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 באוגוסט 15תשע"ז ) באב כ"ג, שלישיביום  שהתקיימה פטורות מחובת מכרזהצעות הועדה ל ישיבתמ

 ( בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.2017
 

 :משתתפים
 גזברית העירייה– רוזה עללאל 

 המשנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 
 מנהלת מחלקת משק ונכסים –מיכל רוטמן 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -הן גלית כ

 :נוכחים
 מח' ספורט ואירועים –אבי ברנס 

 מח' ספורט ואירועים –טירן בוקובזה 
 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש 

 מח' ההכנסות –עו"ד זהר ברבר 

 ד ו ן: נ

 
   -  223/2017הצעה מס'  .1

 5515שנתית למתקני ספורט בבתי הספר וברחבי העיר לפי תקן בדיקה 
עבור בדיקת מתקני ספורט בבתי הספר בנוהל הצעות מחיר חלקת ספורט ואירועים פנתה מ

מעבדות מוסמכות לביצוע  3 -ל ,על פי המפרט המצורףו 5515לפי תקן  ,ובשכונות ברחבי העיר
 :, התקבלה הצעה אחת כמפורט להלןבדיקות

 
  - בטיחות והנדסהשמר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שמר  לועדה לאשר ההתקשרות עם חברתמחלקת ספורט ואירועים ממליצה  לאחר בדיקת ההצעה, 
עונה ו ה יחידה שהתקבלה כולל מע"מ, הצע₪  34,510בעלות של לביצוע העבודה , בטיחות והנדסה

 על דרישות העירייה.
 

, ובכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י 2023652750תב"ר  מוסדות ציבור מס'  - מקור תקציבי       
 גזברית העירייה.

 
 (1)נספח מס' 

כמות  פירוט ההצעה
 המגרשים

מכון התקנים 
 הישראלי

שמר בטיחות 
 והנדסה

סיסטם מעבדות 
 מתקדמות בע"מ

מגרש  5515בדיקת לפי תקן 
 0 25,650 0 50 פתוח משולב

אולם  5515בדיקת לפי תקן 
 0 1,923 0 3 ספורט קטן בבתי ספר

אולם  5515בדיקה לפי תקן 
 0 1,923 0 3 ספורט דרוש רישוי

בדיקה חוזרת מגרש פתוח 
 0 0 0 15 משולב  )משוער(

בדיקה חוזרת לאולם ספורט 
 0 0 0 1 קטן בבתי ספר )משוער(

בדיקה חוזרת אולם  דרוש 
 0 0 0 1 רישוי )משוער(

 0 29,496 0 סה"כ 
 0 5,014 0 מע"מ 

 
סה"כ כולל 

 0 34,510 0 מע"מ
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 רכישת תווי קניה עבור תושבי העיר המטופלים במחלקת הרווחה – 2017/422הצעה מס'  .2

  , כולל מע"מ₪  80,000של  תווי זהב בסכוםמחלקת הרווחה פנתה למחלקת רכש בבקשה לרכישת      
 יחולקו למטופלי מחלקה הרווחה תושבי העיר רמלה.ש     
 ספקים, להלן הצעות המחיר שהתקבלו: 2 -בנוהל הצעות מחיר למחלקת רכש פנתה     

 ₪ . 84,800 של תווים בשווייתקבלו  ,₪ 80,000 עבור סכום של,  6%הנחה של  –שופרסל      
 תווים בשוויי יתקבלו₪  80,000 עבור סכום של ,7%הנחה של  -לשכת המסחר תל אביב והמרכז       

 ₪. 85,600של 
      

לשכת המסחר תל אביב מועדה לרכוש התווים מחלקת רכש ממליצה ללאחר בדיקת ההצעות, 
 יתקבלו₪  80,000 עבור סכום של ,7% ועומד על הגובה ביותרההנחה  שנתנו את שיעור  ,והמרכז

 ההצעה הכדאית ביותר לעירייה.₪,  85,600של  תווים בשוויייותר 
      

 .1841000840-מקור תקציבי 
 (2)נספח מס' 

 
  רמפלט ציפוי מתכות בע"מ ערעור מנהליייצוג העירייה ב – 2017/522הצעה מס'  .3

השגות  ,רמפלט ציפוי מתכות בע"מכולל, הגישה המערערת  2016ועד לשנת  2011החל משנת 
 ועררים בהם טענה בין היתר כי יש לסווגה בסיווג "מפעל פלדה".

 26.2.17ביום ו המערערת הגישה עררים בגין דחיית ההשגות, מנהלת הארנונה דחתה את ההשגות
 את העררים ומכאן הערעור המנהלי.ניתנה החלטת ועדת ערר הדוחה 

 
משרדי עורכי דין לקבלת הצעת  4 -ל  בנוהל הצעות מחירפנתה , מחלקת הכנסות לאור האמור לעיל

ינו בגין ניהול כל ההליך בשים לב כי שכה"ט המבוקש ה. בערעור המנהלי מחיר לייצוג העירייה
סיונו המציעים לציין את שם עוה"ד שייטפל בתיק ופירוט ני בנוסף התבקשו ,המשפטי בערכאה זו

 .בטיפול משפטי בתיקי ארנונה
 

משרד עו"ד ניר רוקח הגיש הצעתו באיחור, קרי הפר את תנאי מאחר והצעות כשרות,  3התקבלו 
 שהתקבלו:הכשרות צעות המחיר הלהלן הסף, 
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עו"ד עופר שפיר עם  ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות, מחלקת הכנסות בדיקת ההצעותלאחר 
 .הזולה ביותר בהתאם להצעתם שהיא, מע"מ₪ +  16,000לביצוע העבודה בעלות  ,ושות'

 
 הוצאות משפטיות.   1623000581 -מקור תקציבי 

 
 (3)נספח מס' 

 
  ביצוע תכנון לעבודות חשמל במבנה אגף ההנדסה קומה ב' – 2017/622הצעה מס'  .4

תכנון חשמל במבנה אגף ההנדסה עבור מתכנני חשמל  2 -ל בנוהל הצעות מחיר נדסה פנההאגף ה
 , להלן הצעות המחיר שהתקבלו:קומה ב' בגין התוספת שעתידה להתבצע

 .מע"מ+  ₪ 13,500 –איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ 
 .מע"מ+  ₪ 11,800 -אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ

 
אריאל מלכה חברת ההתקשרות עם אשר ועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת ההצעות, 
מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא + ₪  11,800 לביצוע העבודה בעלות של ,מהנדסים ויועצים בע"מ

 הזולה ביותר.
 

  .2026062952 – תקציבי מקור 
 (4)נספח מס' 

 

שם משרד 
 עוה"ד

האם 
ההצעה 
הוגשה 
 במועד

שם עוה"ד שיטפל בתיק  שכר הטרחה המבוקש
 וניסיונו

 הערות

משרד עו"ד עופר 
 שפיר ושות'

מע"מ כאמור ₪ +  16,000 כן
 להלן:

 
הגשת 
עיקרי 
טיעון 
ודיון 

 ראשוני

דיון 
בעתירה 

גופה 
לרבות 
הגשת 

טיעונים 
משלימים 

 בכתב 
10,000 
 +מע"מ

6,000 
 +מע"מ

 

עו"ד צפריר סלומון )יחד 
עם עו"ד עופר שפיר(. עו"ד 

עוסק בתחום  סלומון 
שנים מתוכם  6 -הארנונה כ

 שנים במשרד 4
עו"ד עופר שפיר בעל נסיון 

 שנה בתחום 25 -של כ

שטר הטרחה אינו כולל 
הוצאות הכרוכות בניהול 

ההליך, הוצאות אגרות 
משפט, שכר טרחת עדים 

ומשלוח שלא ומומחים 
להוציא  באמצעות הדואר 

הוצאות המשולמות לטובת 
 צד ג'

משרד עו"ד 
פריש, שפרבר, 
 ריננהורץ ושות'

עו"ד אשר אילוביץ )שותף  מע"מ₪ +  18,000 כן
במשרד( בעל נסיון בתחום 

 12המיסוי המוניצפלי מעל 
 שנים

 

משרד עו"ד רועי 
 בר

 מע"מ ₪ +  18,000 כן
מחצית שכר הטרחה תשולם 

עם קבלת התיק לטיפול 
 ומחצית עם סיומו

עו"ד בת אל זגורי ועו"ד 
 אופיר ארגמן.

 
לא צויין נסיון עוה"ד 

בתחום, מידיעה אישית של 
הח"מ נסיון עוה"ד ארגמן 

 רב מאוד 

שכר הטרחה אינו כולל: 
אגרות, העתקות צבע 

 ושליחיות.
במידה ויפסקו הוצאות 

לזכות העירייה מעל סך של 
מ הם מע"₪ +  18,000

 ישולם למשרד כמענק נוסף
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 כתיבה ובימוי למופע "השכונה שלי" בפסטיבל סוכות  – 2017/722הצעה מס'  .5
מופע  עבור כתיבה ובימויבמאים  4 – לבנוהל הצעות מחיר מחלקת ספורט  ואירועים פנתה 

 שיתקיים בפסטיבל סוכות בעיר. שלי""השכונה 
וסיקה, מנוכחות בפגישות עבודה, הפקה, , של המופע כתיבה ובימוי  -ההתקשרות תכלול בין היתר 

שבועיות שתי חזרות ,ות, הדרכה עם השחקנים )בני נוער(חזר, תפאורה, הגברה ותאורה עפ"י הצורך
ניהול חזרה , רכה לשכירת תלבושות, הכנת תפאורההכוונה והד, בנות שעתיים וחצי כל אחת

 שעות עבודה בפועל. 60 -סה"כ כ - גנראלית ומופע
 

 :הצעות כמפורט להלן 2התקבלו 
 כולל מע"מ₪  20,000 – יוסי כהן

 כולל מע"מ.₪  40,995 – תמיר קמחי

                                                                                                     
, כהן יוסיהתקשרות עם לועדה לאשר המחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאחר בדיקת ההצעות, 

 .בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר₪,  20,000לביצוע העבודה בעלות של 
 

 .1822000755 – תקציבימקור 

 (5)נספח מס' 
 
 

 התקנת מערכת לחצני מצוקה בכיתות בבית הספר יובלים  – 2017/822הצעה מס'  .6
בכיתות  ני מצוקהצהתקנת מערכת לחספקים עבור  3 -מחלקת הביטחון פנתה בנוהל הצעות מחיר ל

 הצעות כמפורט להלן: 2, התקבלו בבית הספר יובלים
  מע"מ.+ ₪   23,214.10 -  ש. שחר
סה"כ , ₪ 550 תוספת של מנויים 4 -חייגן מתומלל ל הצעת מחיר כוללמע"מ, + ₪   18,900 - רז קול 

 מע"מ. +₪  19,450ההצעה 
 

, לביצוע רז קוללאשר ההתקשרות עם חברת  לאחר בדיקת ההצעות, מח' הביטחון ממליצה לועדה
 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.₪,  19,450העבודה בעלות של 

 
 .שיפוצי קיץ 8132754 -מקור תקציבי 

 (6)נספח מס' 
 
 פסטיבל "רמלה עיר עולם" פרסום ושיווק של אירועי  – 229/2017הצעה מס'  .7

  .                                         באמצעי המדיה השונים        ,שיתקיים בחג סוכות
מדובר בפסטיבל ראשון ", רמלה עיר עולם"בעיר פסטיבל  יתקיים 8-10/10/17כות ובמהלך ס

וק ולהפעיל יח"צ לטובת פרסום ושי מבוקשלשיווקו חשיבות רבה ולכן ו בעיר, שיהפוך למסורת
 . השונים המדיהבאמצעי  הפסטיבל אירועים
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, להלן הצעות המחיר ספקים 3 -לאור האמור לעיל, דוברות העירייה פנתה בנוהל הצעות מחיר ל
 שהתקבלו:
 .+ מע"מ 28,000 – שקד מדיה

 .+ מע"מ 26,000  - אלגרבלי
 + מע"מ. 18,000 – מרום תקשורת

 
מרום ם חברת עלאחר בדיקת ההצעות, מחלקת דוברות ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות 

 מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.₪ +  18,000לביצוע העבודה בעלות של , תקשורת
 

 .)מיתוג( 781 -י תקציבמקור 
 (7)נספח מס' 

 
 פרסום ושיווק של אירועי פסטיבל "רמלה עיר עולם"  – 230/2017הצעה מס'  .8

 .                                                 ותבתחנות הרדיו האזורי שיתקיים בחג סוכות,
מדובר בפסטיבל ראשון ", רמלה עיר עולם"בעיר פסטיבל  יתקיים 8-10/10/17כות במהלך סו

להפעיל יח"צ + פרסומים בתחנות  מבוקשלשיווקו חשיבות רבה ולכן ו בעיר, שיהפוך למסורת
  .ותהרדיו האזורי

 
ספקים, להלן הצעות המחיר  2 -ללאור האמור לעיל, מחלקת הדוברות פנתה בנוהל הצעות מחיר 

 שהתקבלו:
 + מע"מ 21,000- גלי שידור בע"מ
רדיו ירושלים, רדיו פרסומים ברדיו ת"א, , שניות לפסטיבל 15של  מזמין באורך תשדיר פרסומי 

 הפקת הגינגל ללא עלות., תשדירים 210סה"כ , 8 -ימי שידור. חיפה והקריות
 

 + מע"מ 26,000 - עמיתי שידור בע"מ
 פרסומים בתחנות הרדיו, ת"א, ירושלים, חיפה, שקלים 700 -שניות, עלות הפקת הגינגל 12תשדיר 

 .ימים 6-תשדירים ב 180
 

גלי שידור חברת לאחר בדיקת ההצעות, מחלקת דוברות ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם 
 שהיא הזולה ביותר. הבהתאם להצעת₪,  21,000, לביצוע העבודה בעלות של (בע"מ )משה זמוש

 
 .)מיתוג( 781 -י תקציבמקור 

 (8)נספח מס' 
 

 רכישת חומרי ניקיון לגני הילדים ברמלה – 231/2017הצעה מס'  .9
ה, רכישת חומרי ניקיון לגני הילדים ברמל ספקים עבור 5 -מחקת רכש פנתה בנוהל הצעות מחיר ל

 הצעות כמפורט להלן: 4התקבלו  
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, עבור גרפיטילאחר בדיקת ההצעות, מחלקת רכש ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם חברת 
 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.לפי המחירים המפורטים בטבלה, רכישת מוצרי הניקיון, 

להזמנות חתומות ומאושרות , האישור בכפוף סכום הרכישה לא יעלה על הסכום המחייב מכרז
           בידי גזברית העירייה.

            
 .8122433 –מקור תקציבי 

 (9)נספח מס' 
       

להלן פרוט חבילה לכל גן 

ילדים בעיר רמלה

אמקה ביטגרפיטיאביטל שיווקברודווי

מחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותיחידת מידהתאור הפריט

26126.312.64.458.96.7513.5יחידהברק לובן אקונומיקה קליין 4 ליטרים

13.53.53.93.93.653.656.56.5יחידהדלי 10 ליטר

12.52.52.562.561.61.62.452.45יחידהיעה פלסטיק

2120.821.640.651.30.851.7יחידהכרית לכלים

מגב סיליקון איכותי 40 ס"מ הברגה עם 

מקל למגב עם הברגה
1101017.217.211.2511.2523.5יחידה

23.5

מטאטא כביש 40ס"מ + מקל  באורך 1.6 

מ' עם הברגה
11515191912.112.118.5יחידה

18.5

מטאטא משרדי איכותי 30 ס"מ הברגה 

עם מקל למטאטא עם הברגה
18.58.58.68.66.46.47.95יחידה

7.95

35158243.610.85.917.7חבילהמטליות מיקרופייבר  - שלישיה

112129.559.557.97.917.517.5יחידהנוזל לאסלות אסלית 4 ליטרים

1101028.828.810.510.513.7513.75יחידהנוזל לכלים 4 ליטר פיירי

28.5175103.77.46.6513.3יחידהספריי לניקוי חלונות 750 סמ"ק

2112210.9521.99.51913.627.2יחידהסבון נוזלי לידיים 4 ליטרים

39277.1521.457.9523.859.528.5יחידהנוזל ניקוי לריצפה 4 ליטרים ריצפז

43.5143.915.63.614.44.819.2יחידהסחבה מיקרופייבר לרצפה

שקיות אשפה HD 75*90 1 גליל = 50 

יחידות   780 גרם
3103013398.425.2גליל

6.5

19.5

נייר מגבת טישו דו שיכבתי בגליל מינימום

35 גרם מרחבי 150 מ' בגליל לפחות

ברוחב 19.5 ס"מ לבן אריזה 1 = 6

גלילים = 5 ק"ג

14040545438.938.9יחידה

86

86

238764590387669138חבילהנייר צץ רץ דף 24*21 ס"מ אריזה = 

ניר טואלט טישו דו שיכבתי לבן- בכל

אריזה 48 גלילים אורך כל גליל 20 מ'

לפחות איכותי

42710830.7512332128חבילה

28.4

113.6

מתקן לנייר ניגוב ידיים מפלסטיק שקוף

איכותי
16060636356.956.969

69

1554.954.953.93.96.96.9יחידהמברשת לאסלה + מתקן מפלסטיק איכותי

15050444434.934.94444יחידהפח אשפה 60 ליטר פלסטיק ראש שובך

1232314.414.411.511.514.714.7יחידהריסוס לחרקים

13.53.53.93.93.43.43.83.8יחידהמטהר אויר

15050222220.920.927.527.5יחידהפח קטן לשרותים עם רגלית

1303021219.99.923.523.5יחידהמתקן לסבון נוזלי פלסטיק איכותי

כפות חד פעמיות איכותיות שקופות 1

חבילה = 50 יחידות
1554.34.33.23.23.9יחידה

3.9

15050595947476565יחידהמתקן לנייר צץרץ איכותי

15050686859.259.28989יחידהפח אשפה 76 ליטר

751807.35657.95915.65סה"כ ללא מע"מ 

הובלה 
40כלול במחיר

כלול 

0במחיר

847.350

102060114392.388823.25123612.75סה"כ ל 135 גני ילדים ללא מע"מ ₪ 
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  ת הועדה:ולצהמ
 

 

   -  223/2017הצעה מס'  .1
 5515בדיקה שנתית למתקני ספורט בבתי הספר וברחבי העיר לפי תקן 

 להתקשרות עם חברתמחלקת ספורט ואירועים הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 
 ה יחידה שהתקבלה כולל מע"מ, הצע₪  34,510בעלות של לביצוע העבודה , שמר בטיחות והנדסה

 עונה על דרישות העירייה.ו
 האישור בכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.

 

 מטופלים במחלקת הרווחהרכישת תווי קניה עבור תושבי העיר ה – 2017/422הצעה מס'  .2
לשכת המסחר תל ממחלקת רכש לרכוש התווים הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת      

₪  80,000 עבור סכום של ,7% שנתנו את שיעור ההנחה הגובה ביותר ועומד על  ,אביב והמרכז
 ההצעה הכדאית ביותר לעירייה.  ₪, 85,600של  תווים בשוויי יתקבלו

     
  רמפלט ציפוי מתכות בע"מ ערעור מנהליייצוג העירייה ב – 2017/522מס'  הצעה .3

 לאחר שהובהר כי משרד עו"ד ניר רוקח הגיש באיחור של יום את הצעתו, קרי הפר את תנאי הסף,
עו"ד עופר שפיר עם  להתקשרותמחלקת הכנסות הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 

 .הזולה ביותר בהתאם להצעתם שהיא, מע"מ₪ +  16,000לביצוע העבודה בעלות  ,ושות'
 

  ביצוע תכנון לעבודות חשמל במבנה אגף ההנדסה קומה ב' – 2017/622הצעה מס'  .4
אריאל מלכה חברת התקשרות עם לנדסה האגף ההועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 

מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא + ₪  11,800 , לביצוע העבודה בעלות שלמהנדסים ויועצים בע"מ
 הזולה ביותר.

 

 כתיבה ובימוי למופע "השכונה שלי" בפסטיבל סוכות  – 2017/722הצעה מס'  .5
 לשאלת הועדה מדוע יש פער מחירים גדול בין המציעים?
 אבי ברנס משיב שאותה ההצעה הועברה לכלל המציעים.

מחלקת ספורט ואירועים הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת לאור האמור לעיל, 
בהתאם להצעתו שהיא הזולה ₪,  20,000, לביצוע העבודה בעלות של יוסי כהןהתקשרות עם ל

 .ביותר
 

 התקנת מערכת לחצני מצוקה בכיתות בבית הספר יובלים  – 2017/822הצעה מס'  .6
לביצוע , רז קולהועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת מח' הביטחון להתקשרות עם חברת 

 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.₪,  19,450העבודה בעלות של 
 
 



                             
 עיריית רמלה

                                                                                             ף מזכירות ומנהלאג                 

 
 14-2017/23פרוטוקול הצעות פטורות מס' 

 

 

 
 

 פרסום ושיווק של אירועי פסטיבל "רמלה עיר עולם"  – 229/2017הצעה מס'  .7
 באמצעי המדיה השונים                                                .  שיתקיים בחג סוכות,

מרום ם חברת המלצת מחלקת הדוברות להתקשרות עהועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר 
 מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.₪ +  18,000, לביצוע העבודה בעלות של תקשורת

 

 פרסום ושיווק של אירועי פסטיבל "רמלה עיר עולם"  – 230/2017הצעה מס'  .8
 בתחנות הרדיו האזוריות                                                .  שיתקיים בחג סוכות,

גלי שידור חברת עם הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת מחלקת הדוברות להתקשרות 
 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.₪,  21,000, לביצוע העבודה בעלות של בע"מ )משה זמוש(

 

 רכישת חומרי ניקיון לגני הילדים ברמלה – 2017/123הצעה מס'  .9
, עבור גרפיטיהועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת מחלקת רכש להתקשרות עם חברת 

 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.לפי המחירים המפורטים בנספח, רכישת מוצרי הניקיון, 
ת חתומות ומאושרות , האישור בכפוף להזמנוסכום הרכישה לא יעלה על הסכום המחייב מכרז

   בידי גזברית העירייה.
         

 
    רוזה עללאל                               כהן גלית                                                                                  

 גזברית העירייה                       מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                         
 
 
 
 

 :ראש העירת והחלט
 

 

   -  223/2017הצעה מס'  .1
 5515בדיקה שנתית למתקני ספורט בבתי הספר וברחבי העיר לפי תקן 

בעלות של לביצוע העבודה , שמר בטיחות והנדסה חברתלהתקשרות עם  מאשר המלצת הועדה
 עונה על דרישות העירייה.ו ה יחידה שהתקבלה כולל מע"מ, הצע₪  34,510

 האישור בכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.

 

 רכישת תווי קניה עבור תושבי העיר המטופלים במחלקת הרווחה – 2017/422הצעה מס'  .2
שנתנו את שיעור ההנחה   ,לשכת המסחר תל אביב והמרכזמלרכוש התווים  המלצת הועדהמאשר      

ההצעה ₪,  85,600של  תווים בשוויי יתקבלו₪  80,000 עבור סכום של ,7% הגובה ביותר ועומד על
 הכדאית ביותר לעירייה.
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  ציפוי מתכות בע"מ רמפלט ערעור מנהליייצוג העירייה ב – 2017/522הצעה מס'  .3
 לאחר שהובהר כי משרד עו"ד ניר רוקח הגיש באיחור של יום את הצעתו, קרי הפר את תנאי הסף,

₪ +  16,000, לביצוע העבודה בעלות עם עו"ד עופר שפיר ושות'להתקשרות  מאשר המלצת הועדה
 מע"מ, בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר.

 
  לעבודות חשמל במבנה אגף ההנדסה קומה ב'ביצוע תכנון  – 2017/622הצעה מס'  .4

, לביצוע אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מחברת להתקשרות עם  מאשר המלצת הועדה
 מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.+ ₪  11,800 העבודה בעלות של

 

 כתיבה ובימוי למופע "השכונה שלי" בפסטיבל סוכות  – 2017/722הצעה מס'  .5
בהתאם ₪,  20,000, לביצוע העבודה בעלות של יוסי כהןהתקשרות עם למאשר המלצת הועדה 

 .להצעתו שהיא הזולה ביותר
 

 התקנת מערכת לחצני מצוקה בכיתות בבית הספר יובלים  – 2017/822הצעה מס'  .6
בהתאם ₪,  19,450, לביצוע העבודה בעלות של רז קוללהתקשרות עם חברת  מאשר המלצת הועדה

 להצעתה שהיא הזולה ביותר.
 

 פרסום ושיווק של אירועי פסטיבל "רמלה עיר עולם"  – 229/2017הצעה מס'  .7
 באמצעי המדיה השונים                                                .  שיתקיים בחג סוכות,

₪  18,000, לביצוע העבודה בעלות של מרום תקשורתם חברת מאשר המלצת הועדה להתקשרות ע
 + מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.

 

 פרסום ושיווק של אירועי פסטיבל "רמלה עיר עולם"  – 230/2017הצעה מס'  .8
 בתחנות הרדיו האזוריות                                                .  שיתקיים בחג סוכות,

, לביצוע העבודה בעלות גלי שידור בע"מ )משה זמוש(מאשר המלצת הועדה להתקשרות עם חברת 
 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.₪,  21,000של 

 

 רכישת חומרי ניקיון לגני הילדים ברמלה – 231/2017הצעה מס'  .9
לפי המחירים , עבור רכישת מוצרי הניקיון, גרפיטימאשר המלצת הועדה להתקשרות עם חברת 

 ה שהיא הזולה ביותר.בהתאם להצעתהמפורטים בנספח, 
, האישור בכפוף להזמנות חתומות ומאושרות סכום הרכישה לא יעלה על הסכום המחייב מכרז

           בידי גזברית העירייה.
 
 

 מיכאל וידל                   
     רמלה העיר ראש                                  

 
 רמלה,


