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 ביוני 13תשע"ז ) בסיון טי", שלישישהתקיימה ביום  פטורות מחובת מכרזהצעות הוועדה ל ישיבתמ
 ( בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.2017

 
 :נוכחים

 גזברית העירייה –עללאל רוזה 
 משנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 

 מנהלת מחלקת משק ונכסים–מיכל רוטמן 
 כירות ומנהלמנהלת אגף מז -כהן גלית 

 :משתתפים
 מח' ספורט ואירועים  –יעקב בוארון 

 מח' ספורט ואירועים –אבי ברנס 
 מח' ספורט ואירועים -אורן רדעי 

 מח' ספורט ואירועים –בוריס אוסטואב 
 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש 

 ד ו ן: נ

 שווימר ושות'-משרד עו"ד בן יעקבעם התקשרות  המשך – 148/2017הצעה מס'  .1
                          .                            שירותים משפטיים בתחום גביית חובות מוניציפאלייםצוע לבי

        שווימר ושות'-משרד עו"ד בן יעקבעם ההתקשרות  מחלקת הכנסות מבקשת להאריך
רצונה  המתמחה במתן שירותים משפטיים בתחום גביית חובות מוניציפאליים, זאת לאור שביעות

   יסודי המעמיק והטיפול והההכרות הארוכה, הליווי הצמוד  של המחלקה מעבודתו של המשרד,
 בתחום.

על בסיס כתבי בית הדין שמוגשים        שכ"ט הינו בהתאם למפורט בהסכם ההתקשרות המקורי
 .והצלחה

 
דצמבר  עד סוףההתקשרות  הארכת לאור האמור לעיל, מחלקת הכנסות ממליצה לוועדה לאשר

 .ושות'שווימר -משרד עו"ד בן יעקב עם, 2017
 
 .1623000581 - מקור תקציבי  

 (1)נספח מס' 
 

   
 עבור שרתי העירייה warevmחידוש רישיונות  – 149/2017הצעה מס'  .2

בנוהל הצעות מחלקת המחשוב פנתה . שרתי העירייהכלל עבור  vmware  נדרש לחדש רישיונות
 ההצעות שהתקבלו: ספקים, להלן 2 –ל  מחיר

 כולל מע"מ.₪  30,965-חברת הראל 
 כולל מע"מ.₪  29,307 –מטריקס 

 
 של בעלותלביצוע העבודה , חברת  מטריקסב ממליצה לאשר ההתקשרות עם וחשימחלקת המ

 , בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.כולל מע"מ₪  29,307
 

 .616.780 – מקור תקציבי
 (2)נספח מס' 
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 בלוויין  השידורי טלוויזי YES הרחבת מנוי בחברת  – 2017/501הצעה מס'  .3

חדרי הכושר במרכזי הספורט, בבלוויין,  השידורי טלוויזי YESבחברת עיריית רמלה מנוייה  
 נקודות צפייה.  33סה"כ  -מרכז הפעלה  בו

 
     16-17 -בקרוב יפתח חדר כושר חדש בשכונת קריית האומנים ויש צורך בהרחבת המנוי בעוד כ 

 נקודות צפייה.
מר אורן אוחיון לא ניתן  HOTאך נציג חברת  ,HOT -ו YESמחלקת ספורט ואירועים פנתה לחברות  

 תשתית המאפשרת חיבור האולם לכבלים. HOTלהיענות לבקשה מאחר ולא קיימת לחברת 
כולל מע"מ לחודש עבור כל ₪  59.22עומדת על סך של  YESהצעת המחיר שהתקבלה מחברת  

 נקודת צפייה.
 

 YESחברת לאור האמור לעיל, מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לוועדה להרחיב ההתקשרות עם  
₪  1006,74ובעלות כוללת של , לכל נקודה כולל מע"מ₪  59.22נקודות צפייה, בעלות של  17בעוד 

 הנקודות הנוספות. 17 -כולל מע"מ לחודש ל
 

 .1829530522 –מקור תקציבי      
 (3ח מס' )נספ

 
 תכנון העתקת קו סניקה של באר יעקב העובר במתחם "מכבי החדשה" - 151/2017הצעה מס'  .4

תוואי קו הסניקה של באר יעקב למט"ש איילון עובר בתחומי מתחם מכבי החדשה, ולכן ישנו צורך 
 להעתיק הקו מתחום המגרשים המתוכננים לשיווק ע"י רמ"י.

 
פנה בנוהל הצעת שיא מנהלת הפרויקט, -חברת פרו מצעות, באאגף הנדסהלאור האמור לעיל, 

 מתכננים, להלן הצעות המחיר שהתקבלו: 3 -מחיר ל
 מע"מ.+  ₪ 135,000 - . סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ1
 מע"מ.+  ₪ 112,000 - סוטובסקי מערכות אזרחיות - . ניב סוטובסקי2
 מע"מ.₪ +  94,500 -ה מהנדסים יועצים בע"מ. שוורץ ארי3

 
 אריה חברת שוורץהתקשרות עם האשר וועדה להנדסה ממליץ להאגף לאחר בדיקת ההצעות, 

מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא + ₪  94,500 בעלות שללביצוע העבודה  ,מ"בע יועצים מהנדסים
 הזולה ביותר.

 
 .2550 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 
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 טרפו תת קרקעיים במערב רמלהבניית שני חדרי  - 152/2017הצעה מס'  .5
 חדרי טרפו תת קרקעיים במערב רמלה. 2נדרש לבנות 

 :חברות 2 -פנה בנוהל הצעת מחיר למנהלת הפרויקט,  שיא-חברת פרו , באמצעותהנדסההאגף 
 .טרפו יחדר לבנותשמוסמכות ע"י חברת החשמל  ,חברת א.י ביתנית וחברת סיבוס רימון

 
את האישור יש  לחברת סיבוס רימוןרק טרפו תת קרקעיים,  מאחר ומדובר בבנייה של חדרי

 הנדרש מחברת החשמל לבנות דגם מבוג זה..
 

 :מ "בע מתועשת חברת סיבוס רימון בניהמ שהתקבלהלהלן הצעת המחיר 
 מע"מ.+  ₪ 286,000טרומיים  קרקעיים-שנאים תת 2של  חדר עלות

 מע"מ.+  ₪ 31,000 י"לחח מסירהל מינימלי פיתוח+  החדר להנחת חפירה עבודות ביצוע
 מע"מ. +₪  317,000 -לחדר טרפו אחד  סה"כ עלות העבודה

 מע"מ. +₪  634,000 טרפו העלות הינה בסך של חדרי 2עבור 
 

 2 -, סך ההחזר למע"מ לחדר ללא מרכיב הקרקע +₪  208,429חברת חשמל תעניק החזר של 
 מע"מ. +₪  416,858 החדרים יעמוד על

 
 בניה רימון חברת סיבוס ההתקשרות עםאשר וועדה לנדסה ממליץ להאגף הלעיל,  לאור האמור

קיזוז ההחזר  , לאחרהחדרים לשני מע"מ +₪  217,142 בעלות שללביצוע העבודה  ,מ"בע מתועשת
 של חברת חשמל.

 
 . 2481 - מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 
 

 שלב ג' - אטתכנון פיזי להמשך סלילת רחוב אפרי  - 153/2017הצעה מס'  .6
תכנון פיזי עבור הצעת מחיר בנוהל לחברת יריב הנדסה אזרחית ומדידות בע"מ אגף הנדסה פנה 

תכננה מאחר והיא זו שחברת יריב הנדסה הפניה נעשתה לשלב ג'.  - המשך סלילת רחוב אפריאטל
 את שני השלבים הקודמים )א'+ ב'(.

 ע"מ.מ +₪  21,762 שהתקבלה עומדת על סך שלהצעת המחיר 
 

חברת יריב  ההתקשרות עםאשר וועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת הצעת המחיר, 
 מע"מ. +₪  21,762 בעלות שלהעבודה לביצוע  ,מ"בע ומדידות הנדסה אזרחית

 
 .2610 -מקור תקציבי

 (6)נספח מס' 
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 הכנת תכנית אב לתכנון מבני ציבור במערב רמלה - 154/2017הצעה מס'  .7
למשרדי פנה בנוהל הצעת מחיר מנהלת הפרויקט,  שיא-חברת פרו , באמצעותסההנדהאגף 

 רמלה. במערב ציבור מבני הכנת תכנית אב לתכנוןעבור אדריכלים 
 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:
 מע"מ.+ ₪  150,000 - . ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע"מ1
 מע"מ.+  ₪ 381,000 - . מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ2
 מע"מ.+  ₪ 263,000 - ( בע"מ2011יער אדריכלים ומתכנני ערים ) .3
 מע"מ.+  ₪ 270,000 - . דן והילה ישראלביץ אדריכלים בע"מ4

 
 דבוריינסקי חברת ליואיאשר והתקשרות עם וועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת ההצעות, 

אם להצעתה שהיא הזולה מע"מ, בהת₪ +  150,000בעלות של לביצוע העבודה  ,מ"בע אדריכלים
 ביותר.

 
 .2481 – מקור תקציבי

 (7)נספח מס' 
 

  – 155/2017הצעה מס'  .8
 הארכת ההתקשרות עם חברת טלדור למתן שירות תחזוקה למרכזיה העירונית הקיימת

הכריזה על חברת בינת כזוכה במכרז לאספקת ,28.3.17מיום  3/2017-14ועדת המכרזים מס' ו
 ה מנוהלים, מיתוג והקמת מוקדים טלפוניים ושירותי אחזקה. עודשירותי מרכזיה וטלפוני

 החברה הזוכה.לצאת למו"מ עם הוועדה  המליצה
מחלקת המחשוב  לאור האמור לעיל, ועד לסיום ניהול המו"מ וחתימה על הסכם ההתקשרות,

 3ממליצה לוועדה להאריך ההתקשרות עם חברת טלדור, החברה שנותנת את השירות היום, בעוד 
 כולל מע"מ.₪  28,234ם, בעלות של חודשי

 
 .931.540 –מקור תקציבי 

 (8)נספח מס' 
 
  – 156/2017הצעה מס'  .9

 2017 ואירועים נוספים בשנת באירועי קיץ אטרקציות ופעילויות ייחודיות של הפעלות
אטרקציות של הפעלות עבור הצעות מחיר בנוהל מחלקת ספורט ואירועים פנתה לספקים 

ההצעות בתוקף )במהלך אירועי הקיץ ואירועים נוספים במהלך השנה  ,ייחודיות בעיר ופעילויות
 (.לשנה
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 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו
 – 2-13/7/17באירועי הקיץ בפארק עופר בין התאריכים  פעילויות ואטרקציותעבור  .א

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 - דייםעילויות ותכנים ייחועבור פ .ב
 

 

 

 

 

 

 

 

 
לאחר בדיקת ההצעות, מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לוועדה לאשר ההתקשרות כמפורט 

 להלן:
כולל מע"מ, בהתאם ₪  57,800, בעלות של קרמבוחברת עם  פעילויות ואטרקציותעבור  ✓

 להצעתה שהיא הזולה ביותר.
, תומר דר, עופר רג'ואן סוויץ' אקטיב -עם ארבעת המציעים  חודייםעבור פעילויות ותכנים יי ✓

פעילויות ייחודיות, מתקנים מאתגרים, תכנים  המציע,  כל אחת מהחברות וחוגגים הפקות
 חדשים ועשירים המותאמים לכלל הגילאים.

 בכל מקרה הסכום של כלל הפעילויות לא יעלה על סכום המחייב מכרז.

סעיפים רלוונטיים בהתאם לגוף ו 1822000750/1/2, 18282000755, 1822000754  -מקור תקציבי 
 המבצע.

 (9)נספח מס' 

 לגו חוגגים תומר דר קרמבו זום תקופת פעילות
 הצעת מחיר
    ליום פעילות

20,910  ₪
 כולל מע"מ 

20,500  ₪
 כולל מע"מ

כולל ₪  25,100
 מע"מ

כולל ₪  30,800
 מע"מ

כולל ₪  34,300
 מע"מ

 ,ליום מחיר  הצעת
חמישה תקופה של 

 ימי פעילות 

19,700  ₪
 כולל מע"מ

18,750  ₪
 כולל מע"מ

כולל ₪  20,920
 מע"מ

כולל ₪  28,100
 מע"מ

כולל ₪  30,700  
 מע"מ

 ,ליוםה מחיר הצע
עשרה  פה של תקו

 ימי פעילות

18,200  ₪
 כולל מע"מ

18,550  ₪
 כולל מע"מ

כולל ₪  17,720
 מע"מ

כולל ₪  25,800
 מע"מ

כולל ₪  26,800
 מע"מ

₪   58,810 סה"כ
 כולל מע"מ

57,800 ₪ 
 כולל מע"מ

63,740 ₪ 
 כולל מע"מ

84,700 ₪ 
 כולל מע"מ

91,800 ₪ 
 כולל מע"מ

ימי פעילות  ספק
סה"כ  מתקנים ושעות

 עלות מתקנים

 
סוויץ' 
 אקטיב

 

2 , 
שעות בכל  5

   יום

  50תיפוף על כדורי פיטבול, רחבה של .1
 .כדורים כולל הגברה והדרכה      

 שקים פעילות  20קיקבוקסינג על שקים , .   2
 .ברביעיות, כולל הגברה      

 טרמפולינות אישיות,  20מתחם טרמפולינות אישיות, .  3
פיגום מלבני ענק המאפשר תלייה של מס' הפעלות ייחדויות . 4

, הליכת קופים, אימוני TRXרצועות   כמו גשרי הימלאייה, 
 .מתח

  פירימידת טיפוס על רשת המארינס, רוחב .5
 .מ' 4.5מ', גובה, כ  6    
 . מתקן מתנפח מנהרת זחילה 6

6 

41,000 ₪ 
כולל 
 מע"מ

 
 
 
 
 
 

תומר 
 דר
 

2, 
שעות בכל  5

   יום

 מתקן לייזר קומבאט
1 

8,190 
כולל 
 מע"מ

עופר 
 רג'ואן

1, 
שעות  3

 פעילות

 מ'. 6מ"ר, גובה  20הקרנת סרטים ע"ג מסך 
 זכויות הקרנה מהאוזן השלישית.

1 4,914  ₪
כולל 
 מע"מ

חוגגים 
 הפקות

1 , 
שעות  6

 פעילות

ב ילדים מהשורה פסטיבל דינוזאורים כולל מופע מרכזי של כוכ
  הראשונה

93,600  ₪
כולל 
 מע"מ
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 2017אירועי קיץ באומנים הופעת  – 157/2017הצעה מס'  .10
אירועי קיץ באמנים מופעים של  עבורהצעות מחיר בנוהל מחלקת ספורט ואירועים פנתה לספקים 

2017. 
 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

כספית 
 הפקות

איי.בי. כפיר  פיסטוק אמנים ג'אפ הפקות מורן לוינזון
לירוי –עמיר

 בוחבוט בע"מ

גאגא בוקינג 
 בע"מ

 שורה ראשונה

 איתי לוי
40,000  ₪

 +מע"מ  

קפה שחור 
 חזק
37,000  ₪

 +מע"מ

 טריפונס
 200מופע סגור, 

 איש כולל הגברה
 +מע"מ₪  25,000

 קפה שחור חזק
46,800  ₪

 +מע"מ 

ועמרי  דורון ביטון
 קטרי

 +מע"מ₪  20,000

 סטלוס ואורן חן
 200מופע סגור, 

 איש כולל הגברה
20,000  ₪

 +מע"מ

 סאבלימינל, 
 2דיג'י+ 
 3נגנים+
 זמרים

35,000   ₪
 +מע"מ

 
 מיכל הקטנה

20,000  ₪
 +מע"מ 

 טריפונס 
 מקום פתוח

 +מע"מ₪  30,000

 מאור אדרי
58,500  ₪

 +מע"מ 

 סטלוס ואורן חן 
מופע פתוח 

 רההגב
23,000  ₪

 +מע"מ

 סאבלימינל, 
 5דיג'י+ 
 3נגנים+
 זמרים

43,000   ₪
 +מע"מ

 שרית חדד 
100,000  + ₪

 מע"מ 
 

 סטלוס ואורן חן 
 200מופע סגור, 

 איש כולל הגברה
 +מע"מ₪  20,000

 אדיר גץ
35,000  ₪

 +מע"מ 

 חנן בן ארי,  
30,000  ₪

 +מע"מ

 דודו טסה 
60,000  + ₪

 מע"מ 
 

 ןסטלוס ואורן ח 
 מקום פתוח

 +מע"מ₪  30,000

 דניאל יפה
12,000  ₪

 +מע"מ 

 -שמעון לוי  
 שוטי הנבואה

18,000  + ₪
 מע"מ.

מופע  -"סגאפו"  
אתי  -יווני ישראלי

 ביטון ואיזקיס
 +מע"מ₪  20,000

 אביאור מלסה
12,000  ₪

 +מע"מ 

   

 אליעד נחום   
64,350  ₪

 +מע"מ

   

 רתם כהן   
58,500  ₪

 +מע"מ

   

 
אחר בדיקת ההצעות, מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לוועדה לאשר ההתקשרות כמפורט ל

 להלן:
אירוע פסטיבל במסגרת בפארק עופר ) 5/7/17, עבור מופע של טריפונס בתאריך עם ג'אפ הפקות ✓

 מע"מ, המחיר כולל הגברה ותאורה.₪ +  25,000( בעלות של  2017פיס 
 אמנים : דורון ביטון ועמרי קטריעבור מופע ה, בוט בע"מלירוי בוח – איי.בי. כפיר עמירעם  ✓

 ,מע"מ ₪ + 20,000 שלעלות ב  (2017)במסגרת אירוע פסטיבל פיס  בפארק עופר 6/7/17בתאריך 
 לא כולל הגברה ותאורה. 
( 2017אירוע קיץ תרבות תורנית  חנן בן ארי )במסגרת אמןה  , עבור מופע שלשורה ראשונהעם  ✓

 לא כולל הגברה ותאורה.מע"מ, + 30,000 בעלות
 

 .1827000782,   1822000750/1/2,   18282000755, 1822000754 -מקור תקציבי 
 

 (10)נספח מס' 
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 "צחוק בחצות" לנוער קיץ הפעלת אירועי –  2017/158הצעה מס'  .11
אירועי קיץ לנוער "צחוק בחצות" של המתנ"ס, בהשתתפות בהפעלת  אגף החינוך והנוער מעוניין

 האומנים: אורי חזקיה, מני עוזרי, אלי ומריאנו, רועי לוי, בן בן ברוך, שחר חסון ונימרוד הראל.
 

כולל מע"מ, מתוכם השתתפות של המתנ"ס ₪  194,000עלות הפעלת האירועים הינה בסך של 
כולל מע"מ, העלות של העירייה, לאחר קיזוז ההשתתפות של המתנ"ס, ₪  146,100בסכום של 

 ₪. 48,000סך של תעמוד על 
 

, להפעלת עם המתנ"סלאור האמור לעיל, אגף החינוך והנוער ממליץ לוועדה לאשר ההתקשרות 
 כולל מע"מ.₪  48,000אירועי קיץ לנוער "צחוק בחצות", בעלות של 

 
 .8264782 – תקציבי מקור

 (11)נספח מס' 
 

 המזנון בקאנטרי רמלההפעלת  –  2017/159הצעה מס'  .12
יניב מלול המציע  , אישרה ההתקשרות עם 10.5.17מיום  17/2017-14פטורות מס'  להצעות הוועדה

הודיע יניב מלול על  13/6/2017בתאריך  להפעלת המזנון בקאנטרי רמלה.  חברת "ד"ר ספיי",מ
 רצונו להפסיק ההתקשרות להפעלת המזנון.

 
המציעים עדיין בתוקף, בשל הצורך הדחוף באיוש והפעלת המזנון, ולאור זאת שהצעות המחיר של 

והמציע  הזוכה, א.פ.מזנוניםמחלקת ספורט ואירועים ממליצה לוועדה לאשר ההתקשרות עם 
 עבור צריכת מים וחשמל. ₪ 6,000+  כולל מע"מ₪  44,5000השני, הנ"ל ישלם לעירייה סכום של 

 
 .בריכת השחייהמהכנסות  -מקור תקציבי 

 
 (12)נספח מס' 

 

  ת הועדה:מלצוה

  שווימר ושות'-משרד עו"ד בן יעקב עםהתקשרות המשך  – 148/2017מס' הצעה  .1
                          .                            שירותים משפטיים בתחום גביית חובות מוניציפאלייםלביצוע 

אשר ל ראש העירייהמ"מ ועדה ממליצה בפני וה בשל שינוי חקיקתי בענין התקשרות עם יועצים,
-משרד עו"ד בן יעקב עם ,2017, עד סוף דצמבר ההתקשרותלהאריך מחלקת הכנסות  צתהמל

 .ושות'שווימר 
   
 עבור שרתי העירייה warevmחידוש רישיונות  – 149/2017הצעה מס'  .2

חברת  התקשרות עם למחלקת המחושב  המלצתאשר ל ראש העירייהמ"מ ועדה ממליצה בפני וה
 , בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.כולל מע"מ₪  29,307 לש בעלותלביצוע העבודה , מטריקס
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 בלוויין  השידורי טלוויזי YES הרחבת מנוי בחברת  – 2017/501הצעה מס'  .3

להרחיב מחלקת ספורט ואירועים  המלצתאשר ל ראש העירייהמ"מ ועדה ממליצה בפני וה 
, לכל נקודה כולל מע"מ₪  59.22נקודות צפייה, בעלות של  17בעוד  YESחברת התקשרות עם ה

 הנקודות הנוספות. 17 -ל כולל מע"מ לחודש₪  1006,74ובעלות כוללת של 
 

 תכנון העתקת קו סניקה של באר יעקב העובר במתחם "מכבי החדשה" - 151/2017הצעה מס'  .4
 חברת שוורץהתקשרות עם להנדסה האגף  המלצתאשר ל ראש העירייהמ"מ ועדה ממליצה בפני וה

מע"מ, בהתאם להצעתה + ₪  94,500 בעלות שללביצוע העבודה  ,מ"בע יועצים םמהנדסי אריה
 שהיא הזולה ביותר.

 
 בניית שני חדרי טרפו תת קרקעיים במערב רמלה - 152/2017הצעה מס'  .5

היחידה מונופול והינה חברת חשמל והיות ו, יועמ"ש –דבורי  דורוןעו"ד  עם התייעצות לאחר 
אגף  המלצתאשר ל ראש העירייהמ"מ ועדה ממליצה בפני וה ו,טרפ יהמורשית להקים חדר

 בעלות שללביצוע העבודה  ,מ"בע מתועשת בניה רימון חברת סיבוס התקשרות עםלנדסה הה
 .חדרי הטרפו לשני מע"מ +₪  217,142

ככל שהעירייה אינה הבעלים הרשום של , בבדיקת בעלות ויעוד המקרקעין המותנהאישור 
 אישור מטעם חברת החשמל. , ולהמצאתםת הסכמת הבעלים להקמת המבנינדרש המקרקעין, אזי

 
 שלב ג' - תכנון פיזי להמשך סלילת רחוב אפריאט  - 153/2017הצעה מס'  .6

חברת יריב  התקשרות עםלנדסה האגף ה המלצתאשר ל ראש העירייהמ"מ ועדה ממליצה בפני וה
 מע"מ. +₪  21,762 בעלות שלהעבודה לביצוע  ,מ"בע ומדידות הנדסה אזרחית

 
 הכנת תכנית אב לתכנון מבני ציבור במערב רמלה - 154/2017הצעה מס'  .7

 חברת ליואיהתקשרות עם לנדסה האגף ה המלצתאשר ל ראש העירייהמ"מ ועדה ממליצה בפני וה
מע"מ, בהתאם להצעתה ₪ +  150,000בעלות של לביצוע העבודה  ,מ"בע אדריכלים דבוריינסקי

 .שהיא הזולה ביותר
 

  – 155/2017הצעה מס'  .8
 הארכת ההתקשרות עם חברת טלדור למתן שירות תחזוקה למרכזיה העירונית הקיימת

שדרוג מרכזייה חדשה ומערכת מיתוג חדשה לצאת  בנושאבהתאם להחלטת וועדת המכרזים 
הוועדה , ועד לסיום ניהול המו"מ וחתימה על הסכם ההתקשרותלמו"מ עם החברה הזוכה, 

, החברה שנותנת את חברת טלדורי מ"מ ראש העירייה להאריך ההתקשרות עם ממליצה בפנ
 כולל מע"מ.₪  28,234חודשים, בעלות של  3השירות היום, בעוד 
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  – 156/2017הצעה מס'  .9
 2017 ואירועים נוספים בשנת באירועי קיץ אטרקציות ופעילויות ייחודיות של הפעלות

 ,המלצת מחלקת ספורט ואירועים לאשר ההתקשרות ייההוועדה ממליצה בפני מ"מ ראש העיר
 כמפורט להלן:

כולל מע"מ, בהתאם ₪  57,800, בעלות של קרמבוחברת עם  פעילויות ואטרקציותעבור  ✓
 להצעתה שהיא הזולה ביותר.

סוויץ' אקטיב, תומר דר, עופר רג'ואן  -עם ארבעת המציעים  עבור פעילויות ותכנים ייחודיים ✓
כל אחת מהחברות מציעה פעילויות ייחודיות, מתקנים מאתגרים, תכנים   ,וחוגגים הפקות

 חדשים ועשירים המותאמים לכלל הגילאים.

סעיף תקציבי מאושר, בכל מקרה הסכום של כלל הפעילויות לא יעלה על סכום ל בכפוףהאישור 
 המחייב מכרז.

 2017אירועי קיץ באומנים הופעת  – 157/2017הצעה מס'  .10
המלצת מחלקת ספורט ואירועים לאשר ההתקשרות,  צה בפני מ"מ ראש העירייההוועדה ממלי

 כמפורט להלן:

אירוע פסטיבל במסגרת בפארק עופר ) 5/7/17, עבור מופע של טריפונס בתאריך עם ג'אפ הפקות ✓
 מע"מ, המחיר כולל הגברה ותאורה.₪ +  25,000( בעלות של  2017פיס 

, עבור מופע האמנים : דורון ביטון ועמרי קטרי וט בע"מלירוי בוחב – איי.בי. כפיר עמירעם  ✓
 ,מע"מ ₪ + 20,000 שלעלות ב(  2017בפארק עופר )במסגרת אירוע פסטיבל פיס  6/7/17בתאריך 

 לא כולל הגברה ותאורה. 

( 2017, עבור מופע של  האמן חנן בן ארי )במסגרת אירוע קיץ תרבות תורנית עם שורה ראשונה ✓
 ., ובכפוף להרשאה תקציביתלא כולל הגברה ותאורה"מ, +מע 30,000בעלות 

 
 "צחוק בחצות" לנוער קיץ הפעלת אירועי –  2017/158הצעה מס'  .11

המלצת אגף החינוך והנוער להתקשרות עם הוועדה ממליצה בפני מ"מ ראש העירייה לאשר 
 .כולל מע"מ₪  48,000המתנ"ס, להפעלת אירועי קיץ לנוער "צחוק בחצות", בעלות של 

 
 המזנון בקאנטרי רמלההפעלת  –  2017/159הצעה מס'  .12

בשל הצורך הדחוף באיוש והפעלת המזנון, ולאור זאת שהצעות המחיר של המציעים עדיין בתוקף, 
התקשרות עם למחלקת ספורט ואירועים המלצת הוועדה ממליצה בפני מ"מ ראש העירייה לאשר 

 6,000+  כולל מע"מ₪  44,5000עירייה סכום של , הזוכה והמציע השני, הנ"ל ישלם לא.פ.מזנונים
 עבור צריכת מים וחשמל. ₪

 
 
 

 רוזה עללאל                                  כהן גלית                                                                                  
 גזברית העירייה                                                    מנהלת אגף מזכירות ומנהל                            
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 ראש העירייה:מ"מ ת והחלט
 
  שווימר ושות'-משרד עו"ד בן יעקב עםהתקשרות  המשך – 148/2017הצעה מס'  .1

                          .                            שירותים משפטיים בתחום גביית חובות מוניציפאלייםלביצוע 
, עד ההתקשרותלהאריך  מאשר המלצת הוועדה בשל שינוי חקיקתי בענין התקשרות עם יועצים,

 .ושות'שווימר -משרד עו"ד בן יעקב עם ,2017סוף דצמבר 
   
 עבור שרתי העירייה warevmחידוש רישיונות  – 149/2017הצעה מס'  .2

כולל ₪  29,307 של בעלותצוע העבודה לבי, חברת  מטריקסלהתקשרות עם  מאשר המלצת הוועדה
 , בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.מע"מ

 
 בלוויין  השידורי טלוויזי YES הרחבת מנוי בחברת  – 2017/501הצעה מס'  .3

נקודות צפייה, בעלות של  17בעוד  YESחברת להרחיב ההתקשרות עם  מאשר המלצת הוועדה 
הנקודות  17 -כולל מע"מ לחודש ל₪  1006,74לת של ובעלות כול, לכל נקודה כולל מע"מ₪  59.22

 הנוספות.
 

 תכנון העתקת קו סניקה של באר יעקב העובר במתחם "מכבי החדשה" - 151/2017הצעה מס'  .4
לביצוע  ,מ"בע יועצים מהנדסים אריה חברת שוורץהתקשרות עם ל מאשר המלצת הוועדה

 יא הזולה ביותר.מע"מ, בהתאם להצעתה שה+ ₪  94,500 בעלות שלהעבודה 
 

 בניית שני חדרי טרפו תת קרקעיים במערב רמלה - 152/2017הצעה מס'  .5
לביצוע העבודה  ,מ"בע מתועשת בניה רימון חברת סיבוס להתקשרות עם מאשר המלצת הוועדה

 קיזוז ההחזר של חברת חשמל. חדרי הטרפו, לאחר לשני מע"מ +₪  217,142 בעלות של
ככל שהעירייה אינה הבעלים הרשום של , ת ויעוד המקרקעיןבבדיקת בעלו המותנהאישור 

אישור מטעם חברת  ם, ובכפוף להמצאתנדרשת הסכמת הבעלים להקמת המבני המקרקעין, אזי
 החשמל.

 

 שלב ג' - תכנון פיזי להמשך סלילת רחוב אפריאט  - 153/2017הצעה מס'  .6
לביצוע  ,מ"בע מדידותו חברת יריב הנדסה אזרחית להתקשרות עם מאשר המלצת הוועדה

 מע"מ. +₪  21,762 בעלות שלעבודה ה
 

 הכנת תכנית אב לתכנון מבני ציבור במערב רמלה - 154/2017הצעה מס'  .7
לביצוע העבודה  ,מ"בע אדריכלים דבוריינסקי חברת ליואיהתקשרות עם ל מאשר המלצת הוועדה

 מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.₪ +  150,000בעלות של 
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  – 155/2017הצעה מס'  .8
 הארכת ההתקשרות עם חברת טלדור למתן שירות תחזוקה למרכזיה העירונית הקיימת

שדרוג מרכזייה חדשה ומערכת מיתוג חדשה לצאת  בנושאבהתאם להחלטת וועדת המכרזים 
, מאשר המלצת ועד לסיום ניהול המו"מ וחתימה על הסכם ההתקשרותלמו"מ עם החברה הזוכה, 

חודשים,  3, החברה שנותנת את השירות היום, בעוד חברת טלדורה להאריך ההתקשרות עם הוועד
 כולל מע"מ.₪  28,234בעלות של 

 

  – 156/2017הצעה מס'  .9
 2017 ואירועים נוספים בשנת באירועי קיץ אטרקציות ופעילויות ייחודיות של הפעלות

 כמפורט להלן: ,התקשרותל מאשר המלצת הוועדה
כולל מע"מ, בהתאם ₪  57,800, בעלות של קרמבוחברת עם  ות ואטרקציותפעילויעבור  ✓

 להצעתה שהיא הזולה ביותר.
סוויץ' אקטיב, תומר דר, עופר רג'ואן  -עם ארבעת המציעים  עבור פעילויות ותכנים ייחודיים ✓

,  כל אחת מהחברות מציעה פעילויות ייחודיות, מתקנים מאתגרים, תכנים וחוגגים הפקות
 ועשירים המותאמים לכלל הגילאים.חדשים 

, בכל מקרה הסכום של כלל הפעילויות לא יעלה על סכום האישור בכפוף לסעיף תקציבי מאושר
 המחייב מכרז.

 2017אירועי קיץ באומנים הופעת  – 157/2017הצעה מס'  .10
 להתקשרות, כמפורט להלן: מאשר המלצת הוועדה 

אירוע פסטיבל במסגרת בפארק עופר ) 5/7/17ריך , עבור מופע של טריפונס בתאעם ג'אפ הפקות ✓
 מע"מ, המחיר כולל הגברה ותאורה.₪ +  25,000( בעלות של  2017פיס 

, עבור מופע האמנים : דורון ביטון ועמרי קטרי לירוי בוחבוט בע"מ – איי.בי. כפיר עמירעם  ✓
 ,מע"מ ₪ + 20,000 שלעלות ב(  2017בפארק עופר )במסגרת אירוע פסטיבל פיס  6/7/17בתאריך 

 לא כולל הגברה ותאורה. 

( 2017, עבור מופע של  האמן חנן בן ארי )במסגרת אירוע קיץ תרבות תורנית עם שורה ראשונה ✓
 לא כולל הגברה ותאורה, ובכפוף להרשאה תקציבית.+מע"מ,  30,000בעלות 

 
 "צחוק בחצות" לנוער קיץ הפעלת אירועי –  2017/158הצעה מס'  .11

להתקשרות עם המתנ"ס, להפעלת אירועי קיץ לנוער "צחוק בחצות",  הוועדהמאשר המלצת 
 כולל מע"מ.₪  48,000בעלות של 

 
 המזנון בקאנטרי רמלההפעלת  –  2017/159הצעה מס'  .12

בשל הצורך הדחוף באיוש והפעלת המזנון, ולאור זאת שהצעות המחיר של המציעים עדיין בתוקף, 
, הזוכה והמציע השני, הנ"ל ישלם לעירייה א.פ.מזנוניםמאשר המלצת הוועדה להתקשרות עם 

 עבור צריכת מים וחשמל. ₪ 6,000+  כולל מע"מ₪  44,5000סכום של 
 

 עו"ד מוטי יצחקי        
     מ"מ ראש העירייה                          רמלה,


