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20176/-14מס'פרטיכלהצעותפטורות
 

בבית ( 2017בפברואר  13, י"ז בשבט תשע"ז )ביום שני     שהתקיימה ,פטורות מחובת מכרזהצעות ל הוועדה  ישיבתמ

 פנחס זינגר ז"ל. העירייה ע"ש

 

 משתתפים:נוכחים:
 מחלקת ספורט ואירועים –אברהם דז'ורייב           גזברית העירייה                         –אל רוזה לעל

 מנהל מח' הרווחה –אייל קהלני    ס/יועמ"ש                                  –עו"ד סופי ויטלם 

 מנהל מח' מחשוב –וך משה מורד                       מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית  

 מנהל מח' פיקוח עירוני –מר אבי בכר                                                                            

 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש                                                                            



הנדון:



 2017לשנתמחשבלכלילדטקהשתתפותהרשותבעלותפרוי–201724/הצעהמס' .1

המפעל הלאומי לפיתוח חברתי  בשיתוף עםכל ילד ב לשפרויקט מחבעלות רמלה משתתפת עיריית  ,כמידי שנה

 בחסות משרד ראש הממשלה.

 .2017מצ"ב בקשת הרשות להשתתף בפרויקט לשנת 

 העמותה הינה עמותה יחידה שפועלת ללא מטרת רווח. 

 

:להלןזכאים,העלותכמפורטערכותלילדים90-מדוברב

)הרשות משלמת וגובה את הכסף בחזרה  כולל מע"מ₪  24,300סה"כ ₪  270 - משפחה לעלות השתתפות 

 .מהמשפחות(

 ₪( . 3.8לפי שער ₪  $34,200 ) $9,000 סה"כ 100  - עלות השתתפות הרשות

 כולל מע"מ.₪  58,500סה"כ עלות התקשרות 

 

בחסות משרד ראש  כל ילדלפרויקט מחשב  ל ,לאשר ההתקשרות מליצה לועדהממחלקת המחשוב לאור האמור, 

 עם המפעל הלאומי לפיתוח חברתי. ,הממשלה



1813200936–מקורתקציבי



 (1)נספחמס'



אספקתשירותימפ"אל–25/2017הצעהמס' .2

 רצי )מפעיל פנים א לבחירת מפ"א  adagioייעוץה חברתמחשוב שכרה את שרותי מחלקת    

 לשיחות יוצאות ונכנסות למרכזית הטלפונים של העירייה(.  

 

 אספקת , בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור : בזק, פרטנר וסלקוםחברות 3 -להעירייה פנתה 

 .מפ"אהשירותי 

 לחודש כולל מע"מ.₪  5,883 –יחידה מחברת סלקום בסך התקבלה הצעה 

    

 , לא קיימת חריגה מהעלות הקיימת בשוק. adagioחברת המייעצת לאחר בדיקת ההצעה ע"י 
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 כולל מע"מ, ההתקשרות הינה  ₪  5,883( 2016עלות  ההתקשרות החודשית הינה )הערכה  ע"פ שנת    

 .חודשים 18 –ל       

    

,חודשים18רתסלקוםלמשךשלחבלאשר ההתקשרות עם לועדה מחלקת מחשוב ממליצה  לאור האמור לעיל,

כוללמע"מ.₪5,883בעלותחודשיתשל



)התשלוםהחודשיע"פצריכת2018-2017תקציבהעירייהתקשורתמחלקות–מקורתקציבי

השיחות(.

(2)נספחמס'



מידעעבורשאילתותמרשםאוכלוסיןהשירותיחידושוהרחבהשל–26/2017הצעהמס' .3

 לביצוע שאילתות  HPEמחשוב נדרשת לחדש ולהרחיב את הסכם ההתקשרות עם חברת חלקת מ     

 אצווה על מרשם התושבים וכן שאילתות על מערכת גחלת.     

 זכיינית יחידה למתן שירותים מטעם לשכת מרשם האוכלוסין. נההי  HPEחברת      

      

  :בעירייה הינםמשתמשי שאילתות אצווה      

 באמצעות מטרופארק . –חלקות הפיקוח והחנייה מ     

 באמצעות מטרופולינט. –מחלקת הכנסות וגבייה      

      

 :משתמשי גחלת     

 הינם גורמים שונים במחלקות הרלוונטיות בעירייה.     

 ₪ . 21,700 שעמדה על סך 2016הערכת העלות השנתית הינה עפ"י מידת השימוש בשנת      

 תשלום :שיטת ה

ליצירתבנקתקציבי.₪(5,850מע"מ)₪+5,000העברותתקציבשלמינימום

שהינהזכייניתיחידהלמתן HPEחברתלאשר ההתקשרות עם  ממליצה לועדהמחלקת מחשוב      

 .שירותיםאלו

623-750–מקורתקציבי

(3)נספחמס' 

 

חירוםבותיהסעותהתקשרותעבורשיר–201672/הצעהמס' .4

 לילדים ,נערות, נשים  הסעות למקרים של הוצאה למקלטי חירום  מממנתמחלקת הרווחה     

קביעת מנהל   הסעות לבדיקות ואבחונים בליווי עו"ס ו/או הורים עפ"י מממנת  , בנוסף בעלי צרכים מיוחדים.לו   

 הרווחה ושירותים החברתיים .

, במקביל המחלקה תוציא מכרז לביצוע עם מוניות איילוןחודשים  3לתקופה של מחלקת הרווחה מבקשת להתקשר   

  ההסעות.



לפיהמקרה.–מקורתקציבי

(4)נספחמס'





 עיריית רמלה                                                                              
 אגף מזכירות ומנהל                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  

3 

 

בקרייתשימבוריבמסגרתפעילותלגילהרךבאולםהספורט'רכישתציודג–201682/הצעהמס' .5

האומנים

 במסגרת הצטיידות לאולם הספורט בקרית האומנים, נדרש לרכוש ציוד להפעלת ג'ימבורי      

 פעילויות לגיל הרך.  עבור     

 כמפורט להלן:מציעים,  5תוכם נענו לבקשה ממציעים,  6 -למחלקת רכש פנתה      

  

    

 טבלת השוואות

     

            

  
 טוליגן

 

עידןאל

 גני

 

דניאלי

 יוסי

 

 אנרג'ים

 

 ראםספורט

 כמות תיאור הפריט

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 דהיחי

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

ערכת טיפוס 

גלישה בסיסית 

 710 710 630 630 699 699 750 750 641 641 1 לקטנטנים

קורות מספוג 

למשטח מזרנים 

100*40 16   0 330 5280 324 5184 315 5040 315 5040 

מזרן הגנה 

סנדוויץ 

200*100*4 10 243.59 2435.9 310 3100 227 2270 272 2720 160 1600 

 340 340 360 360 336 336 305 305 320.51 320.51 1 נדנדה סנאי

 305 305 360 360 294 294 280 280 282.05 282.05 1 נדנדה ברווז

נדנדה ברווז 

 0 0 0   344 344 280 280 0   1 לפעוטות

נדנדה סנאי 

 0 0 0   308 308 280 280 0   1 לפעוטות

צלחת שיווי 

 0 0 230 230 219 219 150 150 230.77 230.77 1 משקל

 600 600 0   139 139 0 0 0   1 נדנדה לתינוקות

 0 0 0   499 499 0 0 0   1 תולעת טיפוס

חבית משושה 

 865 865 675 675 540 540 550 550 0   1 70קוטר 

גלילים מרופדים 

 4מתחברים 

 800 800 715 715 900 900 650 650 767.31 767.31 1 גדלים

מתקן בגודל של 

 0 0 0   1390 1390 0 0 0   1 160*160עד 

סה"כ ללא מע"מ 

 ₪ 

  

4677.54 

 

11625 

 

13122 

 

10730 

 

10260 

            

  

 טולי גן

 

עידן אל 

 גני

 

דניאלי 

 יוסי

 

 אנרג'ים

 

 ראם ספורט
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 כמות תיאור הפריט

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

בריכת כדורים 

גובה  100*100

 720 720 600 600 668 668 680 680 598.29 598.29 1 ס"מ  40

כדורים תואמים 

100 4 59.83 239.32 90 360 65 260 130 520 55.5 222 

סה"כ ללא מע"מ 

 ₪ 

 

  837.61 

 

1040 

 

928 

 

1120 

 

942 

 

 

 על פי המחיר כל אחד הכריז על כל הספקים כזוכים ועדה למחלקת רכש ממליצה ללאחר בדיקה,      

 מע"מ לכלל ₪ +  15,000לא יעלה על  לג'ימבורי  סכום מסגרת הרכישה , כאשרפריט כלהזול ל     

 .ההצטיידות     

  .2025472930-י מקורתקציב     

 (5)נספחמס'

 

 שינוייועץבטיחותאשבפרויקטגןחק"לב'-201729/הצעהמס' .6

 כיועץ בטיחות אש יוסישחרזכה  ,20.6.16מיום  31/2016-14בוועדת הצעות פטורות מס' 

  מר יוסי שחר החליט לוותר על זכייתו. - +מע"מ₪  32,000 בעלות שלפרויקט גן חק"ל ב' ב

ההצעה  שהציעה את, חברתעלבטוחבע"מלפנה שיא, -ההנדסה, באמצעות חברת פרו, אגף כייהבעקבות ויתור הז

 +מע"מ(₪  47,520על הצעתם המקורית עמדה ) ,השנייה הזולה

+מע"מ.₪42,768מהצעתה המקורית שכעת עומדת על  10%זו הגישה הצעה חדשה לאחר הנחה של 

, העבודהלביצוע  חברתעלבטוחבע"מ להתקשרות עם שיא -וחברת פראשר המלצת ממליץ לועדה לאגף הנדסה 

+מע"מ.₪42,768בסךשל

2549-מקורתקציבי

(6)נספחמס'

 

 םגניםציבוריי59-ביצועסקרנגישותבל-201703/הצעהמס' .7

 59 -נגישות ב חברות המתמחות בנגישות של גנים ציבוריים לצורך קבלת הצעות מחיר לסקר 3 -אגף הנדסה פנה ל

 גנים ציבוריים. 

 הצעות, לא כוללות מע"מ, כמפורט להלן: 2התקבלו 

 ₪111,050-נגישותלמרחבבע"מ

 ₪123,900-נגישותלכלבע"מ

,לביצוע העבודה נגישותלמרחבבע"מההתקשרות עם חברת  ממליץ לועדה לאשראגף הנדסה לאור האמור לעיל, 

 בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר. מע"מ,₪+111,050בסךשל

תב"רתכנון-מקורתקציבי

(7)נספחמס'



 שינוייועץנגישותבפרויקטמכביהחדשה-201713/הצעהמס' .8
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תיאור הפריט/שירותמס"ד

תיאטרון 

הילדים 

הישראלי

איוונט 

אירועים

וייסמן 

הפקות

דודו בר 

ניב

לגו יוצרי 

אירוע

1
במה – במה פעילה הכוללת 

220052653000הגברה ותאורה +מפעיל/מנחה
8775

9000

2
מופע אמצע 

180046803500–קרקס/ברייקדנס/אחר
4100

5850

3
מופע מרכזי – כוכבי ילדים/מופע 

800058509360קרקס/ אחר
5850

11700

4

2 דמויות / הולכי קביים 

שיסתובבו בקבלת פנים ובמהלך 

280033933510האירוע

3600

4095

17001872200035003276צלם מגנטים ) צפי ל 800 תמונות(5

6
איפור – 3 מאפרות מקצועיות 
שיאפרו את נוכחים באירוע )איפור 

320031593510איכותי שלא נמרח (

3800

4212

7

קעקועי נצנצים - 2 מקעקעים 

שיקעקעו את הנוכחים בקעקועי 

13009362340נצנצים

3200

2808

8

שולחנות משחק/ביתני 

יריד/כדומה – 6  שולחנות משחק 

150035102340/ביתני יריד

3000

5616

9

עמדות מולטימדיה  - 4 עמדות 

מולטימדיה  עם מגוון משחקים 

210017783500עכשוויים .

3500

3276

10

מתחם יצירה לילדים – הכולל 

את  כלל ציוד להפעלת  30 ילדים 

170035007000בכל סבב

3500

4680

11
מתחם עם 4 משחקי רצפה-שש 

7007001500בש, קלאס, דמקה וכו'
5000

1872
₪ 27,000₪ 27,714₪ 41,560₪ 47,825₪ 56,385 הצעה לעסקת חבילה לכל השירותים 

 נגישות של פרויקטיוסישחרכיועץזכה  ,10.10.16מיום  48/2016-14בועדת הצעות פטורות מס' 

 זכייתו.  על לוותר החליט שחר יוסי מר - מע"מ₪+35,500בסךשלכבי החדשה מ

לחברת על בטוח בע"מ, שהציעה את ההצעה שיא, -ההנדסה, באמצעות חברת פרו, אגף הזכייה ויתורבעקבות 

וזו הגישה הצעה חדשה לאחר הנחה של  (+מע"מ₪  65,000 סך של עלהצעתם המקורית עמדה הזולה השניה )

 +מע"מ.₪58,500 סך של כעת עומדת עלומהצעתה המקורית  10%

,העבודהלביצוע  חברתעלבטוחבע"מ להתקשרות עם שיא -המלצת חברת פרואשר מליץ לועדה לאגף הנדסה מ

 +מע"מ.₪58,500בסךשל

2550-סעיףתקציבי

 (8)נספחמס'

םהפנינגפורילאספקתתכניםופעילותל–201723/הצעהמס' .9

   גהפנינל אספקת תכנים ופעילות בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור מחלקת ספורט ואירועים פנתה 

 מחיר:הלהלן טבלת השוואות  ,פורים  
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תיאטרוןהילדים חברת לועדה לאשר ההתקשרות עםחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאור האמור לעיל, מ

 , בהתאם להצעתם (30) תנאי תשלום שוטף   ₪ 27,000, בסך של הישראלי

 שהיא הזולה ביותר.

  .לשדרוג האטרקציות תיאטרוןהילדיםהישראליהמחלקה מבקשת אישור הועדה לנהל מו"מ עם חברת בנוסף, 



1822000750-ימקורתקציב

 (9)נספחמס'



גליםוציודלאירועיעצמאותובמהלךכלהשנהרכישתד-201733/הצעהמס' .10

         יית רמלה רוכשת דגלים וציוד.במהלך כל השנה ובאירועי עצמאות עיר

 הצעות כמפורט להלן: 3, מתוכם הוגשו בבקשה לקבל הצעות מחירספקים  4 -ונכסים פנתה למחלקת משק 

 טבלתהשוואות

  

 ב.ה. מיקו שיווק

א. 

 כדורי

 

 שרגאי

 
 טתאור הפרי

יח' 

 חישוב
 כמות

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה
 מחיר סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

דגל עירייה רקע כתום הדפסה צד 

אחד ירוק סמל עירייה רשמי במידות 

 ס"מ   80*110: 

 4500 9 3250 6.5 7500 15 500 יחידה

ס"מ  80*110דגל לאום במידות: 

תוצרת ישראל  כחול לבן בלבד 

 רה הדפסה ייצור תפי

 2950 5.9 2500 5 5000 10 500 יחידה

דגלונים לילדי גני ילדים כחול לבן 

 עם מקל ובד ללא צורך בגיהוץ
  1000 1.2 1200 0.3 300 0.35 350 

 8400 0.6 7700 0.55 10500 0.75 14000 מ"א שרשרת קישוטים כחול לבן/צבעוני 

דגל האצל פרוצס צבעוני מלא צד 

ס"מ עם  H110*150אחד במידות: 

 לולאות לאורך

 375 75 500 100 250 50 5 יחידה

דגל לאום ממשי  כפול תוצרת 

ישראל כחול לבן במידות:         

110    *80H  ס"מ 

 1000 100 1400 140 1000 100 10 יחידה

דגל לאום ממשי  כפול תוצרת 

ישראל כחול לבן במידות:         

110H    *150 ס"מ 

 1200 120 1600 160 1500 150 10 יחידה

דגל עירייה  כתום הדפסה ירוקה 

ממשי  כפול במידות:                

110    *80H ס"מ 

 1000 100 1400 140 1000 100 10 יחידה

דגל עירייה  כתום הדפסה ירוקה 

ממשי  כפול במידות:                

110H    *150 ס"מ 

 1500 150 1600 160 1500 150 10 יחידה
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דגל עירייה  סלוגן חדש פרוצס 

צבעוני מלא  ממשי  כפול במידות:                                    

110    *80H ס"מ 

 1000 100 1400 140 1000 100 10 יחידה

דגל עירייה  סלוגן חדש פרוצס 

צבעוני מלא  ממשי  כפול במידות:                                    

110H    *150 "מס 

 1500 150 1600 160 1500 150 10 יחידה

 סה"כ ללא מע"מ 

   

31950 

 

23250 

 

23775 





   

 א. כדורי ב.ה. מיקו שיווק

 

 שרגאי

 
 תאור הפריט

יח' 

 חישוב
 כמות

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

חדש פרוצס צבעוני  דגל סלוגן

הדפסה צד אחד  במידות : 

 ס"מ  80*110

 2000 40 1250 25 1750 35 50 יחידה

דגל סלוגן חדש פרוצס צבעוני 

הדפסה צד אחד  במידות : 

110H*150 ס"מ 

 2800 56 1750 35 2750 55 50 יחידה

דגל לאום תוצר ישראל בלבד 

מטר עם  H 5*1במידות

 שרוולים מלמעלה ומלמטה

 400 80 375 75 500 100 5 יחידה

 Hדגל לאום במידות:

ס"מ תוצרת ישראל   150*110

כחול לבן בלבד ייצור תפירה 

 הדפסה 

 500 10 500 10 850 17 50 יחידה

דגל עירייה רקע כתום הדפסה 

צד אחד ירוק סמל עירייה 

 110H*150רשמי במידות : 

 ס"מ  

 600 12 600 12 1350 27 50 יחידה

 Hת:דגל לאום במידו

ס"מ תוצרת ישראל   150*110

כחול לבן בלבד ייצור תפירה 

 עם לולאות  הדפסה 

 300 15 200 10 340 17 20 יחידה

דגל עירייה רקע כתום הדפסה 

צד אחד ירוק סמל עירייה 

 110H*150רשמי במידות : 

 ס"מ עם לולאות 

 340 17 240 12 540 27 20 יחידה

דגל סלוגן חדש פרוצס צבעוני 

ד אחד במידות : הדפסה צ

200H*300 ס"מ עם לולאות 

 3600 180 4800 240 3400 170 20 יחידה

דגל לאום במידות: 

H200300*  ס"מ עם לולאות

תוצרת ישראל  כחול לבן בלבד 

 1700 85 2500 125 2200 110 20 יחידה
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 ייצור תפירה הדפסה 

דגל עירייה רקע כתום הדפסה 

צד אחד ירוק סמל עירייה 

ת : רשמי במידו

H200*300 ס"מ עם לולאות* 

 3000 150 4000 200 2800 140 20 יחידה

דגלי מדינות מהעולם הדפסה 

ס"מ  90H*150צבעונית  

 שרוול או טבעות

 50 50 35 35 40 40 1 יחידה

דגלי מדינות מהעולם הדפסה 

ס"מ   150H*110צבעונית  

 שרוול או טבעות

 50 50 50 50 40 40 1 יחידה

ה קנים עשוי כן דגלים חמיש

ניקל כולל מוטות לדגלים 

 ס"מ מניקל 180בגובה 

 475 475 350 350 450 450 1 יחידה

כן דגלים שלושה  קנים עשוי 

ניקל כולל מוטות לדגלים 

 ס"מ מניקל 180בגובה 

 300 300 300 300 330 330 1 יחידה

מקלות מעץ לדגלים באורך של       

 מטר 1.5
 2000 4 1900 3.8 1900 3.8 500 יחידה

 סה"כ ללא מע"מ 

   

19240 

 

18850 

 

18115 





המחיר לפי זוכים ולבצע הרכישה כהכריז על שלושת המציעים ועדה למחלקת רכש ממליצה ללאור האמור לעיל,     

הרכש יחלק הרכישה באופן שווה בין הספקים.  סכום הרכישה לא  ,לגבי הפריטים שמחירים זהה . פריטלכל    הזול

   .אלש"ח לפני מע"מ( 140סכום המחייב מכרז )  יעלה על

          

.עצמאות-מקורתקציבי

(10)נספחמס'





הועדה:תומלצה



2017השתתפותהרשותבעלותפרויקטמחשבלכלילדלשנת–201724/הצעהמס' .1

 את הכסף מההורים והאם זה בהסכמתם? לשאלת הועדה כיצד גובים              

 משה מורדוך משיב שכל הורה נותן הסכמה מראש וחותם על הסכם.

מחשבמחלקת מחשוב להתקשרות עם פרויקט הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצת לאור האמור לעיל, 

כאשר , כוללמע"מ₪58,500תוח חברתי בחסות משרד ראש הממשלה, בסך של המפעל הלאומי לפי ,לכלילד

  יגבו מההורים, לאחר חתימת הסכם עימם מראש. מתוכם₪  24,300
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אספקתשירותימפ"א–25/2017הצעהמס' .2

 חברתסלקוםהתקשרות עם  מחלקת המחשוב להמלצת הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר               

"מ.כוללמע₪5,883חודשים,בעלותחודשיתשל18למשךשל 



מידעעבורשאילתותמרשםאוכלוסיןהשירותיחידושוהרחבהשל–26/2017הצעהמס' .3

התקשרות עםהמלצת מחלקת המיחשוב להועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר     

 ₪ +  5,000העברות תקציב של מינימום )העלות הינה עפ"י צריכה זכיינית יחידה,, HPEחברת

 (.מע"מ     

 

התקשרותעבורשירותיהסעותחירום–201672/הצעהמס' .4

    ההתקשרות ,מוניותאיילוןקשרות עםלהתבקשת מח' הרווחה הועדה ממליצה בפני ראש העירייה     

 , במהלך תקופה זו המחלקה תוציא מכרז אש"ח 50ובסכום שלא יעלה על  חודשים 3 -הינה ל    

 .תואם כפוף למקור תקציביבלשירותי הסעות בחירום, ו    



רכישתציודג'ימבוריבמסגרתפעילותלגילהרךבאולםהספורטשבקריית–201682/הצעהמס' .5

האומנים

הספקים: התקשרות עםלמחלקת רכש המלצת הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר      

 , פריט כלעל פי המחיר הזול לכל אחד , דניאלייוסי,אנרג'ים,ראםספורט,טוליגןועידןאלגני

 .טיידותמע"מ לכלל ההצ₪ +  15,000לא יעלה על  לג'ימבורי  סכום מסגרת הרכישה כאשר     

    

 שינוייועץבטיחותאשבפרויקטגןחק"לב'-201729/הצעהמס' .6

   המלצת הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר , תר על זכייתוייוסי שחר וו מאחר והזוכה הקודם  

.,+מע"מ₪42,768בסךשל, העבודהלביצוע בע"מ,חברתעלבטוחהתקשרות עם אגף הנדסה ל     



 םגניםציבוריי59-ביצועסקרנגישותבל-201703/המס'הצע .7

נגישותלמרחבהמלצת אגף הנדסה להתקשרות עם הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר      

 בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר. מע"מ,₪+111,050בסךשללביצוע העבודה בע"מ,



תבפרויקטמכביהחדשהשינוייועץנגישו-201713/הצעהמס' .8

  המלצת הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר ,תר על זכייתוייוסי שחר וו מאחר והזוכה הקודם 

,בסךשלהעבודהלביצוע  בע"מ,חברתעלבטוחלהתקשרות עם שיא-וחברת פרו אגף הנדסה 

. +מע"מ₪58,500

 

הפנינגפוריםלאספקתתכניםופעילותל–201723/הצעהמס' .9

 לשאלת הועדה האם המחיר סביר?       

 אברהם דז'ורייב עונה שכן.        

 מחלקת ספורט ואירועים המלצת ועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר לאור האמור לעיל, ה        

 , (30) תנאי תשלום שוטף   ₪ 27,000ל , בסך שתיאטרוןהילדיםהישראליחברת  התקשרות עםל        

 בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר.        

 הישראליתיאטרוןהילדיםלנהל מו"מ עם חברת בנוסף, הועדה ממליצה לאשר למחלקת ספורט ואירועים  

  .ללא שינוי בעלות הכספית לשדרוג האטרקציות
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אותובמהלךכלהשנהרכישתדגליםוציודלאירועיעצמ-201733/הצעהמס' .10

 הספקים:המלצת מחלקת רכש להתקשרות עם הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר  

 לגבי הפריטים   ,פריט כלעל פי המחיר הזול לכל אחד  א.כדורי,שרגאיב.ה.מיקושיווק,       

 שה לא יעלה על סכום הרכש יחלק הרכישה באופן שווה בין הספקים.  סכום הרכי ,שמחירים זהה       

   .אלש"ח לפני מע"מ( 140המחייב מכרז )        

          

 

כהןגליתעללאלרוזה   

גזבריתהעירייהמנהלתאגףמזכירותומנהל





תראשהעירייה:והחלט



2017השתתפותהרשותבעלותפרויקטמחשבלכלילדלשנת–201724/הצעהמס' .1

, המפעל הלאומי לפיתוח חברתי בחסות משרד ראש מחשבלכלילדעם פרויקט  מאשר המלצת הועדה להתקשרות 

מתוכם יגבו מההורים, לאחר חתימת הסכם עימם ₪  24,300כאשר , כוללמע"מ₪58,500הממשלה, בסך של 

 מראש. 

 

אספקתשירותימפ"א–25/2017הצעהמס' .2

חודשים,בעלותחודשיתשל18למשךשל  חברתסלקוםעם   מאשר המלצת הועדה להתקשרות      

כוללמע"מ.₪5,883



שאילתותמרשםאוכלוסיןמידעעבורהשירותיחידושוהרחבהשל–26/2017הצעהמס' .3

זכיינית יחידה, העלות הינה עפ"י צריכה, HPEחברתעם מאשר המלצת הועדה להתקשרות     

 (.מע"מ ₪ +  5,000העברות תקציב של מינימום )



התקשרותעבורשירותיהסעותחירום–201672/הצעהמס' .4

  חודשים 3 -הינה ל ההתקשרות,איילוןמוניותלהתקשרות עם מאשר המלצת הועדה להתקשרות      

 , במהלך תקופה זו המחלקה תוציא מכרז לשירותי הסעות בחירום, אש"ח 50ובסכום שלא יעלה על      

 .תואם למקור תקציבי ובכפוף     



רךבאולםהספורטשבקרייתרכישתציודג'ימבוריבמסגרתפעילותלגילה–201682/הצעהמס' .5

האומנים



,טוליגןועידןדניאלייוסי,אנרג'ים,ראםספורטהספקים:להתקשרות עם מאשר המלצת הועדה      

 לא יעלה על  לג'ימבורי  סכום מסגרת הרכישה , כאשרפריט כלעל פי המחיר הזול לכל אחד , אלגני

 .מע"מ לכלל ההצטיידות₪ +  15,000     
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 שינוייועץבטיחותאשבפרויקטגןחק"לב'-201729/הצעהמס' .6

בסךשל, העבודהלביצוע וחבע"מ,חברתעלבטלהתקשרות עםמאשר המלצת הועדה   

.תר על זכייתוייוסי שחר וו מאחר והזוכה הקודם ,+מע"מ₪42,768



 םגניםציבוריי59-ביצועסקרנגישותבל-201703/הצעהמס' .7

בסךשללביצוע העבודה נגישותלמרחבבע"מ,להתקשרות עםמאשר המלצת הועדה       

 בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר. מע"מ,₪+111,050



שינוייועץנגישותבפרויקטמכביהחדשה-201713/הצעהמס' .8

חברתעללהתקשרות עםמאשר המלצת הועדה ,תר על זכייתוייוסי שחר וו מאחר והזוכה הקודם 

. +מע"מ₪58,500,בסךשלהעבודהלביצוע  בע"מ,בטוח



הפנינגפוריםםופעילותללאספקתתכני–201723/הצעהמס' .9

  )תנאי   ₪ 27,000, בסך של תיאטרוןהילדיםהישראליחברת להתקשרות מאשר המלצת הועדה      

 , בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר.(30תשלום שוטף      

 לשדרוג  תיאטרוןהילדיםהישראלילנהל מו"מ עם חברת  בנוסף, מאשר למחלקת ספורט ואירועים      

  .ללא שינוי בעלות הכספית ,אטרקציותה     

 

רכישתדגליםוציודלאירועיעצמאותובמהלךכלהשנה-201733/הצעהמס' .10

  א.כדורי,שרגאיב.ה.מיקושיווק,  הספקים:להתקשרות להתקשרות עם מאשר המלצת הועדה 

 כש יחלק הרכישה באופן הר ,שמחירים זהה לגבי הפריטים   ,פריט כלעל פי המחיר הזול לכל אחד     

   .אלש"ח לפני מע"מ( 140המחייב מכרז )  שווה בין הספקים.  סכום הרכישה לא יעלה על סכום     







יואללביא

ראשהעירייה



רמלה,

 


