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 14-34/2016פרטיכל  הצעות פטורות  
 

 (בבניין עירייה ע"ש 2016יולי  18שני י"ב תמוז תשע"ו) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז 

    פנחס זינגר ז"ל.  

      

 :משתתפים 

 מנכ"לית העירייה -איילת כהן                                

 גזברית העירייה-רוזה   עללאל                                

 ס/יועמ"ש –עו"ד סופי וטילם                                 

 מנהל מחלקת תברואה         –דויד חביבה                                 

 מנהלת מחלקת רכש –מיכל רוטמן                                 

 מנהלת מחלקת אחזקה –אילן שרמי                                 

 וטרינר עירוני –ד"ר רויטל אורבך                                 

 אגף הנדסה –אמרה סהלו                                 

 מנהל מחלקת חשמל –אלון שמש                                 

 םמחלקת משק ונכסי –גלית יעקב                                 

 קצין רכב –אבי דיל                                 

 מנהל מחלקת מחשוב  –משה מורדוך                                 

 אגף חינוך ונוער –אבי גורן                                 

 מחלקת ספורט ואירועים            –טירן בוקובזה                                 

 ע/מנכ"ל            –עו"ד רעות שדה                                 

 

    :הנדון

 

 יועץ לייעול מסלולי פינוי אשפה - 225/2016הצעה מס'  .1

 

 עיריית רמלה מעוניינת לבחון ייעול מערך פינוי האשפה, ע"י שדרוג מערך מסלולי הפינוי של כלי 

 הרכב. 

 ת העוסקות בתחום:חברו 2 -מחלקת תברואה פנתה ל      

 מע"מ.₪ +  30,000ע"ס  –גילדור )יצחק גיל( וסביבות )אודי בר לבב ועדי אריכא(      

 מע"מ.₪ +  43,000ע"ס  –חברת סביבות 

 לאחר דיון לבחינת ההצעה במחלקת התברואה , מחלקת תברואה ממליצה לאשר התקשרות

 ,שכלה תואמת את דרישות העבודההיות שיש לה מהנדס תעשיה וניהול, וההחברת סביבות, עם  

 ודרישת העירייה.

 1712200750 –סעיף תקציב 

 ( 1)נספח מס' 
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 טיפול ואחזקה בכרי דשא באצטדיון  – 226/2016הצעה מס'  .2

 

 מחלקת ספורט ואירועים פרסמה מכרז זוטא לאחזקת הדשא באצטדיון הכדורגל  ברמלה.    

 נמוך ממחירי השוק , למרות שהאומדן היה גבוה  למכרז לא הוגשו הצעות, הסיבה האומדן היה    

 יותר משנה שעברה עבור אחזקת הדשא.    

 עד לפרסום מכרז חדש יש צורך בטיפול ואחזקה בכרי הדשא.    

 מחלקת ספורט ואירועים פנתה לקבלת הצעות מחיר עבור טיפול ואחזקה בכרי הדשא לאצטדיון     

 . 2016אוקטובר  –לחודשים יולי     

 להלן הספקים :    

 לא הוגשה הצעה . –פלדר נוף בע"מ     

 לא הוגשה הצעה . -י. הרפז בע"מ    

 דונם( כולל דישון  5דונם ומגרש אימונים) 8עלות ההתקשרות עבור   –דשא נוי אגרונמים בע"מ     

 כולל מע"מ. ₪  6,700ריסוס והדברה     

 ת עם דשא נוי אגרונמים בע"מ לשלושה מחלקת ספורט ארועים ממליצה לאשר ההתקשרו    

 בתקופה זו תפעל המחלקה לעריכת כולל מע"מ, ₪  20,100חודשים  בלבד, סכום ההתקשרות     

 מכרז חדש לקביעת זוכה.    

  198000720,  198000750 –מקור תקציבי     

 (  2)נספח מס'                                                                                 

 

 שירותים בתחום אבטחת מידע בעיריית רמלה – 227/2016הצעה מס'  .3

 ותכנית העבודה של מחלקת 2015בהתאם לממצאי דוח מבקר העירייה בנושא אבטחת מידע משנת     

 , נדרש לשכור שרותי יעוץ בתחום אבטחת מידע אשר יבצע בין היתר את 2016מחשוב לשנת     

 מות הבאות:המשי    

 א. ביצוע סקר סיכונים תפעולי ותהליכי לכל מערכות המידע ותשתיות המחשוב הפועלות

 בעירייה והמלצות לביצוע .

 ב. מיפוי מידע, מאגרי מידע וסיווגם, מיפוי תפקידים, מיפוי הרשאות רגישות.

 ג.  יעוץ בנושא כלי אבטחה והתאמתם לצרכי העירייה, כתיבת מפרטי רכש בהתאם.

 גיבוש ארכיטקטורה לאבטחת מידע בהתאם למצב הקיים, ואבטחת מידע של מ.ס.ב.  ד.    

 בנית תכנית עבודה מתועדפת ליישום אבטחת מידע )כלים, מוצרים, נהלים(. ה.    

 כתיבת נהלי אבטחת מידע ויישומם.  ו.    

 ז.  יישום תהליכי ניטור ובקרה בנושא אבטחת מידע.    
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 ת הדרכה ומצגת לעובדים להגברת מודעות עובדים לנושאי אבטחת מידע.בנית תכני ח.      

 ט. בדיקות חדירות )תשתיות(. 

 (.DRP ,BCPי.   בחינת מוכנות הארגון להתמודדות במקרה אסון )     

 השירותים שידרשו יסוכמו מראש על בסיס שעות עבודה למשימה מוגדרת, משימה א' הינה בסיס 

 המשך משימות .להמשך פעילות ולביצוע 

 חברות לקבלת הצעות מחיר. החברות נדרשו לעמוד בקריטריונים, ולפרט במענה את  5-נעשתה פנייה ל

 משימה א' )המהווה בסיס להמשך הפעילות(. להלן ממצאי ההצעות:

 

 2B Secure White Hat InfoGuard Comm-IT נושא

B

bugSec 

ניסיון רלוונטי 

 יש יש יש יש יש בתחום

 יש יש יש יש יש בעבודה ניסיון 

התרשמות ממענה 

 לסקר סיכונים

סקר מקיף, רחב, 

 מקצועי ועמוק

סקר סיכונים 

חסר מאוד ולא 

כ"כ רלוונטי 

לצרכים 

 שהוגדרו

סקר סיכונים מלא 

הניתן להרחבה 

 עפ"י דרישה

אין פירוט ולא 

 ניתן להתרשם

קר מקיף, רחב, 

 מקצועי ועמוק

הערכה לכמות 

שעות לסקר 

 80 40-80 אין 200 סיכונים

1

180 

 225/250 200 200 220 )₪(עלות שעה 

2

219 

      

אופציה לבדיקות 

 250 -חדירות 

     לשעה

 

 מצ"ב מעני החברות והפנייה לבקשה להצעות מחיר.

 ( מסוגלת לתת מענה מתאים לצרכים שהוגדרו ועלות שעת עבודה הנמוכה ביותר.InfoGuardחברת אינפוגרד )

בנושאי  ( למתן שרותי יעוץInfoGuardחברת אינפוגרד )מליצה לאשר ההתקשרות עם מחלקת מחשוב מ

 שעות. 250אבטחת מידע בהיקף של 

 ₪. 58,500 –סה"כ עלות כולל מע"מ 

 1616.780 –מקור תקציבי 

 ( 3)נספח מס' 
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  31.7.2017עד  1.8.2016 -הצעות לביטוח כלי רכב החל מ– 228/2016הצעה מס'  .4

   

 פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר  לחידוש ביטוחי רכבי העירייה לתקופה  הרכב קצין      

 לניהול סיכונים בע"מ.  ממשרד אורי אורלנדבאמצעות יועץ הביטוח  31.7.17- 1.8.16מיום      

 כמידי שנה נערכה פנייה לשלוש סוכנויות ביטוח וכולם הגישו הצעה, ההצעות הועברו ליועץ      

 להלן הצעות המחיר:וות דעתו והמלצתו ,הביטוח לח     

 ₪  77,124 –חברת הפניקס      

 ₪  62,667     –חברת הראל      

    ₪    53,830      –חברת מגדל      

 עפ"י המלצת יועץ הביטוח ממליץ על אשר עונה על כל דרישות העירייה כאשר עלות חידוש     

            כולל מע"מ,₪  62,667ראל" הינה חברת "ההביטוחים לשנה עפ"י הצעתה של      

 הכוללת ביטוח מקיף , חובה, צד ג' וצמ"ה.     

 לשאלת הועדה הצעת הראל אינה ההצעה הזולה ביותר אך תנאי הכיסוי בה הם הטובים      

 ביותר על כן מומולץ לאשר הצעה זו.     

  1931/440 -מקור תקציבי      

 ( 4)נספח מס' 

   

 

  2016הסכמים עם בנקים למתן הלוואות לסטודנטים  – 229/2016'  הצעה מס .5

   

 לגבי מתן הלוואות לסטודנטים  הבנקים לאומי ומרכנתילחתמה העיריה הסכמים עם  5.10.16      

 .31.8.16 -בעיר רמלה, ההסכם מסתיים ב     

 י מכתב שהופץ ביוםמאחר וההסכם עומד להסתיים, פנתה הגזברות לבנקים, לקבל הצעות, עפ"     

     22.5.16. 

 להלן דרישות ההלוואה:     

 הלוואות, כאשר סכומה של כל הלוואה לא  1,000 -בשנה אקדמית אחת הבנק לא יעמיד יותר מ     

 ₪. 10,000יעלה על      

 רכיב הקרן של כל הלוואה ישולם ע"י הסטודנט הזכאי מחשבון שיתנהל על שמו בסניף מסניפי     

 הבנק.     

 ככל שאין חשבון על שמו בבנק, ייפתח עבורו חשבון של פירעון אשראי, בו תועמד ההלוואה.    

פירעון הקרן של ההלוואה יתחיל בתום תקופת ההשתתפות של העירייה, והכל על פי תנאי ההלוואה כפי שייקבעו לגבי 

 כל סטודנט.
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 48אם לתקופת תשלום הריבית לגביה התחייבה העיריה )עד רכיב הריבית ישולם על ידי העירייה וזאת מדי חודש בהת

 (.חודשים

 בתום תקופת ההשתתפות של העיריה, רכיב הריבית ישולם ע"י הסטודנט הזכאי, מחשבונו.

 שנים. 9תועמד לתקופה של עד ₪,  10,000כל הלוואה תהיה עד לסך של 

בתום תקופת השתתפות העירייה ע"י הסטודנט  חודשים, תקופת פירעון הקרן 48תקופת השתתפות העיריה תהיה עד 

 חודשים. 60תהיה עד 

 להלן ריכוז הצעות הבנקים:

 –סכום הלוואה  בנק

 ש"ח

 הערות אחוז ריבית

חודשים גרייס בסבסוד  48עד  P + 0.5% 10,000 בנק דיסקונט בע"מ

תשלומים  60העירייה ועד 

תשלום קרן  –חודשיים נוספים 

 וריבית ע"י הסטודנט.

 

נק מרכנתיל דיסקונט ב

 בע"מ

10,000 P + 1%  

 לא הגישו הצעה   בנק לאומי בע"מ

 לא הגישו הצעה   בנק הפועלים בע"מ

 לא הגישו הצעה   בנק מזרחי טפחות בע"מ

 לא הגישו הצעה   הבנק הבינלאומי בע"מ

 

 נט בע"מבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ועם בנק דיסקו מחלקת גזברות ממליצה לאשר התקשרות עם

 מלגות סטודנטים 1611100811 -מקור תקציבי

 ( 5)נספח מס' 

 

 הארכת הסכם התקשרות  עם משרד עו"ד שווימר  – 230/2016הצעה מס'  .6

      

 המתמחה במתן  משרד בן יעקב שווימר ושות'מחלקת הכנסות מבקשת להאריך ההתקשרות עם     

 ליים , זאת לאור שביעות רצונה של המחלקה שירותים משפטיים בתחום גביית חובות מוניציפא    

 מעבודתו של המשרד.    

 להסכם הרצ"ב. 18עבודתו על בסיס הצלחה בלבד, בהתאם לקבוע בסעיף      

  1623000581 –מקור תקציבי     

 (   6)נספח מס' 
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 התקשרות עם ספק הנותן שירותי לכידה וניתוחי עיקור/ סירוס  - 231/2016הצעה מס'  .7

 רחוב חתולי

 

 ברחבי העיר חיים בסבל אלפי חתולי רחוב המתקיימים משאריות מזון, אשפה ומאכילים.    

 על פי הנחיות משרד החקלאות על הרשות המקומית לדאוג לשיפור רווחתם של חתולי הרחוב    

 ולשיפור איכות חייהם של התושבים ע"י צמצום מספרם במקומות בהם ריבוי החתולים מהוה     

 מפגע סביבתי או תברואתי. חל איסור על פי פסיקת בג"ץ על השמדת חתולי רחוב.    

 לשנתיים, ₪  140,000 –ההסכם מועבר לוועדה זו מאחר ועלותו המקסימאלית הינה עד כ     

 .1714200-751המתוקצבים בתקציב המחלקה  בסעיף מס'     

 יתוחים והחזרתם חזרה למקום לכידת חתולי רחוב, הובלתם למרפאת נמהות ההתקשרות:     

 שעות והתאוששות מלאה. 12הלכידה לאחר מינימום של     

 לצורך ההתקשרות הנדונה, נבדקו ספקי שירות ברשויות אחרות, הפועלים על פי הנחיות משרד     

 החקלאות וצער בעלי חיים ונערך נוהל הצעות מחיר לשלושה ספקי שירות:    

 לחתול. ₪  100הצעת מחיר סופית  -עמותת "תנו לחיות לחיות" .1

 לחתול.₪  120הצעת מחיר סופית  -חיות SOSעמותת  .2

 לחתול.₪  129.9הצעת מחיר סופית  -ד"ר סמואל יובל .3

 

 : עמותת "תנו לחיות לחיות" הוויטרינר העירוני מבקש לאשר התקשרות  עם הספק הראשון    

 בדרך  2015ספק זה מסוף שנת הצעתו הזולה ביותר. השירות הווטרינרי עבדנו מול ה   

 של הזמנות ונמצא כי השירות משביע רצון, על כן מבוקש לאישור התקשרות לשנה+שנה הארכה.   

  1714200751לא יעלה על התקציב הקיים  –מקור תקציבי    

 ( 7)נספח מס' 

 

 תכנון אדריכלי למוסדות חינוך להנגשה בסיסית -232/2016הצעה מס'  .8

לצורך קבלת הצעות מחיר לתכנון  נגישות לעסקים בע"מ, נגישות למרחב בע"מברות אגף הנדסה פנה לח

 בתי ספר, עפ"י סקר נגישות. 6 -אדריכלי למוסדות חינוך להנגשה בסיסית ב

 :להלן הצעות המחיר לפי בתי ספר

 נגישות לעסקים נגישות למרחב בית ספר

 37,300 22,000 הנגשת בי"ס אחווה

 37,300 13,000 הנגשת בי"ס ג'ואריש

 37,300 22,000 הנגשת בי"ס נווה יהונתן

 37,300 19,000 הנגשת בי"ס רעות
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 37,300 21,000 הנגשת בי"ס שרת

הנגשת בי"ס עמל 

 טכנולוגי
13,000 37,300 

 

 המחירים אינם כוללים מע"מ.

 נגישות למרחב.אגף הנדסה ממליץ לאשר הצעת המחיר הזולה וההתקשרות עם חברת 

  2443  -קציבי מקור ת

 ( 8)נספח מס' 

 

 

 הצעות שכ"ט לאיתור תשתיות תת קרקעית קיימות  - 233/2016הצעה מס'  .9

 6/170לפרויקט רמלה מערב לה/

 חברות לצורך קבלת  4-, מנהלת הפרויקט, פנה לש.י.א-חברת פרואגף פת"ש באמצעות 

 .6/170ה/הצעות מחיר לאיתור תשתיות תת קרקעיות קיימות לשכונת רמלה מערב ל

 :התשתיות שיאותרו במסגרת ההצעה, הינן כלל התשתיות

 מתכתיות מוליכות כגון צנרת: מים, דלק, גז וכד'. •

 כבילה מתכתית: כבלי בזק, תקשורת וטלוויזיה, בקרה, סיבים אופטיים וכד'. •

צנרת אל מתכתית: מים )קו מקורות(, ביוב )כולל קווי סניקה במידה וקיימים(, בשוחות פתוחות  •

 הגלויות לעין אשר ניתן לחדור לתוכן עם ציוד לפי הצורך.

 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו

 

  
הצעות לפי הפעלת מערכת לשאיבת 

 ימי עבודה 5עפר לפי 

הצעות לפי הפעלת מערכת לשאיבת עפר לפי 

 ימי עבודה 10

 שטח בנוי שטח פתוח חברה

שטח 

 שטח בנוי פתוח

 ₪222,600  דיטק
 ₪237,600 

 ₪

246,350 
 ₪276,350 

 ₪257,200  מאיה
 ₪259,200 

 ₪

279,700 
 ₪283,700 

D&I  ₪100,000  ₪150,000 

 ₪

150,000  ₪250,000 

 ₪99,800  נקסטקום
 ₪109,800 

 ₪

117,300 
 ₪137,300 

 שיא: חברת נקסטקום-המלצת פרו

 

 .הערה: הצעות המחיר אינן כוללות מע"מ •
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חברת שיא וממליץ על הצעת המחיר הזולה והתקשרות עם -פרואגף פת"ש מאמץ את המלצת החברה המנהלת 

 .נקסטקום

 2481  -מקור תקציבי

 ( 9)נספח מס' 

 

הצעות שכ"ט לאיתור תשתיות תת קרקעית קיימות לפרויקט שכונת ג'ואריש  - 234/2016הצעה מס'  .10

 3/170תכנית לה/

לצורך קבלת הצעות מחיר לאיתור חברות  4-ש.י.א, מנהלת הפרויקט, פנה ל-אגף פת"ש באמצעות חברת פרו

 .3/170תשתיות תת קרקעיות קיימות לשכונת ג'ואריש תכנית לה/

 :התשתיות שיאותרו במסגרת ההצעה, הינן כלל התשתיות

 מתכתיות מוליכות כגון צנרת: מים, דלק, גז וכד'. •

 כבילה מתכתית: כבלי בזק, תקשורת וטלוויזיה, בקרה, סיבים אופטיים וכד'. •

תכתית: מים )קו מקורות(, ביוב )כולל קווי סניקה במידה וקיימים(, בשוחות פתוחות צנרת אל מ •

 הגלויות לעין אשר ניתן לחדור לתוכן עם ציוד לפי הצורך.

 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו

  
הצעות לפי הפעלת מערכת 

 ימי עבודה 5לשאיבת עפר לפי 

הצעות לפי הפעלת מערכת לשאיבת עפר לפי 

 ימי עבודה 10

 שטח בנוי שטח פתוח שטח בנוי שטח פתוח חברה

 ₪133,500  ₪103,500  ₪94,750  ₪79,750  דיטק

 ₪154,000  ₪150,000  ₪129,500  ₪127,500  מאיה

D&I  ₪100,000  ₪150,000  ₪150,000  ₪250,000 

 ₪123,000  ₪103,000  ₪95,500  ₪85,500  נקסטקום

 שיא: חברת נקסטקום-המלצת פרו

 

 .הערה: הצעות המחיר אינן כוללות מע"מ •

חברת שיא וממליץ על הצעת המחיר הזולה והתקשרות עם -אגף פת"ש מאמץ את המלצת החברה המנהלת פרו

 נקסטקום.

 2370  -מקור תקציבי 

 ( 10)נספח מס' 

 עבור פעילות בנושא בטיחות בדרכים לנוער – 235/2016הצעה מס'  .11

 רפאל יעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים ולחברת פרש לאבי בן אגף חינוך ונוער  פנה  

 בבקשה לקבלת הצעת מחיר עבור פעילות בנושא בטיחות בדרכים לנוער.
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 :להלן הצעת מחיר

 הערות\משך פירוט פעילות

הרכב 

 המתהפך

 

פעילות חווייתית המשלבת הסבר על חגורות הבטיחות וכריות 

בינים את האוויר. המשתתפים חווים התהפכות רכב ובדרך זו מ

 חשיבות חגורת הבטיחות להצלת החיים. 

 ימי פעילות בלילה. 3

אלכוהול 

 מעשי

סדנא מעשית בה מתבקשים המשתתפים לבצע משימות 

 פשוטות תוך כדי התנסות במשקפי אלכוהול , המדמות שיכרות.
 ימי פעילות בלילה. 3

 לא כולל מע"מ.₪  14,000עלות ההתקשרות עם חברת פרש  •

 ₪  10,200ות לפעילות עם אבי בן רפאל יעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים עלות ההתקשר •

 כולל מע"מ.       

 אבי בן רפאל יעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים.אגף חינוך ונוער מבקש לאשר ההתקשרות עם 

 7444 –מקור תקציבי 

 ( 11)נספח מס' 

 

  

 רכישת כלי אצירה למחלקת תברואה– 236/2016הצעה מס'  .12

 למחלקת תברואה נדרשים כלי אצירה מסוג עגלות אשפה בנפחים שונים.           

 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:           

 קבוצת אלון,ש.ו.ש פחטר,ר.ג.א. אקולוגיה.           

 נענו לבקשה:           

 ש.ו.ש פחטר           

  פחטר וש.ש             

 כ"סה מחיר יחידה מחיר כמות הפריט תאור

 + גלגלים עם ליטר 240 אשפה מיכל

 הטבעה

200 126 25,200 

 צבע - גלגלים עם ליטר 360 אשפה מיכל

 הטבעה + ירוק

200 187 37,400 

   62,600       מ"מע ללא כ"סה

 שות כעל זוכה, הספק עונה על דרי ש.וש פחטרמחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם             

 העירייה.           

 בשנה + מע"מ.₪  50,000סכום ההתקשרות לא יעלה על            

  –מקור תקציבי            

 ( 12)נספח מס' 
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 רכשיה והתקנת דלתות למוסדות חינוך במסגרת שיפוצי קיץ    – 237/2016הצעה מס'  .13

         

 י קיץ נדרש להתקין דלתות  במוסדות החינוך.במסגרת שיפוצ            

  מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:            

     מור יבוא ושיווק,סטאטו יבוא וסחר ודלתות סחר ודלתות ראם בע"מ .                    

  

מור ייבוא 

 ושיווק

סטאטו יבוא 

 דלתות ראם בע"מ  וסחר בע"מ 

 כמות פריטתאור ה

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

דלת פלדלת חד כנפי מידות סטנדרט כולל 

 5480 1370 6004 1501 5920 1480 4 משקוף

התקנת דלת פלדלת חד כנפי מידות סטנדרט 

 1880 470 2400 600 2240 560 4 כולל משקוף

בוק מידות דלת + משקוף דגם פורמייקה קנט 

 9480 1580 10500 1750 9720 1620 6 וגוונים סטנדרט

 2400 400 3000 500 2640 440 6 התקנה לדלת פורמייקה קנט בוק

דלת מתכת מוסדית חד כנפית מידות וגוונים 

 5650 1130 6000 1200 5985 1197 5 סטנדרט

התקנת דלת מתכת מוסדית חד כנפית מידות 

 2300 460 3000 600 2600 520 5 וגוונים סטנדרט

דלת פח חד כנפית סנדטק מידות וגוונים 

 5370 895 6000 1000 5640 940 6 סטנדרט

התקנת דלת פח חד כנפית סנדטק מידות וגוונים 

 2130 355 2880 480 2400 400 6 סטנדרט

 סה"כ ללא מע"מ 

  

37145 

 

39784 

 

34690 

 

 

 

 תית למערכת מיזוג באשכול פיסבדבר שירות ואחזקת שנ - 238/2016הצעה מס'  .14

 

 באשכול פיס נדרש שירות ואחזקה שנתי למערכת המיזוג המרכזית.

 מנהל מדור חשמל אלון שמש פנה לחברות הבאות קבלת הצעות מחיר.

 )הנ"ל לא כולל מע"מ(: להלן הצעות המחיר שנתקבלו

 ₪.  12,000 -סרוויס קור .א

 ₪. 15,000 -אלקטרה .ב

 ₪. 16,200 -חברת ת.ד.ל .ג

 חברת "סרוויס"קת אחזקה ומנהל מדור חשמל ממליצים לאשר התקשרות עם מחל

 לאור הצעת המחיר הנמוכה ביותר.
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 18190000780  -מקור תקציבי

 ( 14)נספח מס' 

 ות הועדה:מלצה

 

 יועץ לייעול מסלולי פינוי אשפה - 225/2016הצעה מס'  .1

 י ראש העירייה לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת תברואה וממליצה בפנ               

 חברת סביבות.               

 

 טיפול ואחזקה בכרי דשא באצטדיון  – 226/2016הצעה מס'  .2

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

 חברת דשא נוי אגרונומים בע"מ.עם                

 

 שירותים בתחום אבטחת מידע בעיריית רמלה – 227/2016ה מס' הצע .3

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת  מחשוב וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות                

 .( למתן שרותי יעוץInfoGuardחברת אינפוגרד )עם                 

 

  31.7.2017עד  161.8.20 -מכרז ביטוח כלי רכב החל מ – 228/2016הצעה מס'  .4

 הועדה מאשרת המלצת  קצין הרכב וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות                

 בע"מ. 2000חברה לביטוח באמצעות סוכנות לביטוח מוניציפאלית חברת "הראל" עם      

 

 2016הסכמים עם בנקים למתן הלוואות לסטודנטים  – 229/2016הצעה מס'   .5

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת  הגזברות וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות                

 בנק מרכנתיל דיסקונט ועם בנק דיסקונט.עם                 

 

 הארכת הסכם התקשרות  עם משרד עו"ד שווימר  – 230/2016הצעה מס'  .6

 אש העירייה לאשר הארכת הועדה מאשרת המלצת מחלקת  הכנסות וממליצה בפני ר                

     שווימר ושות' .–בן יעקב ההתקשרות עם                 

 

 התקשרות עם ספק הנותן שירותי לכידה וניתוחי עיקור/ סירוס  - 231/2016הצעה מס'  .7

 חתולי רחוב

 תהועדה מאשרת המלצת המחלקה הוויטרנרית וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרו                

 תנו לחיות לחיות.עם                 

 

 תכנון אדריכלי למוסדות חינוך להנגשה בסיסית -232/2016הצעה מס'  .8

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות                 

 נגישות למרחב.עם                   

 

 ר תשתיות תת קרקעית קיימות לפרויקט הצעות שכ"ט לאיתו - 233/2016הצעה מס'  .9

 6/170רמלה מערב לה/

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

 חברת נקסטקום. עם                   
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אריש הצעות שכ"ט לאיתור תשתיות תת קרקעית קיימות לפרויקט   שכונת ג'ו - 234/2016הצעה מס'  .10

 3/170תכנית לה/

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

 חברת נקסטקום. עם                   

 

 פעילות בנושא בטיחות בדרכים לנוער - 235/2016הצעה מס'  .11

 יה לאשר ההתקשרותהועדה מאשרת המלצת אגף חינוך ונוער וממליצה בפני ראש העירי      

 אבי בן רפאל יעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים. עם                   

 

 רכישת כלי אצירה למחלקת תברואה– 236/2016הצעה מס'  .12

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות       

   ש.ו.ש פחטר.עם        

 קנת דלתות למוסדות חינוך במסגרת שיפוצי קיץ   רכשיה והת – 237/2016הצעה מס'  .13

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות      

 דלתות ראם בע"מ.       

 

 בדבר שירות ואחזקת שנתית למערכת מיזוג באשכול פיס - 238/2016הצעה מס'  .14

 צה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת  מחלקת אחזקה  וממלי         

 חברת סרוויס.        

 

 עו"ד רעות שדה                                                                 איילת כהן           

 עירייה ע/מנכ"ל                                                                מנכ"לית  ה                 

 

 

 החלטות ראש העירייה:

 

 יועץ לייעול מסלולי פינוי אשפה - 225/2016הצעה מס'  .1

 חברת סביבות. מאשר ההתקשרות עם               

 

 טיפול ואחזקה בכרי דשא באצטדיון  – 226/2016הצעה מס'  .2

 חברת דשא נוי אגרונומים בע"מ.מאשר ההתקשרות עם                

 

 שירותים בתחום אבטחת מידע בעיריית רמלה – 16227/20הצעה מס'  .3

 .( למתן שרותי יעוץInfoGuardחברת אינפוגרד )מאשר ההתקשרות עם                 

 

  31.7.2017עד  1.8.2016 -מכרז ביטוח כלי רכב החל מ – 228/2016הצעה מס'  .4

 מוניציפאלית חברה לביטוח באמצעות סוכנות לביטוח"חברת "הראל" מאשר ההתקשרות עם     
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 בע"מ. 2000    

 

 2016הסכמים עם בנקים למתן הלוואות לסטודנטים  – 229/2016הצעה מס'   .5

 בנק מרכנתיל דיסקונט ועם בנק דיסקונט.מאשר ההתקשרות עם                 

 

 הארכת הסכם התקשרות  עם משרד עו"ד שווימר  – 230/2016הצעה מס'  .6

     שווימר ושות'.–בן יעקב קשרות עם מאשר הארכת ההת                

 

 התקשרות עם ספק הנותן שירותי לכידה וניתוחי עיקור/ סירוס  - 231/2016הצעה מס'  .7

 חתולי רחוב

 תנו לחיות לחיות.מאשר ההתקשרות עם                  

 

 תכנון אדריכלי למוסדות חינוך להנגשה בסיסית -232/2016הצעה מס'  .8

 נגישות למרחב.שר ההתקשרות עם מא                 

 

 הצעות שכ"ט לאיתור תשתיות תת קרקעית קיימות לפרויקט  - 233/2016הצעה מס'  .9

 6/170רמלה מערב לה/

 חברת נקסטקום.מאשר ההתקשרות עם                   

 

הצעות שכ"ט לאיתור תשתיות תת קרקעית קיימות לפרויקט   שכונת ג'ואריש  - 234/2016הצעה מס'  .10

 3/170תכנית לה/

 חברת נקסטקום.מאשר ההתקשרות עם                   

 

 פעילות בנושא בטיחות בדרכים לנוער - 235/2016הצעה מס'  .11

 אבי בן רפאל יעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים.מאשר ההתקשרות עם       

 

 רכישת כלי אצירה למחלקת תברואה– 236/2016הצעה מס'  .12

   ו.ש פחטר.ש.מאשר ההתקשרות עם       

 

 רכשיה והתקנת דלתות למוסדות חינוך במסגרת שיפוצי קיץ    – 237/2016הצעה מס'  .13

 דלתות ראם בע"מ.מאשר ההתקשרות עם       

 

 בדבר שירות ואחזקת שנתית למערכת מיזוג באשכול פיס - 238/2016הצעה מס'  .14

 חברת סרוויס.מאשר ההתקשרות עם                     

 

 

 יואל לביא                                                                                         2016יולי,   

 ראש העירייה                                                                                                              

 


