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 201711/-14פרוטוקול הצעות פטורות מס' 
 

ת בי( ב2017במרץ  22באדר תשע"ז ) כ"ד, רביעיביום שהתקיימה  פטורות מחובת מכרזהצעות ל הוועדה  ישיבתמ

 פנחס זינגר ז"ל. העירייה ע"ש

 

 משתתפים:                                                                     נוכחים :

 מנהל מחלקת מחשוב –משה מורדוך           גזברית העירייה                         –וזה אל רלעל

 אגף ההנדסה –יגאל שפושניקוב                   משנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 

              מנהלת מחלקת משק ונכסים  –מיכל רוטמן 

               מנהלת אגף מזכירות ומנהל  -כהן גלית  

       

 

 

 ן: ו ד נ

 

 בריכת השחייה בקאנטרי רמלה –תיקון רובוט מים  – 201776/הצעה מס'  .1

ברובוט  מחלקת ספורט ואירועים פנתה לספקים בבקשה לקבלת הצעת מחיר עבור תיקון והחלפת חלפים מקולקלים

 לניקוי בריכת השחייה בקאנטרי רמלה.

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 

 

 

 

 

 

 

, לביצוע מיטרוניקס בע"מחברת לאחר בדיקת ההצעות, מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לוועדה להתקשר עם  

 , בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.כולל מע"מ ₪ 11,579.5העבודה בעלות של 

 

 1747300750עבודות קבלניות  -מקור תקציבי  

 

 (1)נספח מס'  

 

 אומניםקרית היזיות לחדר כושר באולם הספורט בורכישת טלו – 201786/הצעה מס'  .2

 טלוויזיות לחדר הכושר.במסגרת ההצטיידות של אולם הספורט  בקרית האומנים, נדרש לרכוש 

 ספקים, להלן הצעות המחיר שהתקבלו: 3 -קת רכש פנתה למחל

 

 

 

 

 יגל בריכות שחייה יקס בע"ממיטרונ 

 ₪  10,500 ₪      9,897 מחיר

 ₪    1,785 ₪    1,682.5 מע"מ

סה"כ מחיר 

 כולל מע"מ
11,579.5   ₪ 12,285  ₪ 
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         שמע מערכות           צעיר לנצח                                                                                                 

        ריקוטק

 
 

 31,102חברת ריקוטק מרכז בע"מ, בעלות של להתקשר עם  ממליצה לוועדה לאחר בדיקת ההצעות מחלקת רכש

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

 

 .2547תב"ר  -מקור תקציבי 

 

 (2)נספח מס' 

 

 יבהמכרז לאספקת מערכות הל /הכנתשכירת יועץ לכתיבת – 201769/הצעה מס'  .3

מחלקת מחשוב קרוב של ההסכם הקיים עם חברת מטרופולינט לאספקת מערכות הליבה של העירייה, הלאור סיום 

 מכרז לאספקת מערכות הליבה. /הכנתלשכירת יועץ לכתיבתפנתה לקבלת הצעות מחיר 

 

 מציעים, להלן הצעות המחיר שהתקבלו: 4 -המחלקה פנתה ל

 

 

 

 

 

 

 

חברת "הלוי דואק בע"מ יעוץ וניהול לאחר בדיקת ההצעות, מחלקת מחשוב ממליצה לוועדה להתקשר עם 

 זולה ביותר.מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא ה₪ +  14,000, לביצוע העבודה בעלות של פרויקטים"

 

  .תקציביבכפוף למקור 

 (3)נספח מס'  

 

 

 

 30,000 קון בע"מ-טיפ

 14,000 מ יעוץ וניהול פרויקטיםהלוי דואק בע"

 100,000 ד.א.ש. יזמות ופרויקטים בע"מ

 32,000 ראש פיסגה בע"מ
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לבטח הנדסה 

ובטיחות

בי סי סי 

הנדסה 

ובטיחות

אומדן 

עלות 

שנתית לפי 

הצעת 

חברת 

לבטח

אומדן עלות 

שנתית לפי 

הצעת חברת בי 

סי סי

80005000180005000

15001000115001000

15001000115001000

25002000125002000

70005000170005000

15001000115001000

15001000115001000

15001000115001000

15001500230003000

15001000101500010000

15001000230002000

15001000101500010000

25002000250004000

7000500021400010000

17551000235102000

15001000230002000

15001000230002000

25002000250004000

94,510 ₪66,000 ₪

אומדן עלויות

כמות אירועים 

מתוכננת/צפויה

רישוי ראשוני בקריית 

אישור קונסטרוקטור יום 

אישור קונסטרוקטור יום 

אישור קונסטרוקטור ביום 

רישוי ראשוני בפארק עופר

אישור+נוכחות יועץ 

אישור יועץ בטיחות בפארק 

אישור קונסטרוקטור יום 

התאמת תוכנית ודו"חות 

אישור קונסטרוקטור 

אישור יועץ בטיחות בקריית 

במת עצמאות 

בקריית מנחם 

בגין

אירועי קיץ 

/פסטיבלים 

בפארק עופר

אירועים 

מזדמנים/לא 

מתוכננים

אומדן עלות שירותים שנתית

שירותמקום

במת עצמאות 

בפארק עופר

השוואות

נוכחות יועץ בטיחות 

אישור יועץ בטיחות -מתגלגל

אישור קונסטרוקטור יום 

רישוי ראשוני

אישור קונסטרוקטור

אישור קונסטרוקטור 

נוכחות יועץ בטיחות 

 רכישת דיו /טונרים למדפסות וציוד היקפי למחשבים – 201707/הצעה מס'  .4

   רים למדפסות וציוד היקפי למחשבים.למחלקות העירייה נדרש לרכוש דיו/טונ

 .אמקה ביט, טונוס וריקוטק  - ספקים 3ו לבקשה ספקים, נענ 7 -מחלקת רכש פנתה ל

 הצעות המחיר, כמפורט בנספח.

 

, אמקה ביט, טונוס וריקוטק  - לאחר בדיקת ההצעות, מחלקת רכש ממליצה לוועדה להתקשר עם שלושת הספקים

ם לא יעלה על סכו השנתיתסכום הרכישה הרכישה מכל ספק תתבצע לפי המחיר הזול לאותו פריט, בכל מקרה 

     המחייב מכרז.

     

 מורשה חתימה.ציוד משרדי כל מחלקות העירייה ועל פי הזמנות חתומות ומאושרות ע"י   - תקציבי מקור 

 (4 )נספח מס'

 

 2017לאירועים   הוקונסטרוקציבטיחות מהנדס שירותי  – 201717/הצעה מס'  .5

בטיחות וקונסטרוקציה   מהנדס שירותי עבור  ספקים בבקשה לקבל הצעות מחיר  5 -מחלקת ספורט ואירועים פנתה ל

 .2017לאירועים 

 

 הצעות, כמפורט להלן: 2התקבלו 
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, ובטיחות בע"מ בי סי סי הנדסהחברת לאחר בדיקת ההצעות מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לוועדה להתקשר עם 

 ביותר., בהתאם להצעתה שהיא הזולה כולל מע"מ₪  66,000ל בעלות שה לביצוע העבוד

 

 סעיפי אירועים. –מקור תקציבי 

 (5)נספח מס'  

 

 מחול באשכול הפיסל סטודיוב ת פרקטהחלפת רצפ -  201727/ הצעה מס'  .6

 ל הפיס.מחול באשכול בסטודיו ת פרקטחברות לצורך קבלת הצעת מחיר עבור החלפת רצפ 3 -אגף הנדסה פנה ל

 , כולל מע"מ, כמפורט להלן:הצעות מחיר 2התקבלו 

 ₪. 81,900  - גלובל ישראל טקניון צרעה מגנלי בע"מ

 ₪. 61,700 - מג'יק פלור

 

 בעלות של לביצוע העבודה  מג'יק פלור וועדה להתקשר עם חברת נדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת ההצעות, 

 הזולה ביותר. כולל מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא ₪ 61,700

 

 .2552 –תקציבי  מקור

 (6)נספח מס'  

 

שחם מערכות מילניום  - בקרית האומניםשכ"ט של מתכנן בית הכנסת  תהגדל  – 201737/הצעה מס'  .7

 בע"מ

 בעלות אישרה התקשרות עם שחם מערכות מילניום בע"מ  1/2013-13הצעות פטורות מס' ל הוועדה

 כולל מע"מ. ₪  147,020 של 

 ₪.  87,848 בסך שליה צורך לעשות הגדלה לחוזה בהמשך ה

 עבור תכנוןאגף הנדסה מבקש להגדיל את שכ"ט של המתכנן, שחם מערכות מילניום בע"מ, 

 בגין חשבון סופי של הקבלן בפרויקט לפי החישוב הבא: ,401בית הכנסת בקרית האמנים מגרש 

 

 עלות ביצוע הפרויקט א.

     2,719,711=  2,801,888 – 82,177עלות המבנה          

        548,917               עלות עבודות פיתוח לפי אומדן   

 )אין עלות ביצוע בפועל כי אי אפשר לפצל עבודות שבוצעו עבור בית הכנסת ואולם ספורט(

 

 חישוב שכ"ט ב.

 190,380=  7%*  2,719,711תכנון המבנה          

 38,424=  7%*  548,917תכנון פיתוח               

 6,000בדיקת קרקע                                         

 12,000יועץ תנועה                                            

 ₪  246,804סה"כ לפני מע"מ                                   

 ₪  288,761הנ"ל כולל מע"מ                                    
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מוש הפקות לאירועי עצמאות -נספח 1

מחיר סה"כמחיר יחידהכמותתאור הפריט

3150450כיורים ניידים
350150מתקן לניגוב ידיים

דוכני עץ מעוצבים למזון וסדקית סגורים בחזית  

עם גגון + 3 נקודות חשמל )שקעים( 

בשולחןמתוכם 10 דוכנים עם מגני עיטוש עפ"י 

דרישת משרד הבריאות

40

245 ₪ + מע"מ 
ללא מגן 

עיטוש 275 ₪ + 

מע"מ עם 

מגן עיטוש

10100

10,700.00 ₪סה"כ ללא מע"מ ₪ 

מוש הפקות לשאר ימות השנה-נספח 2

מחיר סה"כ לחמישה ימיםמחיר סה"כמחיר יחידהכמותתאור הפריט

2150300900כיורים ניידים
250100300מתקן לניגוב ידיים

דוכני עץ מעוצבים למזון וסדקית סגורים בחזית  

עם גגון + 3 נקודות חשמל )שקעים( בשולחן 

מתוכם 10 דוכנים עם מגני עיטוש עפ"י דרישת 

משרד הבריאות

1027527508250

דוכני עץ מעוצבים למזון וסדקית סגורים בחזית  

עם גגון + 3 נקודות חשמל )שקעים( בשולחן 

מתוכם 5 דוכנים עם מגני עיטוש עפ"י דרישת 

משרד הבריאות

527513755500

452514950סה"כ ללא מע"מ ₪

 חוזה/הזמנה שכ"ט ג.

 מע"מ,    17%כולל  147,02/  125,658חוזה מקורי ע"ס      

 מע"מ,       17%כולל  87,848/  74,447    הזמנת עבודה       

 מע"מ 17%כולל  234,123/  200,105      סה"כ                  

 

 כולל מע"מ₪  54,638=  288,761 – 234,123           סנדרשת הגדלת חוזה ע" ד.

 

 כולל מע"מ₪  83,141/  71,061=  246,804 – 175,743           חשבון חלקי/סופי ה.

 

 בסך שלשחם מערכות מילניום בע"מ לחברת לאור האמור לעיל, אגף ההנדסה ממליץ לוועדה לאשר הגדלת שכ"ט 

 . כולל מע"מ ₪ 53,893

 

 , ההפרש מתב"ר מתכננים.₪ 40,418.63יתרה , 2249  - יתקציב מקור

 

 (7)נספח מס' 

 

   2017במהלך שנת השכרת דוכני מזון לאירועי עצמאות ולאירועים   - 201747/הצעה מס'  .8

 .נדרשים מפעם לפעם דוכני מזון מקיימתלאירועים שעיריית רמלה 

 כמפורט להלן:של מוש הפקות, אחת  ספקים לקבלת הצעת מחיר, התקבלה הצעה 4 -מחלקת רכש פנתה ל
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 ירידי אוכל מוש הפקותלאחר בדיקת ההצעה, מחלקת רכש ממליצה לוועדה להתקשר עם 

 . , הצעתו יחידה והמחיר שהוצע על ידו סבירואמנות בע"מ

 בסך של מע"מ , לשאר ימות השנה₪ +  10,700 בסך של  לאירועי עצמאות  ההתקשרות 

 .מע"מ₪ +  14,950

 

    .סעיפי אירועים -מקור תקציבי 

  

 (8)נספח מס'  

 

 הצעת בדבר פרוק אספקה והתקנת מתקני סל - 201757/הצעה מס'  .9

 אספקה  ,רוקיבור פמחיר עהצעות  קבלתספקים בבקשה ל 3 -מחלקת ספורט ואירועים פנתה ל

 במגרשי הספורט ברחבי העיר.והתקנת מתקני סל 

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 

בעלות של נ.ג לספורט  לאחר בדיקת ההצעות, מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לוועדה להתקשר עם חברת 

  תר.שהיא הזולה ביו ההצעתבהתאם ל₪,  15,444

 

ב.ל חידוש מגרשי  אנרג'ים בע"מ  

 ספורט

 נ.ג לספורט

 סה"כ מחיר יח' סה"כ מחיר יח' סה"כ מחיר יח' כמות פרוט

פרוק מתקן שער סל מביה"ס שש 

 שנתי בשכונת קריית האומנים רמלה

2 1150 2300 1500 3,000 350 700 

ת מתקן שער סל אספקה והתקנ

 רמלה 19במגרש גן חקל רחוב חקל 

2 6,800 13,600 8,500 17,000 5,500 11,00

0 

ישן  2,000פרוק מתקן בסקט 

ממגרש גן חקל והעברתו למחסן 

 העירייה

כולל  1,430 715 2

 במחיר

כולל 

 במחיר

350 700 

אספקה והתקנת שרוולים לעמודי 

כדורעף/טניס  מגרש ביה"ס רעות 

 דן ברמלה בשכונת גני

2 800 1,600 900 1,800 400 800 

13,20  21,800  18,930  סה"כ

0 

 2,244 3,706 3,218 מע"מ

15,44 25,506 22,148 סה"כ

4 
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 .1829000-780  -מקור תקציבי 

 (9)נספח מס' 

 

 רכישת ציוד ספורט לבתי ספר תקציב יוזמות  - 201767/הצעה מס'  .10

 .ברמלההיסודיים בתי הספר  17 -נדרש לרכוש ציוד ספורט ל

פניה נעשתה צרכי בתי הספר, ועל פי רשימת הצרכים את רכזת הספורט העירונית ריכזה מחלקת רכש, בתיאום עם 

  ספקים לקבלת הצעת מחיר. 4 -ל

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:
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בי ספורטראם ספורטספורט גוםאנרג'יםנספח - כתב כמויות

כמותתאור הפריט

מחיר יחידה ₪ 

ללא מע"מ

מחיר יחידה ₪ 

ללא מע"מ

מחיר יחידה ₪ 

ללא מע"מ

מחיר יחידה ₪ 

ללא מע"מ

10000סלי קורפבול 

112.918140כדור ספוג 25 )גדול(

10161112.5כדורי ספוג 20 סמ

1091010כדור ספוג 15 סמ

16.7765.7דלגיות אישיות

122191617כדורי סל מס' 5 - גומי

149404632כדורי רגל – מס 5 למגרש בחוץ אספלט

- MIKASA – 11250116110כדור רגל

17904432כדורעף עור

125242222כדורעף דרבי צבעוני תפור

1681057358קונוסים כיפות – 50 יחידות

11810.21210כדורי גומי – ריתמיקה 260 גר

1025.22642ערכת טניס שולחן מתחבר לכל שולחן

118.501210סט מטקות וכדור טניס שולחן

1172.163כדור טניס

11211.41613כף כדור

11902628העף אותי

13538.46424סט בייסבול

12522.82215שק קפיצה

119242829סט הוקי שדה

16.86411פריסבי

1092612מטקות

110.599.68חישוקים גדול

18.58.48.47חישוקים בינוני

107.286חישוקים קטן

112998חישוק שטוח

1199280400260סט פילי פולו

1009085מגלשי הליכה  - עבודת צוות

19.967.46טבעות גומי קשיח

1010512550סט כיפות סימון

122.9665232סטופר מקצועי למורה

13.83.9114משרוקית

15.94.33.74.5קונוסים בנוניים

אוק-15625.51613קונוסים עם מוט

18.45240125כריות אות מספר

100.8541כדורים למטקה חוף

109912סט מטקות חוף ים

1750660665620מזרון קפיצה בעובי 20 ס"מ לערך

1389420425390משאבה חשמלית

14592019משאבה ידנית

14.84.4164מטפחות

100049רשת קבוצתית 

1138.42.50פומפונים

125121810שקים לנשיאת כדורים עם סגירה

11514.41510.5צלחת מעופפת מספוג

16.86411צלחת מעופפת פריסבי

103.888כדור/קובייה סקוטץ' נצמד

117302224כדור כדוריד 5 יסודי 

110.901014גומיות כושר

169725649סולם כושר קואורדינציה

116041.412550קליעה למטרה

112.312.853210משחק קאטץ בול

go go 11610.81019משחק

138303631פיתות

114.9171212גופיות סימון קבוצות למשחק

119.916.81411קביים

110.90106גמישונית - ירוק

119.5212219משוכה פלסטיק - 22 סמ

18.4055שקיות שעועית

149.9554049באולינג פלסטיק

1890140129פדל- גו עם ידיות

100045בליסטרה + כדור גומי

11600400קליעה למטרה איכותי

112904.5חישוק שטוח

1016.8011קביים

189117130129פדלו

fox 117.51500משרוקית פלסטיק

122.915010סטופר

13.6000קונוסים בגדלים שונים סט

168000סט 48 כיפות

149352434כדורגל supa pvc 5  לאספלט

diadora 12903635כדורגל פלאש

supa 1220017כדורסל גומי

palla 1360030כדור יד

1190028משחק העף אותי

1499611080מצנח פעילות

110751100270429כלוב כדורים מרובע
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 ,אנרג'ים - לאחר בדיקת ההצעות, מחלקת רכש ממליצה לוועדה להתקשר עם ארבעת הספקים

 ם , הרכישה תתבצע לפי המחיר הזול לכל פריט, בכל מקרה סכובי ספורטו ם ספורט, ראפורט גוםס

  .הרכישה לא יעלה על הסכום המחייב מכרז

 

       .כולל מע"מ₪   17,000 -יוזמות אגף החינוך  -תקציבי  מקור

   

 (10)נספח מס' 

 

 שירותי טיפול רפואי בכלבים וחתולים חסרי בית – 201777/הצעה מס'  .11

בית החולים הווטרינרי של תקשרות עם האישרה ה ,24.6.15מיום  40/2015-14ס' הצעות פטורות מלוועד ה

₪  40,000האוניברסיטה העברית בבית דגן, לשירות טיפול רפואי בכלבים וחתולים חסרי בית, בעלות של עד 

 בשנה.

 

 מאחר וההסכם לא יצא אל הפועל, המחלקה הווטרינרית מבקשת לאשרר ההחלטה.

 

 .7142750 –מקור תקציבי 

 (11)נספח מס' 

 

 הועדה:ת ומלצה

 

 בריכת השחייה בקאנטרי רמלה –תיקון רובוט מים  – 201776/הצעה מס'  .1

, לביצוע מיטרוניקס בע"מחברת המלצת מחלקת ספורט להתקשר עם הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

 ר., בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותכולל מע"מ ₪ 11,579.5העבודה בעלות של 

 

 אומניםקרית היזיות לחדר כושר באולם הספורט בורכישת טלו – 201786/הצעה מס'  .2

חברת ריקוטק מרכז בע"מ, בעלות מחלקת רכש להתקשר עם  המלצתהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

 שהיא הזולה ביותר. ה, בהתאם להצעתמע"מ₪ +  31,102של 

 

 מכרז לאספקת מערכות הליבה כנת/השכירת יועץ לכתיבת – 201769/הצעה מס'  .3

הועדה מדגישה שמכרז זה מאוד  ?העבודה לשאלת הוועדה מדוע יש פער בין המציעים? האם הפער מצביע על איכות

 חשוב למערכות הגביה, הנהלת חשבונות, הנדסה ועוד.

הלוי ת של חברת היכולהניסיון ולדברי משה נעשתה בדיקה בערים אחרות )כפר יונה, קרית ים, צפת ועוד( לגבי 

 וטענו שהעבודה נעשתה לשביעות רצונם. , הרשויות המליצולבצע העבודה דואק בע"מ יעוץ וניהול פרויקטים

 

יש היכולת והניסיון  הלוי דואק בע"מ יעוץ וניהול פרויקטיםלאחר הבהרה, ולדעתו של מנהל מח' המחשוב לחברת 

חברת "הלוי דואק מחשוב להתקשר עם  המלצת מחלקת הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשרלבצע העבודה, 

, בהתאם להצעתה שהיא הזולה מע"מ₪ +  14,000בעלות של , לביצוע העבודה בע"מ יעוץ וניהול פרויקטים"

 ביותר, ובכפוף למקור תקציבי.
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 קפי למחשביםרכישת דיו /טונרים למדפסות וציוד הי – 201707/הצעה מס'  .4

 – להתקשר עם שלושת הספקיםרכש  המלצת מחלקתהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

סכום הרכישה , הרכישה מכל ספק תתבצע לפי המחיר הזול לאותו פריט, בכל מקרה אמקה ביט, טונוס וריקוטק

  לא יעלה על סכום המחייב מכרז. השנתית

 פי הזמנות חתומות ומאושרות ע"י לול כל מחלקה ש תקציבי מקורלהרכישה תתבצע בכפוף 

  .מורשה חתימה

 

 2017לאירועים   הוקונסטרוקציבטיחות מהנדס שירותי  – 201717/הצעה מס'  .5

 חברתספורט ואירועים להתקשר עם  המלצת מחלקתהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

, בהתאם להצעתה שהיא הזולה כולל מע"מ₪  66,000בעלות של לביצוע העבודה , ובטיחות בע"מ בי סי סי הנדסה

 ביותר.

 

 מחול באשכול הפיסל ת פרקט בסטודיוהחלפת רצפ -  201727/הצעה מס'   .6

לביצוע העבודה  מג'יק פלור להתקשר עם חברת נדסה האגף ההמלצת הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

 .תקציבי ובכפוף למקורזולה ביותר, כולל מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא ה ₪ 61,700 בעלות של 

שחם מערכות מילניום  - בקרית האומניםשכ"ט של מתכנן בית הכנסת  תהגדל  – 201737/הצעה מס'  .7

  בע"מ

שחם מערכות מילניום בע"מ שכ"ט לחברת  להגדיל נדסההאגף ההמלצת הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

 .כולל מע"מ ₪ 53,893 בסך של

 

   2017במהלך שנת השכרת דוכני מזון לאירועי עצמאות ולאירועים   - 201747/הצעה מס'  .8

ואמנות  ירידי אוכל מוש הפקותהמלצת מחלקת רכש להתקשר עם הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

 , הצעתו יחידה והמחיר שהוצע על ידו סביר. בע"מ

 בסך של שאר ימות השנהמע"מ , ל₪ +  10,700 בסך של  לאירועי עצמאות  ההתקשרות 

 .מע"מ₪ +  14,950

 

 הצעת בדבר פרוק אספקה והתקנת מתקני סל - 201757/הצעה מס'  .9

 ספורט ואירועים להתקשר עם המלצת מחלקת הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

  שהיא הזולה ביותר. ההצעתבהתאם ל₪,  15,444בעלות של נ.ג לספורט חברת 

 

 רכישת ציוד ספורט לבתי ספר תקציב יוזמות  - 201767/הצעה מס'  .10

, פורט גוםס ,אנרג'ים -להתקשר עם ארבעת הספקים  המלצת מחלקת רכשהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

הרכישה לא יעלה על הסכום  ם, הרכישה תתבצע לפי המחיר הזול לכל פריט, בכל מקרה סכובי ספורטו ם ספורטרא

 .המחייב מכרז

 

 שירותי טיפול רפואי בכלבים וחתולים חסרי בית – 201777/הצעה מס'  .11

מיום  40/2015-14הצעות פטורות מס' ל הוועדההחלטה שאושרה ע"י ה רהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר

י של האוניברסיטה העברית בבית בית החולים הווטרינרעם  , מאחר וההסכם לא יצא אל הפועל, להתקשרות24.6.15

 בשנה.₪  40,000דגן, לשירות טיפול רפואי בכלבים וחתולים חסרי בית, בעלות של עד 
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 כהן גלית                                                                רוזה עללאל                            

 סגן גזברית העירייה                                      מנהלת אגף מזכירות ומנהל               

 

 

 

 ת ראש העירייה:והחלט

 

 

 בריכת השחייה בקאנטרי רמלה –תיקון רובוט מים  – 201776/הצעה מס'  .1

 , לביצוע העבודה בעלות שלמיטרוניקס בע"מחברת להתקשר עם מאשר המלצת הועדה 

 הזולה ביותר., בהתאם להצעתה שהיא כולל מע"מ ₪ 11,579.5

 

 אומניםקרית היזיות לחדר כושר באולם הספורט בורכישת טלו – 201786/הצעה מס'  .2

 ה, בהתאם להצעתמע"מ₪ +  31,102מרכז בע"מ, בעלות של  חברת ריקוטקעם להתקשר מאשר המלצת הועדה 

 שהיא הזולה ביותר.

 

 ליבהמכרז לאספקת מערכות ה /הכנתשכירת יועץ לכתיבת – 201769/הצעה מס'  .3

בעלות , לביצוע העבודה חברת "הלוי דואק בע"מ יעוץ וניהול פרויקטים" עם להתקשר מאשר המלצת הועדה 

 , בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר, ובכפוף למקור תקציבי.מע"מ₪ +  14,000של 

 

     רכישת דיו /טונרים למדפסות וציוד היקפי למחשבים – 201707/הצעה מס'  .4

, הרכישה מכל ספק תתבצע לפי אמקה ביט, טונוס וריקוטק –שלושת הספקים  עם להתקשר מאשר המלצת הועדה 

  לא יעלה על סכום המחייב מכרז. השנתיתסכום הרכישה המחיר הזול לאותו פריט, בכל מקרה 

מורשה פי הזמנות חתומות ומאושרות ע"י לושל כל מחלקה  תקציבי למקור הרכישה תתבצע בכפוף האישור בכפוף 

  .מהחתי

 

 2017לאירועים   הוקונסטרוקציבטיחות מהנדס שירותי  – 201717/הצעה מס'  .5

 לביצוע העבודה, ובטיחות בע"מ בי סי סי הנדסה חברת עם להתקשר מאשר המלצת הועדה 

 ביותר., בהתאם להצעתה שהיא הזולה כולל מע"מ₪  66,000בעלות של 

 

 מחול באשכול הפיסבסטודיו ל ת פרקטהחלפת רצפ -  201727/ הצעה מס'  .6

כולל מע"מ, בהתאם  ₪ 61,700 בעלות של לביצוע העבודה  מג'יק פלור חברת להתקשר עם מאשר המלצת הועדה 

 .תקציבי ובכפוף למקורלהצעתה שהיא הזולה ביותר, 

 

שחם מערכות מילניום  - יםבקרית האומנשכ"ט של מתכנן בית הכנסת  תהגדל  – 201737/הצעה מס'  .7

  בע"מ

 .כולל מע"מ ₪ 53,893 בסך שלשחם מערכות מילניום בע"מ להגדיל שכ"ט לחברת מאשר המלצת הוועדה 
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 2017במהלך שנת השכרת דוכני מזון לאירועי עצמאות ולאירועים   - 201747/הצעה מס'  .8

, הצעתו יחידה והמחיר שהוצע על ידו מואמנות בע" ירידי אוכל מוש הפקותלהתקשר עם מאשר המלצת הוועדה 

 סביר. 

 בסך של מע"מ , לשאר ימות השנה₪ +  10,700 בסך של  לאירועי עצמאות  ההתקשרות 

 .מע"מ₪ +  14,950

 

 הצעת בדבר פרוק אספקה והתקנת מתקני סל - 201757/הצעה מס'  .9

  ההצעתאם לבהת₪,  15,444בעלות של נ.ג לספורט עם חברת להתקשר מאשר המלצת הוועדה 

  שהיא הזולה ביותר.

 

 רכישת ציוד ספורט לבתי ספר תקציב יוזמות  - 201767/הצעה מס'  .10

, הרכישה בי ספורטו ם ספורט, ראפורט גוםס ,אנרג'ים -עם ארבעת הספקים להתקשר מאשר המלצת הוועדה 

 .מכרז הרכישה לא יעלה על הסכום המחייב םתתבצע לפי המחיר הזול לכל פריט, בכל מקרה סכו

 

 שירותי טיפול רפואי בכלבים וחתולים חסרי בית – 201777/הצעה מס'  .11

, 24.6.15מיום  40/2015-14הצעות פטורות מס' ל הוועדההחלטה שאושרה ע"י ה רלאשרמאשר המלצת הוועדה 

בית החולים הווטרינרי של האוניברסיטה העברית בבית דגן, עם  מאחר וההסכם לא יצא אל הפועל, להתקשרות

 בשנה.₪  40,000לשירות טיפול רפואי בכלבים וחתולים חסרי בית, בעלות של עד 

 

 

 

   יואל לביא                                                                                

 ראש העירייה                                                                                                   

 

 רמלה,

 


