן  4-מאחר והסדנא מובנת מ  מים וסלעממליץ על   -סדנא מתגלגלת  .4

 לפני מע"מ.₪  38,000מפגשים פעילות בהיקף של עד  3-סדנא המובנת מ

 לפני מע"מ.₪  14,000ההצעה הנמוכה פעילות בהיקף של עד   תוף תוףממליץ על  -תופפים  מעגל מ .5

 ההצעה הנמוכה פעילות בהיקף של  גבעתי הפקותממליץ על  -הצגה כולל הגברה  .6

 לפני מע"מ.₪  23,000עד  

לפני  ₪ 16,000ההצעה הנמוכה פעילות בהיקף של עד   גליקמן נעמיממליץ על  -הצגת יחיד שעת סיפור .7

 מע"מ.

₪  16,000עד  הדמיון  עולםסדנת פעילות /פעילות תיאטרון ממליץ לחלק את סך הפעילויות בין הספרים  .8

 ₪ . 14,000עד  וחוויה וידע

 לשאלת הוועדה אומדן הצריכה  מתייחס למס' המופעים הנדרשים לאורך הקייטנה בכלל 

 גני הילדים.

 חוויה ותכנון ועולם הדמיון. בסדנאות פעילות ותיאטרון המחלקה ממליצה על

 הסדנא המתגלגלת פר מפגש יוצאת זול יותר .

 .  36כיתות גן בפועל יש  33התמחור נעשה על פי 

 )קייטנות(. 18284000781 -מקור תקציבי        

 

 ( 1)נספח מס' 
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 קורס נאמני בריאות וסביבה לתושבים וליווי מתנדבים- 161/2016הצעה מס'  .2

 

 בלה התחייבות כספית מהמשרד להגנת הסביבה בנושא חינוך וקהילה. עיריית רמלה ק

 אחד הנושאים הוא קורס "בריאות וסביבה".

 היחידה הסביבתית יחד עם היחידה לקידום בריאות בשירות הווטרינרי חפשו גורם

 שיכול להעביר קורס מסוג זה.

 ת, ע"יהקורס המתאים ביותר הינו קורס שהועבר בראשון לציון ובערים אחרו

     ה"אגודה לבריאות הציבור" הסיליבוס שהוצג מוסכם גם על משרד להגנת הסביבה, 

 שמקצה את התקציב.

 משתתפים. 25התנאי לפתיחת הקורס מינויים של 

 :להלן הצעת המחיר

 ₪  25,000 -האגודה לבריאות הציבור

 ס למטרתלבקשת הספקים יש לפרסם ברמה העירונית ובעיתונות המקומית את דבר הקור .א

 גיוס משתתפים ומתנדבים.

 870781מסעיף איכות סביבה ₪  1,000יצא מהסעיפים:₪  2,000הפרסום ע"ס       

 .1831000750מסעיף פעילויות קידום בריאות בעיר סעיף ₪  1,000

מחלקת איכות הסביבה מבקשת לאשר ההתקשרות עם האגודה לבריאות הציבור לאור המקצועיות 

 וסביבה, הייחודיות, והניסיון בערים אחרות. בשילוב בין בריאות

 מימון הקורס יעשה מתקציב התב"ר -מקור תקציבי 

 

 ( 2)נספח מס' 

 

 2016מופעים לאירועי קיץ  – 162/2016הצעה מס'  .3

 מחלקת ספורט ואירועים פנתה לספקים בבקשה להציע הצעות עבור מופעים לאירועי קיץ 

 אוגוסט.-לחודשים יוליבשכונות ולילדי קייטנות גני ילדים  

 להלן טבלת השוואות להצעת הספקים: 

 מופעים לילדי גני ילדים בפארק עופר , 2מופעים בקריית האמנים ,  6מופעים בגן גנדי,  6)  

 מופעים( 16סה"כ -מופעים בשכונת קריית מנחם בגין 2 
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 מיפוי יסודי של הצעות הספקים.  -מצ"ב נספח א' 

 

,לדעת חברי הוועדה החברה הציעה את  חברת אילי הפקותספורט ואירועים ממליצה על הוועדה המקצועית במחלקת 

 חבילת המופעים האטרקטיבית ביותר אל מול המחיר המוצע.

מופעי קרקס  3מיכל הקטנה,רוי בוי ויובל המבולבל , - כוכבי ילדים מובילים מהדרג הראשון 3  החברה הציעה

 ות ואחרים .חיפזון וזהירון, מופע הירק מופע של,

 המופעים שהוצעו לאוכלוסיה דתית נמצאו להכי מתאימים ורק מופע אחד ממופעים המוצעים חוזר על עצמו .

 : השוואת הצעות שאר הספקים להצעת חברת אילי הפקות .1

החברה הציע כוכבי ילדים מובילים מהדרג השני )לא הגישה הצעה לאמנים מהדרג  –חברת איוונט הפקות 

תם נמוכה משמעותית מזו של עלות כוכבי ילדים שהציע חברת אילי הפקות  , ההפרש בין עלות הראשון(  שעלו

ממופעים שהציע חברת איוונט חוזרים על עצמם לפחות  4בין הצעות הספקים , ₪  40,000כוכבי ילדים גבוה מ 

 פעם אחת ,חברת אילי הפקות הציע רק מופע חוזר אחד.

כבת ילדים אחת מהדרג הראשון )רינת גבאי(  שהופיעה בשנה שעברה בפארק החברה הציע כו –חברת טופ הפקות 

כוכבי ילדים מובילים שהציע החברה  2עופר , החברה הציע מופע נוסף של כוכבת  מהדרג השני)עדי ביטי(.  עלות 

וה מ נמוכה משמעותית מזו של עלות כוכבי ילדים שהציע חברת אילי הפקות ,ההפרש בין עלות כוכבי ילדים גב

ממופעים שהציע חברת טופ הפקות חוזרים על עצמם לפחות פעם אחת , חברת  3בין הצעות הספקים, ₪  35,000

 אילי הפקות הציע רק מופע חוזר אחד, המופעים מתקיימים ע"ב צוותי הגברה שונים ממופע למופע. 

 

ם נמוכה מזו של עלות כוכבי החברה הציע כוכבי ילדים מובילים מהדרג הראשון שעלות –חברת ויסמן  הפקות 

 3בין הצעות הספקים , ₪  24,000ילדים שהציע חברת אילי הפקות , ההפרש בין עלות כוכבי ילדים גבוה מ 

ממופעים שהציע חברת ויסמן חוזרים על עצמם פעם אחת ,חברת אילי הפקות הציע רק מופע חוזר אחד, המופעים 

 פה.צוותי הגברה במהלך כל התקו 2מתקיימים ע"ב 

כוכבי הילדים שהציע  3כוכבי ילדים שפחות או יותר זהים לעלות  3החברה הציע  –חברת א.דורון ארגון אירועים 

ממופעים שהציע חברת א.דורון  חוזרים על עצמם לפחות פעם אחת ,חברת אילי הפקות הציע  6חברת אילי הפקות , 

 לוסיה הדתית .המוקדים לאוכ 3מופעים זהים ב  3רק מופע חוזר אחד,הוצעו 
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כולל מע"מ וזאת ₪  180,000מציעה את שירותיה הכוללים הגברה ותאורה בסכום של  -חברת חברים הפקות 

 150,000בניגוד לתנאיי הבקשה הנשלחה אליהם ובה הספקים  התבקשו להביא הצעה בעלות כוללת מירבית של  

  כולל מע"מ וכולל הגברה ותאורה.₪ 

ה את שירותיה ללא הגברה ותאורה למופעים מרכזיים בפארק עופר . עלות הצעת מציע  - חברת מותק הפקות

כולל מע"מ לכן ₪  4,500אירועים הנ"ל תעלה יותר מ  2כולל מע"מ , הגברה ותאורה ל ₪  145,645החברה היא 

 ₪ . 150,000-ההצעה חורגת את המחיר המקסימלי שנדרש מהספקים 

 

 לא כולל מע"מ(.₪  128,000) כולל מע"מ₪  150,000 עלות ההתקשרות

 1822000750-54,1827000780/2,1828400781 -מקור תקציבי

 ( 3)נספח מס' 

 חומרי יצירה לקייטנות גני ילדים – 163/2016הצעה מס'  .4

 מחלקת ספורט ואירועים )יעקב בוארון( פנתה למחלקת רכש בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור    

 דים מחלקת רכש פנתה לספקים הבאים בבקשה לקבלת הצעותחומרי יצירה לקייטנות גני יל   

 מחיר:   

 דניאלי יוסי, ולי גן, אמקה ביט,אטיאס ,)מצ"ב טבלה(.     

 טולי גן,יוסי דניאלי,אמקה ביט לאחר בדיקת הצעות המחיר מחלקת רכש ממליצה  להכריז על    

 צ"ב פירוט על פי הפריט כעל זוכים הרכש יתבצע על פי פריט מחיר הזול לפריט)ואטיאס    

 הזול( .   

 מע"מ.₪ +  50,000סכום הרכישה לא יעלה על  •

 קייטנות ,ועפ"י הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה. -מקור תקציבי  

 

 

 ( 4)נספח מס' 

   

טולי 

 גן

 

יוסי 

 דניאלי

 

 אמקה

 

 אטיאס

 

 תאור הפריט

יח' 

 כמות חישוב

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 ידהיח

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

 4דבק פלסטי גלון 

 956 23.9 900 22.5 998 24.95 880 22 40 1 ק'ג

מטר  5דבק דו צדדי 

 156 3.9 180 4.5 104 2.6 168 4.2 40 1 אורך

 100דבק רב שימושי 

 260 6.5 394 9.85 276 6.9 232 5.8 40 1 מ"ל

 1592 19.9 1396 34.9 1784 44.6 1680 42 40 2קג  1אבן פסיפס 
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 מעורב

 12עיניים זזות קוטר 

 118 2.95 108 2.7 116 2.9 160 4 40 1 (100מ'מ )

מנקה מקטרות צבעוני 

 196 4.9 192 4.8 216 5.4 200 5 40 1 (100ס'מ ) 30

 132 3.3 116 2.9 129.6 3.24 176 4.4 40 1 (50) 1פונפונים '

 276 6.9 228 5.7 188 4.7 320 8 40 1 (50) 1.5פונפונים '

מעורב  100/40סול 

1/10 12 40 348 13920 288 11520 198 7920 0 0 

 1380 6.9 960 24 1190 29.75 1400 35 40 5 חיתוכי סול מעורב

מדבקות סמיילי 

 552 6.9 118.4 2.96 528 13.2 600 15 40 2 1/20צבעוניות קטן 

 952 11.9 856 21.4 316 7.9 992 24.8 40 2 חבילה -סול חרוזים  

 40 0.5 24 0.6 78.4 1.96 40 1 40 2 סיכות לשדכן קטן

כוכבעונים לבובות 

1/200 1 40 0 0 0 0 76 3040 40 1600 

סט טוש עבה אומגה 

 2240 28 1952 48.8 2144 53.6 2240 56 40 2 יחידות  48

חבילה  1כדור ביצה 

 756 18.9 660 16.5 630 15.75 2000 50 40 1 יחידות 100= 

חבילה  1 -כדור קלקר 

 1196 29.9 384 9.6 924 23.1 2000 50 40 1 יחידות 100= 

 500חבילה = 1 

 356 8.9 1952 48.8 358 8.95 2260 56.5 40 1 בריסטול1/8יחידות 

 1   1/8 -שחור 

 440 11 340 8.5 396 9.9 396 9.9 40 1 יחידות  70חבילה = 

 676 16.9 194 4.85 156 3.9 340 8.5 40 1 טווסצבעי 

ארטליין  70עט סימון 

 1200 30 1468 36.7 1996 49.9 1760 44 40 1 מעורב 1/12

צבעי פנדה אומגה 

1/24 2 40 21.8 872 20.5 820 17.8 712 10.9 872 

גוונים 10פלסטלינה 

 4320 27 3840 96 4320 108 4160 104 40 4 גר' מעור250של 

יר קרפ מעורב ני

 900 7.5 708 17.7 205.2 5.13 864 21.6 40 3 1/12צבעים 

קשים מתקפלים 

לשתיה מפלסטיק 

1/150 2 40 20 800 7.96 318.4 5.7 228 6.9 552 

 100 2.5 116 2.9 90 2.25 112 2.8 40 1 ס"מ25שיפודי עץ 

שיער לבובות 

 232 2.9 312 7.8 480 12 320 8 40 2 ס'מ 30)תלתלים( 

מראה פלסיק קוטר 

 3184 1.99 2640 66 924 23.1 2400 60 40 40 ס"מ  10
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מדבקות עגולות קוטר 

 540 4.5 348 8.7 474 11.85 480 12 40 3 ס"מ מעורב 32

מדבקות הנדסיות 

1/10 2 40 14.6 584 13.2 528 9.8 392 6.9 552 

 660 5.5 570 14.25 648 16.2 1640 41 40 3 צבעים  5בר בצק 

 5280 1.1 18240 456 3600 90 4600 115 40 120 סכת פלסטיקמ

חוט שפגט 

 100שמשון( \)פשתן

 276 6.9 156 3.9 294 7.35 260 6.5 40 1 גר

מ'מ  0.40חוט דייג 

 232 2.9 284 7.1 144 3.6 320 8 40 2 מטר 100

 P.Pסלוטייפ שקוף "

X3/4 2 40 1.5 60 1.2 48 0.6 24 0.39 31.2 

 96 2.4 208 5.2 92 2.3 128 3.2 40 1 דבק מגע שפורפרת

 1332 33.3 3700 92.5 2664 66.6 2040 51 40 1 1/37צורות קלקר 

           

 472 5.9 520 13 540 13.5 600 15 40 2 מטר 3מגנט דביק            

 A4 35 40 18 720 14.7 588 15.4 616 0.55 770קרטון ביצוע 

ם מדבקות מתלי

 468 3.9 1068 26.7 1008 25.2 600 15 40 3 יח' 24משולשים 

 ₪ סה"כ ללא מע"מ 

   

53324 

 

41833.6 

 

58064.4 

 

35943.2 

 

פרוט  על פי הפריט הזול  - 2נספח 

 של כל ספק 

   

     

   

 טולי גן

 

 תאור הפריט

יח' 

 כמות חישוב

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

 880 22 40 1 ק'ג 4דבק פלסטי גלון 

 232 5.8 40 1 מ"ל 100דבק רב שימושי 

 ₪ סה"כ ללא מע"מ 

   

1112 
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 יוסי דניאלי

 תאור הפריט

יח' 

 כמות חישוב

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

 104 2.6 40 1 מטר אורך 5דבק דו צדדי 

 188 4.7 40 1 (50) 1.5פונפונים '

 316 7.9 40 2 חבילה -סול חרוזים  

 100חבילה =  1כדור ביצה 

 630 15.75 40 1 יחידות

 100חבילה =  1 -כדור קלקר 

 924 23.1 40 1 יחידות

 156 3.9 40 1 צבעי טווס

 205.2 5.13 40 3 1/12נייר קרפ מעורב צבעים 

 90 2.25 40 1 ס"מ25שיפודי עץ 

 924 23.1 40 40 ס"מ  10מראה פלסיק קוטר 

 3600 90 40 120 מסכת פלסטיק

 144 3.6 40 2 מטר 100מ'מ  0.40יג חוט די

 92 2.3 40 1 דבק מגע שפורפרת

 ₪ סה"כ ללא מע"מ 

   

7373.2 

 

 רכישת מדליות יצוקות  – 164/2016הצעה מס'  .5

 לדוברות וללשכת ראש העירייה נדרש לרכוש מדליות יצוקות עם חריטה כולל חיפוי אקרילי ,    

 לית.מדליות באנג 100מדליות בעברית , 100    

 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:    

 גלריה מור וא.כדורי. לוגו פרינט, הפיגרף,    

 נענו לבקשה:    

 )מצ"ב  טבלת הצעות(.  הפיגרף לוגופרינט וגלריה מור,   

  

 הפיגרף

 

 לוגופרינט

 

גלריה 

 מור

 

 כמות תאור הפריט

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ 

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ 

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ 

מדליה יצוקה בתוך 

 29000 145 31000 155 20976 104.88 200 גוף אקרילי

 ₪ סה"כ ללא מע"מ 

  

20,976 

 

31,000 

 

29,000 
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 כעל זוכים הצעתם הזולה ביותר והספק עונה על דרישות העירייה . הפיגרףמחלקת רכש ממליצה להכריז על 

 ש"ח + מע"מ.  25,000לא יעלה על סכום הרכישה בשנה  •

 

 מיתוג 614.781 –מקור תקציבי 

 

 ( 5)נספח מס' 

 

 

 בקרת הוצאות חשמל בעיריית רמלה  – 165/2016הצעה מס'  .6

 

 מחלקת גזברות פנתה לקבלת הצעות מחיר לבקרת הוצאות החשמל של העירייה.  

 משך שנה + אופציה. ל 31.8.14 -על הסכם ב עם חברת גדיר הנדסה בע"מהעירייה חתמה   

 האופציה לא מומשה. בסה"כ עפ"י אלון שמש הייתה שביעות רצון מהחברה.  

 עיריית רמלה מעוניינת לבדוק ולבקר את הוצאות החשמל.  

 :מהות השירות והיקפו

בדיקת החשבונות וטיפול מול חברת החשמל ותביעה לתיקוני חשבונות, שינויי תעריפים וקבלת החזרים,  .1

 צאים.בהתאם לממ

ביצוע חתכים שונים כגון: סה"כ צריכה מתחילת השנה, שיאי צריכה, קנסות בגין מקדמי הספק וצריכה סגולית  .2

 )פר מ"ר, מס' תלמידים וכיו"ב(

 התראה על גידול חריג בצריכה ובחיובים. .3

 

 

 להלן ההצעות שהתקבלו:

 .19%שיעור שכ"ט מההחזר מחברת החשמל  –חברת גדיר הנדסה בע"מ  •

 .25%שיעור שכ"ט מההחזר מחברת החשמל  –רואי חשבון  –עז מקלר ושות' משרד בו •

 שציינו למעלה, וציין "שיעור שכר הטרחה  2+3בנוסף לשכ"ט, הקבלן מחר את סעיפים       

 ישתנה ויותאם לתוצאות בדיקה מוקדמת, לאחר קבלת קוד טרקלין".      

 .ע"מחברת גדיר הנדסה במחלקת גזברות ממליצה להתקשר עם 

  1731000759 –מקור תקציבי 

 ( 6)נספח מס' 

 

 

  502מגרש  –כיתות גני ילדים בקריית האומנים  3+1תכנון בניית מקבץ  - 166/2016הצעה מס'  .7

 הגדלת היקף הזמנה

 , אישרה התקשרות עם אמיר 3.10.2013מיום  242/2013, הצעה מס' 44/2013-13וועדה מס' 

 .502מגרש  –כיתות גני ילדים בקריית האומנים  3+1קוריאל אדריכלים, לתכנון מקבץ 
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 בגין בדיקות קרקע. ₪  6,000מביצוע בפועל +  5.25%סה"כ אחוז שכר טרחה שאושר הינו 

 על בסיס ₪   2,560,000מע"מ עפ"י אומדן ראשוני,שעומד על  18%כולל  165,672סה"כ אושר 

 .18.7.2013האישור דנן, נחתם הסכם מול המתכנן בתאריך 

 ₪  3,802,607 –סה"כ חשבונות ביצוע בפועל של הקבלן רוני רוחם שהופעל באמצעות קרן רמלה 

 תקורת קרן. 8.5%לפני מע"מ ובניכוי 

 14-24/2016פרטיכל  הצעות פטורות  

 לפני מע"מ.₪  205,637בגין בדיקות קרקע הינו ₪  6,000+  5.25%סה"כ שכר טרחה לפי 

 .מע"מ 17%כולל ₪  75,655 –הפרשי מע"מ  סה"כ הגדלה נדרשת לאחר כיול

 אגף הנדסה ממליץ לאשר ההגדלה לצורך תשלום חשבון סופי למתכנן.

 . 2013לשאלת הוועדה רוני רוחם נבחר  כדין וזכיין קרן רמלה בשנת 

 2413+2399  -מקור תקציבי 

 (7)נספח מס' 

 

 

 תאתר מורשת לאומי –פרויקט מוזיאון רמלה  - 167/2016הצעה מס'  .8

 פנתה  החברה הממשלתית לתיירות לצורך שדרוג מוזיאון רמלה במסגרת תוכנית מורשת,

הנדסת חשמל , פר את רונן מהנדסים בע"מ, שא. פנקס ובנו בע"מוהתקשרה בחוזים עם המתכננים הבאים: 

 , לצורך קבלת הצעת י. עירוני מהנדסים יועצים בע"מ, ומערכות בקרה בע"מ

וי ומדידה, ייעוץ ותכנון קונסטרוקציה, תכנון חשמל, תכנון תברואה ומיזוג אויר, מחיר לביצוע עבודות מיפ

 אתר מורשת. –במסגרת פרויקט מוזיאון רמלה 

 ע"י העירייה. 25%ע"י החברה הממשלתית לתיירות,  75%המימון הינו במסגרת המצ'ינג 

 (:השתתפות עירייה) להלן הצעות המחיר שהתקבלו בהתפלגות לפרויקטים

 ספק זכיין תאור העבודה דמס"
הצעת 

 מחיר

מע"מ 

17% 

סה"כ 

כולל 

 מע"מ

1 

ביצוע עבודות 

מיפוי ומדידה 

בפרויקט מוזיאון 

אתר  -רמלה 

 מורשת

החברה 

הממשלתית 

 לתיירות

א. פנקס ובנו 

 בע"מ

      

4,700  

         

799  

      

5,499  

2 

שירותי ייעוץ 

ותכנון 

קונסטרוקציה 

 בעבודות השימור

 החברה

הממשלתית 

 לתיירות

שפר אץ רונן 

מהנדסים 

 בע"מ

      

2,520  

         

428  

      

2,948  
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3 

שירותי תכנון 

חשמל, תאורת 

פנים, ויטרינות 

 ותצוגת חוץ

החברה 

הממשלתית 

 לתיירות

הנדסת חשמל 

ומערכות 

 בקרה בע"מ

      

3,100  

         

527  

      

3,626  

4 

שירותי ייעוץ 

ות ותכנון מערכ

תברואה ומיזוג 

 אויר

החברה 

הממשלתית 

 לתיירות

י. עירוני 

מהנדסים 

 יועצים בע"מ

      

3,638  

         

618  

      

4,256  

 

 אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעות המחיר והתקשרות עם החברות הנ"ל באמצעות החברה            

 הממשלתית לתיירות.    

 2484 -מקור תקציבי     

 ( 8' )נספח מס

 

 המלצות הועדה:

 סדנאות לקייטנות גני ילדים  – 160/2016הצעה מס'  .1

 ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת  מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העירייה לאשר    

 ע"פ החלוקה הבאה:    

קף של  )המדריכות מפעילות את הפעילות במהלך כל השנה( פעילות בהיהיכל התרבות ממליץ על  –ריתמיקה .1

 ללא מע"מ.₪  17,000עד 

 לפני מע"מ.₪  12,000פעילות בהיקף של עד גאירו ממליץ על  -סדנאות ספורט ונופש  .2

עמותה שנתנה שירות בשנים קודמות לשביעות רצוננו כמו כן   שילוביםממליץ על   -העשרה עם בעלי חיים .3

 ללא מע"מ. ₪  14,700הצעתם הנמכה יותר,  פעילות בהיקף של עד 

מפגשים  לעומת עולם הדמיון שנותן סדנא  4-מאחר והסדנא מובנת מ  מים וסלעממליץ על   -נא מתגלגלת סד .4

 לפני מע"מ.₪  38,000מפגשים פעילות בהיקף של עד  3-המובנת מ

 לפני מע"מ.₪  14,000ההצעה הנמוכה פעילות בהיקף של עד   תוף תוףממליץ על  -מעגל מתופפים   .5

 ההצעה הנמוכה פעילות בהיקף של  גבעתי הפקותיץ על ממל -הצגה כולל הגברה  .6

 לפני מע"מ.₪  23,000עד  

 לפני מע"מ.₪  16,000ההצעה הנמוכה פעילות בהיקף של עד   גליקמן נעמיממליץ על  -הצגת יחיד שעת סיפור .7

₪  16,000עד  הדמיון  עולםסדנת פעילות /פעילות תיאטרון ממליץ לחלק את סך הפעילויות בין הספרים  .8

 ₪ . 14,000עד  וחוויה וידע

 

 קורס נאמני בריאות וסביבה לתושבים וליווי מתנדבים- 161/2016הצעה מס'  .2

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת איכות הסביבה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר     

 .האגודה לבריאות הציבורההתקשרות עם     

 

 2016מופעים לאירועי קיץ  – 162/2016הצעה מס'  .3

 ההתקשרות ועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ה   
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 חברת אילי הפקות.עם    

 

 חומרי יצירה לקייטנות גני ילדים – 163/2016הצעה מס'  .4

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

 .כעל זוכים הרכש יתבצע על פי מחיר הזול לאותו פריטביט ואטיאס  אמקה יוסי דניאלי, טולי גן,   

 

 

 רכישת מדליות יצוקות  – 164/2016הצעה מס'  .5

 ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

 היפגרף.
      

 בקרת הוצאות חשמל בעיריית רמלה  – 165/2016הצעה מס'  .6

 ההתקשרות עםמחלקת גזברות וממליצה בפני ראש העירייה לאשר  הועדה מאשרת המלצת

 .חברת גדיר הנדסה בע"מ

 

 

  502מגרש  –כיתות גני ילדים בקריית האומנים  3+1תכנון בניית מקבץ  - 166/2016הצעה מס'  .7

 הגדלת היקף הזמנה

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

 מע"מ. 17%כולל ₪  75,655 –לאחר כיול הפרשי מע"מ 

 

 

 אתר מורשת לאומית –פרויקט מוזיאון רמלה  - 167/2016הצעה מס'  .8

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

 באמצעות שפר אץ רונן מהנדסים בע"מ, י.עירוני מהנדסים יועצים בע"מ  א.פנקס ובנו בע"מ, :עם

 חברה הממשלתית לתיירות.

 

 

 עו"ד רעות שדה                                                                 איילת כהן           

 ע/מנכ"ל                                                               מנכ"לית העירייה                  
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 אש העירייה:ת רחלטוה

 

 סדנאות לקייטנות גני ילדים  – 160/2016הצעה מס'  .1

 ע"פ החלוקה הבאה:  מאשר ההתקשרות    

)המדריכות מפעילות את הפעילות במהלך כל השנה( פעילות בהיקף של  היכל התרבות ממליץ על  –ריתמיקה (1

 ללא מע"מ.₪  17,000עד 

 לפני מע"מ.₪  12,000ף של עד פעילות בהיקגאירו ממליץ על  -סדנאות ספורט ונופש  (2

עמותה שנתנה שירות בשנים קודמות לשביעות רצוננו כמו כן   שילוביםממליץ על   -העשרה עם בעלי חיים (3

 ללא מע"מ. ₪  14,700הצעתם הנמכה יותר,  פעילות בהיקף של עד 

מיון שנותן סדנא מפגשים  לעומת עולם הד 4-מאחר והסדנא מובנת מ  מים וסלעממליץ על   -סדנא מתגלגלת  (4

 לפני מע"מ.₪  38,000מפגשים פעילות בהיקף של עד  3-המובנת מ

 לפני מע"מ.₪  14,000ההצעה הנמוכה פעילות בהיקף של עד   תוף תוףממליץ על  -מעגל מתופפים   (5

 ההצעה הנמוכה פעילות בהיקף של  גבעתי הפקותממליץ על  -הצגה כולל הגברה  (6

 לפני מע"מ.₪  23,000עד  

 לפני מע"מ.₪  16,000ההצעה הנמוכה פעילות בהיקף של עד   גליקמן נעמיממליץ על  -יחיד שעת סיפור הצגת (7

₪  16,000עד  הדמיון  עולםסדנת פעילות /פעילות תיאטרון ממליץ לחלק את סך הפעילויות בין הספרים  (8

 ₪ . 14,000עד  וחוויה וידע

 בים וליווי מתנדביםקורס נאמני בריאות וסביבה לתוש- 161/2016הצעה מס'  .2

 .האגודה לבריאות הציבורעם  מאשר ההתקשרות     

 2016מופעים לאירועי קיץ  – 162/2016הצעה מס'  .3

 חברת אילי הפקות. עםמאשר ההתקשרות      

 חומרי יצירה לקייטנות גני ילדים – 163/2016הצעה מס'  .4

 על זוכים הרכש יתבצע על פי כטולי גן,יוסי דניאלי,אמקה ביט ואטיאס עם מאשר ההתקשרות     

 .מחיר הזול לאותו פריט    

 רכישת מדליות יצוקות  – 164/2016הצעה מס'  .5

 הפיגרף.מאשר ההתקשרות עם     

 בקרת הוצאות חשמל בעיריית רמלה  – 165/2016הצעה מס'  .6

 .חברת גדיר הנדסה בע"מ מאשר ההתקשרות עם   

  502מגרש  –כיתות גני ילדים בקריית האומנים  3+1תכנון בניית מקבץ  - 166/2016הצעה מס'  .7

 הגדלת היקף הזמנה

 מע"מ. 17%כולל ₪  75,655 –מאשר הגדלת ההתקשרות לאחר כיול הפרשי מע"מ   

 אתר מורשת לאומית –פרויקט מוזיאון רמלה  - 167/2016הצעה מס'  .8

 רוני מהנדסיםשפר אץ רונן מהנדסים בע"מ, י.עי :א.פנקס ובנו בע"מ, מאשר ההתקשרות עם 

 יועצים בע"מ באמצעות חברה הממשלתית לתיירות. 

 

 יואל לביא                                                                                        2016מאי ,   

 ראש העירייה                                                                                                              

 


