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 ( תשע"ח, 2018ביוני  06רביעי כג' סיון תשע"ח ) ביום  שהתקיימהלהצעות פטורות ישיבת הועדה 

 .רמלה  1ויצמן  , רחוב  בניין העירייהב בחדר הישיבות ע"ש אפריאט ,
 

                                    נוכחים:                                         :                             משתתפים
 כלכלן אגף הנדסה -עוז בן שלוש                                        גזברית העירייה  -עלאלל רוזה 

 אגף חינוך ונוער -אלונה קליימן ליועמ"ש                                  משנה  -עו"ד סופי ויטלם
 ס. מנהלת מח' רכש -אבי דיל               מנהלת מח' משק ונכסים              -מיכל רוטמן

                                              מח' ספורט ואירועים -ריקי כהן                                  מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון
 מח' ספורט ואירועים   -יעקב בוארון                                                                                         

 הנדון:
 

 רכישת חומרי ניקיון לקייטנת גנ"י  - 181/2018הצעה מס' . 1
 ת הצעות מחיר לקייטנות גנ"י נדרש לרכוש חומרי ניקיון , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבל    
 . אביטל שיווק גרפיטי, ברודווי, אוקיינוס,:  ספקים הבאיםל    
 המלצת מחלקת רכש:    

 להלן טבלת השוואת הצעות מחיר: 

 אביטל שיווק  גרפיטי  אוקיינוס  ברודווי   

 תאור הפריט
 יח' 

 כמות חישוב
מחיר 
 יחידה

 מחיר
 סה"כ 

 מחיר
 יחידה 

 מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

 770 5.5 623 4.45 868 6.2 770 5.5 140 גלון ל 4אקונומיקה 

כוסות שתיה קרה 
יח'  100חד פעמי 

 1698.5 2.15 1501 1.9 1769.6 2.24 2370 3 790 חבילה בחבילה

 91 0.65 86.8 0.62 140 1 140 1 140 יחידה כריות יפניות 

 175 1.25 154 1.1 186.2 1.33 252 1.8 140 חבילה בחבילה 3מטליות 

 432.6 3.09 518 3.7 763 5.45 490 3.5 140 יחידה ל' 1נוזל כלים 
 4סבון נוזלי לידיים 

 498.3 9.06 522.5 9.5 599.5 10.9 522.5 9.5 55 גלון ליטר

 195.5 1.15 204 1.2 261.8 1.54 289 1.7 170 יחידה סחבות רצפה זיג זג

 504.05 5.93 509.15 5.99 680 8 637.5 7.5 85 גלון ליטר 4שמפו רצפות 

 806 5.2 744 4.8 1054 6.8 1007.5 6.5 155 חבילה שקיות לאשפה 
 48נייר טואלט 

 2240 28 2152 26.9 2480 31 2160 27 80 חבילה גלילים בחבילה
 6נייר ניגוב ידיים 

 1560 24 1657.5 25.5 1599 24.6 2600 40 65 חבילה יח' בחבילה
נייר ניגוב ידיים  צץ 

 816.9 38.9 798 38 882 42 798 38 21 חבילה רץ

 9787.85   9469.95   11283   12036.5       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 1663.93   1609.89   1918   2046       מע"מ

 11451.78   11079.84   13201   14083       ₪סה"כ כולל מע"מ 
 

גרפיטי שיווק וציוד  מחלקת רכש ממליצה לוועדה לאשר הרכישה מהספק שהצעתו הזולה ביותר,    
 כולל מע"מ .₪  11,100ההתקשרות לא יעלה על משרדי בע"מ.   סכום 

 קייטנות  -מקור תקציבי     
 

 ( 1)נספח מס'                                                                      
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 גיבוי לחוות השרתים של העירייה חסון +מערכת א - 182/2018הצעה מס' . 2
 מחלקת מחשוב לפיכך,  המערכת הקיימת ישנה ואינה מסוגלת להכיל את כמות המידע של הרשות. 

 וגיבוי לחוות אחסון   מערכתאספקת והתקנת לקבלת הצעות מחיר עבור  בבקשה ארבעה ספקיםלפנתה 
 . בינת ,הראל, סופטמאסטר, מטריקסכדלקמן:  השרתים של העירייה

 בינת, סופטמאסטר ומטריקס.להלן הספקים אשר נענו לבקשה: 

   
  הצעת מחיר בש"ח ספק  /שם החברה

  39,950 סופטמאסטר
  82,440 בינת

  77,058 מטריקס
 

 .המחירים אינם כוללים מע"מ
לא כולל  ₪ 39,950ע"ס  'סופטמאסטר'חברת מחלקת מחשוב ממליצה על ההצעה הזולה ביותר של 

   . מע"מ
 1616000780 - תקציבי מקור

 

לשאלת הועדה אודות פשר פערי המחירים בין הספקים, תשובת המחלקה כי המחירים  •
 סבירים בהתאם למפרט הנדרש. 

 לשאלת הועדה האם הועבר מפרט זהה לכל הספקים? תשובת המחלקה היא כן.  •

 ( 2)נספח מס'  
 

 נ' עיריית רמלה וספיה אלבנא  18-05-7994עת"מ  - 183/2018הצעה מס' . 3
 הוגשה עתירה מנהלית אשר הטענה העיקרית בה הינה כי החוב התיישן.ת רמלה כנגד עיריי

מחלקת הכנסות פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר לשלושה משרדי עורכי דין בעלי ניסיון בתחום, 

 אשר לה צורפו מלוא המסמכים שנדרשו למתן ההצעה.

 .וניסיונמי מעוה"ד במשרדם יטפל בתיק ולציין  הצעותיהם ולציין לתןהמציעים התבקשו 

 .14:00בשעה  3/6/2018את ההצעות היו המשרדים אמורים להגיש עד ליום 

 : להלן ההצעות שהוגשו

האם ההצעה  שם משרד עוה"ד
הוגשה 
 במועד

 ווניסיונשם עוה"ד שיטפל בתיק  הצעה בש"ח

משרד עו"ד עופר שפיר 
 ושות'

 + מע"מ 20,000 כן
 

 שנים 7עו"ד צפריר סלומון עוסק בתחום הארנונה כ 
שנה  25וזאת בליווי עו"ד עופר שפיר בעל ניסיון של כ 

 בתחום
משרד עו"ד פריש, 

 שפרבר, ריינרץ ושות'
 שנה 13עו"ד אשר אילוביץ העוסק בתחום מעל  + מע"מ14,000 כן

משרד עו"ד בן יעקב 
 שוימר דולב וקרת

ביקשו שלא להגיש  כן
הצעה היות ועוברים 

 משרדים
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משרד עו"ד עם  ועדה לאשר ההתקשרותול ממליצה מחלקת הכנסותהמחיר  לאחר עיון בהצעות 

 שהינו בעל ניסיון רב שנים בתחום והיות והצעתו הינה הזולה ביותר. 'פריש, שפרבר ריינהרץ ושות

גם את הניהול הכולל של התיק אשר יכללו להוצאות   לא כולל מע"מ 14,000 -עלות ההתקשרות
דרש החזר הוצאות, יועבר ויאושר ע"י יככל וי .שכה"ט המבוקש וגם הוצאות נוספות ככל שידרשו

 גזברית העירייה. 
 1623000581 -תקציבי מקור 

 ( 3)נספח מס' 
 

 רכישת חומרי יצירה לקייטנות   - 184/2018הצעה מס' . 4
   נדרש לרכוש ציוד וחומרי יצירה , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר  לקייטנות גנ"י     

  יוסי דניאל ., רדיוס, ניר גלים, אמקה ביט, שי לי, דף רם ,טולי גןספקים הבאים:ל     

  אמקה ביט, שי לי דף רם וטולי גן .  נענו לבקשה:הספקים אשר    

  בבקשה לקבלת הצעות ציינו כמות יחידה כיוון ומדובר בכמות גדולה של פריטים , יובהר כי *    

 משתנה על פי דרישת המזמינים. והתמהיל     

  -שי לי, דף רם , אמקה ביט ,טולי גן לועדה לשאר הרכישה מהספקים:  המחלקת רכש ממליצ   

 הנמוך ביותר לחבילה .רכוש מהספק הזול ביותר במחיר תתמהיל ו מחלקת רכש תבצע

  כיוון ונדרש לשנע ולפריט אחד או שניים לא כדאי כלכלית לספקים לבצע שינוע.    

 מע"מ.בתוספת אלש"ח  140* סכום הרכישה לקייטנות לא יעלה על    

 .הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה) קייטנות(, ע"פ  8284 -מקור תקציבי   

 ( 4)נספח מס' 

 

 תוכנה לניהול וועדת הבחירות המקומית 2018הבוחר  -185/2018הצעה מס' .  5
 

ול תוכנה לוועדת ניהלקבלת הצעת מחיר עבור מחלקת המחשוב פנתה לשתי חברות הקיימות בשוק 

 , להלן החברות:הבחירות המקומית

 כולל מע"מ.₪  36,855 -חברת ספרת

 אחר שהחברה לאוטומציה לא השיבה לבקשה , לא התקבלה הצעה ומ -החברה לאוטומציה

השנה הם אינם משווקים את לדבריה למשנה למנכ"ל גב' דפנה רבינוביץ נעשתה פניה טלפונית 

 התוכנה.

 כולל מע"מ.₪  36,855, ע"ס  חברת ספרתמחלקת המחשוב ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 )בחירות( 1619000780-תקציבימקור 

 ( 5)נספח מס' 
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 פארק במתחם סקייט תאורה תכנון - 2018/618הצעה מס'  . 6

 פארק. סקייט במתחם תאורה לתכנון מחיר הצעות לקבל מנת על מתכננים 2-ל פנה הנדסה אגף

 (:מ"מע כולל) שהתקבלו המחיר הצעות להלן
 .₪ 17,316 -אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ. 1
 .₪ 18,135 -איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ. 2

מ "בע ויועצים מהנדסים מלכה אריאל חברת של הזולה המחיר הצעת את לאשר ממליץ הנדסה אגף
 .מ"מע כולל ₪ 17,316 ס"ע

  2026072950 -תקציבי מקור 
 (6)נספח מס' 

 
 "ס שרתהניהול ופיקוח של שיפוץ בי -2018/718הצעה מס' . 7

עבור הצעת מחיר לקבל על  ופיקוח ניהול ובנייה בע"מלחברת א.ס שירותי תיאום אגף הנדסה פנה 

 מ"בע ובנייה ניהול ופיקוח תיאום שירותי ס.. חברת אניהול ופיקוח לעבודות שיפוץ בי"ס שרת

 בלבד.נוספים ולכן נעשתה פנייה לחברה  בתי ספר 2 -ולהכינה את החומר למשרד החינוך לבי"ס זה

שכ"ט כמקובל  3%ולפי ₪   936,000כולל מע"מ )בהתאם לאומדן ₪  28,080 -שכ"ט מוצע הינו

 ניהול ופיקוח תיאום שירותי ס.חברת אאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של  בשוק(.

 כולל מע"מ.₪  23,242ע"ס  ) נמצאת במאגר היועצים(  מ"בע ובנייה

שכ"ט כמקובל בשוק בהתאם לתוצאות מכרז של  3%מע"מ לפי כולל ₪  23,242 -שכ"ט מוצע הינו

 לפני ההפחתה(. 840,597 8.5%)הסכום הינו לאחר הפחתת עמלת משכ"ל ₪  774,744הקבלן ע"ס 

  2026812950 -תקציבימקור 
 (7)נספח מס' 

 
 

 תהידידו מתחם פ"לשצ בניה היתר הוצאת עבור שכ"ט מהנדס - 2018/881הצעה מס' . 8

  מתחם פ"לשצ בניה משרדים על מנת לקבל הצעות מחיר להוצאת היתר 3-הנדסה פנה לאגף 

 הידידות: טומי עברון, אברמוב אדריכלות והנדסה בע"מ, טליה מרקוביץ'. 

 )כולל מע"מ(: להלן הצעות המחיר שהתקבלו

 ₪. 40,950 -מ"בע בנין . טומי עברון הנדסת1

 ₪. 19,305 -אדריכלות והנדסה בע"מ . אברמוב2

 ,מ"בע והנדסה אדריכלות חברת אברמובאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 

 .כולל מע"מ₪  19,305 ע"ס 

  2026892950 -תקציבי מקור
 (8)נספח מס' 

 
 

 הגדלת שכ"ט לתכנון מעון יום תלת כיתתי בבן גוריון - 2018/189הצעה מס'  .9
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חברת שחם מערכות אישרה התקשרות עם   21.09.14מיום  45/2014-14וועדת הצעות פטורות 

 לפני מע"מ. ₪  134,706.78תכנון מעון יום תלת כיתתי בבן גוריון ע"ס  עבור מילניום בע"מ

 בהתאם לחשבון סופי של הקבלן יש להשלים את שכ"ט לחברה על התכנון לפי האופן הבא:

 ₪ 2,921,469  הקבלן לפני מע"מ וללא עמלת קרן רמלהחשבון סופי של 

 ₪  153,377 לתכנון 5.25%שכ"ט לפי 

 ₪ 6,000 תוספת ליועץ קרקע

 159,377₪  סה"כ שכ"ט שצריך לשלם למתכנן

 ₪ 24,670 סה"כ הגדלת שכ"ט

 ₪ 28,864 סה"כ הגדלת שכ"ט כולל מע"מ

 
₪  28,864לחברת שחם מערכות מילניום בע"מ ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת שכ"ט 

 כולל מע"מ.
  2025612950 -מקור תקציבי

 (9)נספח מס' 
 

 רמלה פארק עבור תנועתי תכנון - 2018/190הצעה מס' . 10

כדלקמן:  חברות על מנת לקבל הצעות מחיר לתכנון תנועתי בפארק רמלה 3-אגף הנדסה פנה ל

 חופשי הנדסה וניהול בע"מ, יוגב הנדסה תכנון פיקוח וייעוץ בע"מ, יורם בש. 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 52,650 -. חופשי הנדסה וניהול בע"מ1

 ₪. 98,280 -. יוגב הנדסה תכנון פיקוח וייעוץ בע"מ2

 חברת חופשי הנדסה וניהול בע"מ ע"סאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 

 כולל מע"מ.₪   52,650

התשובה היא כן נעשתה פניה אחידה  הועדה האם המחיר סביר נוכח פערי המחיר לשאלת

 ושוויונית לכל המציעים. 

  2024972950 -תקציבימקור  
 (11)נספח מס' 

 

 בים המלח 18.6.18 -ב לעובדי העירייה ובריאות בטיחות יום - 2018/191הצעה מס' . 11

 תוכנן יום בטיחות ובריאות לעובדי עירייה בים המלח. 18.6.2018בתאריך       

 ון פלאזה.אבמלון קר ₪ 24,000 לעובד( הינה ₪ 160 )לפי עובדים 150 עלות עבור      

 . 73175215281, 8317518719 -תקציבימקור       
 

 (11)נספח מס'  
  2018כנס מתגייסים   - 2018/921הצעה מס' . 21
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מלשב"ים )מועמדים   בעיר עבור  כנס המתגייסים עורך (יחידת הנוער)אגף חינוך ונוער   כמידי שנה
 לשירות ביטחון( .

הרצאה של ומופע סטנדאפ   הצבאי הכוללת   לפני השירות  במטרה לתת להם חוויה טובה ומהנה
  .המתגייסים החדשים  חיילים בוגרי העיר לכבוד  השירות ודברי ברכה של  קצין בכיר כהכנה לפני

 בור פנה בבקשה לקבלת הצעת מחיר ע מנהל יחידת הנוער , כנס מתגייסיםיתקיים   3.7.18בתאריך      
 : ספקים 2-מופע סטנדאפ לכנס המתגייסים נעשתה פנייה ל      
 כולל מע"מ.₪  18,720  -גאגא בוקינג      
 כולל מע"מ . ₪ 20,475  -יואב גרוס      
 ההצעה הזולה ביותר של  יחידת הנוער ממליצה לאשר ההתקשרות עםלאחר בדיקת הצעות מחיר      

 כולל מע"מ.₪  18,720 ע"ס גאגא בוקינג
 8282785  -מקור תקציבי      

 (12)נספח מס'    
 

 2018מופעים לאירועי עיר הילדים והנוער   - 2018/931הצעה מס' . 31
מחלקת ספורט ואירועים פנתה לספקים הבאים עבור הצעות מחיר למופעי אירועי קיץ בשכונות     

אופק הפקות, מותק הפקות, אילי הפקות, חוגגים הפקות, : 2018אוגוסט  -י וגנים לחודשים יול
 פרזנטור. 

בנספח טבלת הצעות מחיר עבור מופעים בגן גנדי, קריית האמנים, קריית מנחם בגין ופארק  מצ"ב      
 עופר. 

₪  128,205חברת אילי הפקות ע"ס  םמחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות ע    
הצעה של חברת אילי הפקות כולל חבילת מופעים אטרקטיבית ביחס לספקים  בתוספת מע"מ.

אשר מציעים , הצעתם כוללת חמישה אמנים ברמה גבוהה בשונה מהספקים האחרים אחרים
 שלושה אמנים.

 .1827000782, 1822000752, 1822000751, 1828400781  -תקציבימקור      
 

 (13)נספח מס'    
 
 2018הפעלות ואטרקציות לאירועי קיץ, עיר הילדים והנוער, פסטיבל   - 2018/419הצעה מס' . 41

 ושאר ימות השנה: 
 להפעלות ואטרקציות לאירועי קיץ, מחלקת ספורט ואירועים פנתה לספקים הבאים עבור הצעות    

חוגגים הפקות, לגו, סוויץ' אקטיב, ספי ושאר ימות השנה :  2018עיר הילדים והנוער פסטיבל 
  חוטר.

 . טבלת הצעות מחירב' מצ"ב  נספח      
הספקים  םלאשר ההתקשרות עלוועדה ממליצה  לאחר בחינת ההצעות מחלקת ספורט ואירועים    

 הבאים: 

לאשר התקשרות עם ההצעה   -לאירועי קיץ ולשאר ימות השנה ) נספח ב'( הפעלות ואטרקציות  .א
 מ עבור יום פעילות. כולל מע"₪  32,600ס ע" חוגגים הפקותהזולה ביותר של חברת 

 חברת סוויץ' לאשר ההתקשרות עם  -) נספח ב'( לנוער ואקסטרים טרמתקנים והפעלות ספו .ב
שהגישה הצעתה עבור פעילויות ספורט(, מדובר בהצעה סבירה והספק עונה על  היחידה) החברה 

  עבור יום פעילות. כולל מע"מ₪  6,000ס  "עדרישות העירייה. ההצעה הינה 
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לאשר ההתקשרות עם   -) נספח ב'( הפעלות, מתחמי פעילות: דינוזאורים, החלקה על הקרח .ג
סכום . החלקה על הקרחוהצעתם הזולה ביותר עבור מתחם הדינוזאורים חברת לגו, 

  כולל מע"מ עבור יום פעילות. ₪  85,000ס ההתקשרות ע"

, הצעתו חברת ספי חוטרלאשר ההתקשרות עם  -לילדים ונוער ) נספח ב'( חדרי בריחה ניידים  .ד
תלוי  .  ) מע"מ עבור יום פעילותכולל ₪  25,000ס ע"הזולה ביותר לקונספט חדרי בריחה ניידים 

 (₪ 20,000תרבות תורנית בסך -סבסוד משרד החינוך

, ע"פ הזמנות חתומות 1827000782, 1822000752, 1822000751, 1828400781 -תקציביקור מ     
 ומאושרות ע"י גזברות. 

 (14)נספח מס'    
 

 רכישת מזון להכנת ארוחות בוקר לקייטנת גני ילדים   - 2018/519הצעה מס' . 51
  : לקייטנות גני ילדים נדרש לרכוש מצרכי מזון להכנת ארוחות בוקר, להלן פירוט המחזורים    

 גני ילדים 50שבועות,  עבור  3 -מחזור ראשון
 גני ילדים 30שבועיים,  עבור  -מחזור שני

 גני ילדים 18שבוע, עבור  -מחזור שלישי
 קת רכש פנתה בבקשה לקבל הצעות מחיר עבור ארוחות בוקר לקייטנות גני הילדים לספקים מחל

 . הרשתות לא מתחייבות למחיר, המחיר אינו קבוע, הוא משתנה בתדירות יווחננוףל ,שופרס הבאים: 
 גבוהה ) לפי מבצעים(.

 להלן טבלת השוואות הצעות המחיר: 
 

 
 שכן הצעתם הזולה ביותר עבור סל  מרשת שופרסלמחלקת רכש ממליצה בפני הועדה לאשר הרכישה 

 המוצרים הנדרש וכן הספק עונה על דרישות העירייה. 
 כולל מע"מ. ₪  83,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 1828400781 -מקור תקציבי
 (15)נספח מס'    

 :לצות הועדהמה

הכמות לכיתה בת 35י ילדים   לשבוע פעילות  )חמישה ימים ( למשך 6  שבועות בחודשים יולי אוגוסט

יוחננוףשופרסל

מחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותיח' חישובתיאור הפריט
34.613.84.613.8יחידהגבינה לבנה  250 גרם
25.5115.511יחידהגבינת קוטג' 205 גרם

128.928.919.919.9יחידהגבינה צהובה  400 גרם
124.924.924.924.9יחידהטונה   ארוזה רביעיות  160 גרם ליחידה

75.941.36.344.1יחידהלחם אחיד

29.318.68.917.8יחידהשמורי חרוזית
26.312.69.919.8יחידהשימורי מלפפון חמוץ

25105.911.8יחידהשימורי תירס
1101013.913.9יחידהסלט חומוס 1 ק"ג

210.5521.110.721.4יחידהבצים 12 יחידות

112.912.912.512.5יחידהממרח השחר
1101013.913.9יחידהטחינה גולמית

212.124.211.923.8יחידהקונפיטורה
1151519.919.9יחידהפתי בר  500 ג'

416.967.612.248.8יחידהשלגני קרח  10 יח מארז שטראוס

19.99.98.98.9יחידהמיונז  500 ג'
47.931.69.939.6יחידהשלוקים קרח

363.4365.8סה"כ  כולל מע"מ לשבוע לגן
5451054870סה"כ ל3 שבועות מחזור ראשון - 50 גנים ₪ כולל מע"מ

2180421948סה"כ לשבועיים )2 ( מחזור שני- 30 גנים ₪ כולל מע"מ

6541.26584.4סה"כ לשבוע  )1 ( מחזור שלישי- 18 גנים ₪ כולל מע"מ

82855.283402.4סה"כ לכל המחזורים כולל מע"מ בש"ח
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 לקייטנת גנ"י חומרי ניקיון רכישת   - 181/2018הצעה מס'  .1

 חברת י ראש העיר לאשר ההתקשרות עם בפנוממליצה  מחלקת רכשהועדה מאשרת המלצת 
 ₪  11,100ההתקשרות לא יעלה על גרפיטי שיווק וציוד משרדי בע"מ הצעתם הזולה ביותר, סכום     
 כולל מע"מ .    

 
 מערכת איחסון +גיבוי לחוות השרתים של העירייה - 182/2018הצעה מס' . 2

 ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם המחשוב ו מחלקת הועדה מאשרת המלצת     
   . לא כולל מע"מ₪ 39,950ע"ס חברת סופטמאסטר 

 
 נ' עיריית רמלה וספיה אלבנא 18-05-7994עת"מ  - 183/2018הצעה מס' . 3

 וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  הכנסות מחלקת הועדה מאשרת המלצת      
הניהול הכולל של להוצאות  לא כולל מע"מ  14,000ע"ס  'ושותמשרד עו"ד פריש, שפרבר ריינהרץ 

דרש החזר יככל וי .המבוקש וגם הוצאות נוספות ככל שידרשו גם את שכה"טהתיק אשר יכללו 
 הוצאות, יועבר ויאושר ע"י גזברית העירייה. 

 
 רכישת חומרי יצירה לקייטנות   - 184/2018הצעה מס' . 4

 וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  מחלקת רכש הועדה מאשרת המלצת     
בתוספת ₪  140,000טנות לא יעלה על לקיי סכום הרכישה. אמקה ביט ,טולי גן דף רם ושי לי    

 מע"מ.

 תוכנה לניהול וועדת הבחירות המקומית 2018הבוחר  - 185/2018הצעה מס' . 5
חברת  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם   מחלקת מחשוב  הועדה מאשרת המלצת     

 הועדה ממליצה לנהל מו"מ עם חברת ספרת.   כולל מע"מ.₪  36,855, ע"ס ספרת
       

 פארק במתחם סקייט תאורה תכנון - 2018/618הצעה מס' . 6

 אריאל חברתאגף  הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת 
 .מ"מע כולל ₪ 17,316 ס"מ ע"בע ויועצים מהנדסים מלכה

 
 "ס שרתהניהול ופיקוח של שיפוץ בי - 2018/781הצעה מס' . 7

 אגף  הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת 
 כולל מע"מ.₪  23,242מ ע"ס "בע ובנייה ניהול ופיקוח תיאום שירותי ס.חברת א

 

 הידידות מתחם פ"לשצ בניה היתר הוצאת עבור שכ"ט מהנדס - 2018/881הצעה מס' . 8

 הועדה מאשרת המלצת אגף  הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 
 .כולל מע"מ₪  19,305 ע"ס  ,מ"בע והנדסה אדריכלות ברת אברמובח  

 
 
 

 הגדלת שכ"ט לתכנון מעון יום תלת כיתתי בבן גוריון  - 2018/891הצעה מס' . 9
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 חברת שחם   אגף  הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת  
 כולל מע"מ.₪  28,864מערכות מילניום בע"מ ע"ס  

 
 רמלה פארק עבור תנועתי תכנון  - /2018190הצעה מס' . 10

 אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת       
 כולל מע"מ.₪   52,650 חברת חופשי הנדסה וניהול בע"מ ע"ס      

 בים המלח 18.6.18 -ב לעובדי העירייה ובריאות בטיחות יום - 2018/119הצעה מס' . 11

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה ממונה בטיחות וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות   
 במלון קראון פלאזה. ₪ 24,000עם    
 

  2018כנס מתגייסים   - 2018/219הצעה מס' . 12

 עם חברת  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותיחידת הנוער הועדה מאשרת המלצת    
 כולל מע"מ.₪  18,720 ע"ס בוקינגגאגא        

 
 2018מופעים לאירועי עיר הילדים והנוער   - /2018193הצעה מס'  . 13
חברת  םהועדה מאשרת המלצת מח' ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות ע    

  בתוספת מע"מ.₪  128,205אילי הפקות ע"ס 
 

 2018הפעלות ואטרקציות לאירועי קיץ, עיר הילדים והנוער, פסטיבל  - 2018/419הצעה מס'  . 41
 ושאר ימות השנה: 

  
פקים וממליצה בפני ראש העיר להתקשר עם הס מחלקת ספורט ואירועיםהועדה מאשרת המלצת    

 כדלקמן: הבאים 

ע"ס  ' חברת חוגגים הפקות'  -הפעלות ואטרקציות  לאירועי קיץ ולשאר ימות השנה ) נספח ב'( .א
 כולל מע"מ עבור יום פעילות. ₪  32,600

 כולל₪  6,000ע"ס  ' חברת סוויץ''  -ט ואקסטרים לנוער ) נספח ב'(רמתקנים והפעלות ספו .ב
  עבור יום פעילות. מע"מ

₪  85,000לגו' ע"ס חברת  '  -הפעלות, מתחמי פעילות: דינוזאורים, החלקה על הקרח ) נספח ב'( .ג
 כולל מע"מ עבור יום פעילות.  

כולל מע"מ ₪  25,000ע"ס  ',חברת ספי חוטר' -חדרי בריחה ניידים  לילדים ונוער ) נספח ב'( .ד
 (₪ 20,000תרבות תורנית בסך -תלוי  סבסוד משרד החינוך.  ) עבור יום פעילות

 רכישת מזון להכנת ארוחות בוקר לקייטנת גני ילדים   - 196/2018הצעה מס' . 16
   מרשת שופרסל.הועדה מאשרת את המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה     

 כולל מע"מ. ₪  83,000סכום הרכישה לא יעלה על       
       

                רונן עזריהרוזה עללאל                                                                       
 גזברית העירייה                                               מנכ"ל העירייה             

 
 :החלטות ראש העיר
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 רכישת חומרי ניקיון לקייטנת גנ"י  - 181/2018הצעה מס' . 1

ההתקשרות גרפיטי שיווק וציוד משרדי בע"מ הצעתם הזולה ביותר, סכום מאשר ההתקשרות עם 
 כולל מע"מ .₪ 11,100לא יעלה על 

 
 מערכת איחסון +גיבוי לחוות השרתים של העירייה  - 182/2018הצעה מס' . 2

   לא כולל מע"מ.₪ 39,950ע"ס חברת סופטמאסטר מאשר ההתקשרות עם     
 
 וספיה אלבנא נ' עיריית רמלה 18-05-7994עת"מ  - 183/2018הצעה מס' . 3

 לא כולל מע"מ  14,000ס ע"ס  'משרד עו"ד פריש, שפרבר ריינהרץ ושות מאשר ההתקשרות עם 
המבוקש וגם הוצאות נוספות ככל  גם את שכה"טהניהול הכולל של התיק אשר יכללו להוצאות 

 דרש החזר הוצאות, יועבר ויאושר ע"י גזברית העירייה. יככל וי .שידרשו
 
 רכישת חומרי יצירה לקייטנות  - 184/2018הצעה מס' . 4

 .אמקה ביט ,טולי גן דף רם ושי לי  מאשר ההתקשרות עם    
 בתוספת מע"מ. ₪  140,000* סכום הרכישה לקייטנות לא יעלה על 

 תוכנה לניהול וועדת הבחירות המקומית 2018הבוחר  -185/2018הצעה מס' . 5
  כולל מע"מ.₪  36,855, ע"ס חברת ספרתמאשר ההתקשרות עם     

        
 פארק במתחם סקייט תאורה תכנון - 2018/618הצעה מס' . 6

 .מ"מע כולל ₪ 17,316 ס"מ ע"בע ויועצים מהנדסים מלכה אריאל חברתמאשר ההתקשרות עם 
 
 "ס שרתהניהול ופיקוח של שיפוץ בי - 2018/781הצעה מס' . 7

 ₪ 23,242מ ע"ס "בע ובנייה ניהול ופיקוח תיאום שירותי ס.חברת אמאשר ההתקשרות 
 כולל מע"מ.

 
 הידידות מתחם פ"לשצ בניה היתר הוצאת עבור מהנדסשכ"ט  - 2018/818הצעה מס' . 8

 .כולל מע"מ₪  19,305 ע"ס  ,מ"בע והנדסה אדריכלות חברת אברמובמאשר ההתקשרות עם   
 

 הגדלת שכ"ט לתכנון מעון יום תלת כיתתי בבן גוריון - 2018/189הצעה מס'  .9

 כולל מע"מ.₪  28,864חברת שחם מערכות מילניום בע"מ ע"ס מאשר ההתקשרות עם   
 

 רמלה פארק עבור תנועתי תכנון - 2018/901הצעה מס' . 10

 כולל מע"מ.₪   52,650 חברת חופשי הנדסה וניהול בע"מ ע"סמאשר ההתקשרות עם   
 

 בים המלח 18.6.18 -ב לעובדי העירייה ובריאות בטיחות יום - 2018/911הצעה מס' . 11

 .₪ 24,000, ע"ס ון פלאזהאמלון קרמאשר ההתקשרות עם   
 

  2018כנס מתגייסים   - 2018/219הצעה מס' . 12
 כולל מע"מ.₪  18,720 ע"ס גאגא בוקינגעם  ההתקשרותמאשר   
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 2018מופעים לאירועי עיר הילדים והנוער   - 2018/319הצעה מס'  . 31

  בתוספת מע"מ.₪  128,205חברת אילי הפקות ע"ס  םמאשר ההתקשרות ע    
 

 2018הפעלות ואטרקציות לאירועי קיץ, עיר הילדים והנוער, פסטיבל  - 2018/419הצעה מס'  . 41
 ושאר ימות השנה: 

 מאשר ההתקשרות עם הספקים הבאים כדלקמן:      

ע"ס  ' חברת חוגגים הפקות'  -הפעלות ואטרקציות  לאירועי קיץ ולשאר ימות השנה ) נספח ב'( .א
 כולל מע"מ עבור יום פעילות. ₪  32,600

כולל ₪  6,000ע"ס  ' חברת סוויץ''  -ט ואקסטרים לנוער ) נספח ב'(רמתקנים והפעלות ספו .ב
  עבור יום פעילות. מע"מ

₪  85,000לגו' ע"ס חברת  '  -הפעלות, מתחמי פעילות: דינוזאורים, החלקה על הקרח ) נספח ב'( .ג
 כולל מע"מ עבור יום פעילות.  

 כולל מע"מ₪  25,000, ע"ס 'חברת ספי חוטר' -חדרי בריחה ניידים  לילדים ונוער ) נספח ב'( .ד
 (₪ 20,000בסך תרבות תורנית -תלוי  סבסוד משרד החינוךעבור יום פעילות.  ) 

 
 רכישת מזון להכנת ארוחות בוקר לקייטנת גני ילדים   - 2018/519הצעה מס' . 51

   מרשת שופרסל.הרכישה מאשר     
 כולל מע"מ. ₪  83,000סכום הרכישה לא יעלה על     

 
       

 
 
 

  
 
 

 מיכאל וידל            

 ראש העיר           
 רמלה     

 


