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; 
ע"ש בחדר הישיבות (, 2018ביולי  17י ה' באב תשע"ח  ) שלישביום  שהתקיימהלהצעות פטורות ישיבת הועדה 

 .רמלה  1ויצמן  רחוב ב בניין העירייהבאפריאט 
 

 :נוכחים                                                                    :משתתפים
 מנהל הבריכה העירונית  -בוריס אוסטאוב                                      גזברית העירייה   -אל רוזהלעל

 מנהל מח' גינון  -יוסף ברוש                                 משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם
 עו"ס, מחלקת רווחה     -ר גוטמןסיגל מאו                          מנהלת מח' משק ונכסים -מיכל רוטמן

 דובר העירייה  -רוני ברזילי                                             ע. מנכ"ל  -עו"ד שלי ביטון
 
 נדון:ה
 
 הפעלת מערכת בקרת השקיה ברחבי העיר- 2018/238הצעה מס' . 1

 .הפעלת מערכת בקרת השקיה ברחבי העירגינון ונוף פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור מחלקת     
 ספקים, להן הצעות המחיר: 2-נעשתה פנייה ל     
 לחודש. ממע" לא כולל ₪  4,600  -אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ     
 לחודש. מלא כולל מע"₪  3,600-מערכות לבקרת השקיה אהד אהרן     
 ₪    43,200אהד אהרן ע"ס ממליצה לוועדה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת גינון    
 לא כולל מע"מ לשנה.    
  יודגש כי על מחלקת הגינון לעגן את ההתקשרות בהסכם.   

 1746000740, 1746000930 -מקור תקציבי     
 

 ( 1)נספח מס' 
 
 הארכת הסכם חברת הידרופארם - 239/2018הצעה מס' . 2

 הסתיימה  טרםהכנת המכרז מאחר ו .2.8.18 -בהמכרז לאספקת כימיקליים לבריכת השחייה מסתיים     
 ימים ) מאחר ומדובר בשיאה של עונת הרחצה נדרש חומרים כימיקליים   45 -נדרשת הארכת ההסכם ב    
 לבריכה(.      
 עם חברת   מבקשת לאשר הארכת ההתקשרות לאור האמור, מחלקת רכש )בהיוועצות עם היועמ"ש(    

 כולל מע"מ.₪  30,000 על יום ובסכום שלא יעלה  45 -ל  הידרופארם    
   1747300720-מקור תקציבי     

 (2)נספח מס' 
 
    
 רכישה והתקנת מידוף למרכז הרב נכותי  - 240/2018הצעה מס' . 3

 לרכוש מידוף לסדנאות ולמחסן.למרכז הרב נכותי נדרש     
 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:    
 ,א.ד. מירז , גיל פרויקטים, ארד אחסון ושינוע , גלוב מפעלי מתכת.ארגמן מתכת     
 נענו לבקשה:הספקים אשר     
 ארד אחסון ושינוע , גלוב מפעלי מתכת    
 
 

 : יםמחיר טבלת השוואתלהלן 
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 גלוב מפעלי מתכת ושינועארד אחסון      
         ת א ו ר   

 ה פ  ר י ט / 
 ה מ ו צ ר  

מחיר  כמות גוון מידות חדר
 ליח'

 סה"כ מחיר ליח' סה"כ

מתכת מגולוונת  צבועה   260/60/240 6 לפי המפרט 
 ral 1013בגוון 

1  ₪1,718  ₪1,718  ₪1,839  ₪1,839 

מתכת מגולוונת  צבועה   120/100/200 7 לפי המפרט 
 ral 1013בגוון 

1  ₪2,581  ₪2,581  ₪1,100  ₪1,100 

מתכת מגולוונת  צבועה   175/60/200 7 לפי המפרט 
 ral 1013בגוון 

1  ₪1,264  ₪1,264  ₪1,295  ₪1,295 

מתכת מגולוונת  צבועה   60/100/200 9 לפי המפרט 
 ral 1013בגוון 

5  ₪677  ₪3,385  ₪719  ₪3,595 

מתכת מגולוונת  צבועה   60/100/150 9 לפי המפרט 
 ral 1013בגוון 

4  ₪517  ₪2,068  ₪643  ₪2,572 

מתכת מגולוונת  צבועה   260/100 7 לפי המפרט 
 ral 1013בגוון 

8  ₪1,365  ₪10,920  ₪1,010  ₪8,080 

מתכת מגולוונת  צבועה   60/100/200 9 לפי המפרט 
 ral 1013בגוון 

1  ₪610  ₪610  ₪655  ₪655 

מתכת מגולוונת  צבועה   100/40/210 20 לפי המפרט 
 ral 1013בגוון 

4          
610.50  

       
2,442.00  

 ₪679  ₪2,716 

 ₪790  ₪790  ₪2,382  ₪2,382  1 מתכת מגולוונת  צבועה  100/130/200 9 לפי המפרט 

הובלה 
 והרכבה

 ₪8,000  ₪8,000    כלול 1      

₪ מחיר סה"כ 
      ללא מע"מ 

27370 
  ₪30,642 

 מע"מ 
     4652.9   ₪5,209.14 

כולל ₪ סה"כ 
  32,022.9      מע"מ 

 ₪
35,851.14 

 
 חברת ארד אחסון ושינוע ע"ס רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  מחלקת    
 כולל מע"מ. הספק עונה על דרישות העירייה. ₪  32,022.9   

     2025312930,  2026222930 –מקור תקציבי     
 

 (3)נספח מס' 
 
 

 רכישת מוצרי חשמל לבנים   - 241/2018הצעה מס' . 4
 למחלקות העירייה למוסדות החינוך, גני הילדים ומועדוניות נדרש לרכוש מוצרי חשמל לבנים.    
 שווה ערך וטיב.-בבקשה לקבלת הצעות מחיר צוין שם יצרן ומספר דגם    
 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבת הצעות מחיר מהספקים הבאים:     
  סנטר, חשמל חצי חינם, טרקלין חשמל, אלמ ורון אלקטרוניקה.אסתר אוניברסל, הום     
 נענו לבקשה:הספקים אשר     
 אסתר אוניברסל, הום סנטר, חשמל חצי חינם.    
 
 
 

 : יםמחיר טבלת השוואתלהלן 
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  חשמל חצי חינם א.אוניברסל הום סנטר   

 תאור הפריט
יח' 

 כמות חישוב
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 מחיר סה"כ יחידה

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 הערות סה"כ

קירור   NFליטר   320מקרר בקו 
שווה טיב וערך  135120יבש דגם 

 לבן

 1990 1990 1615.38 1615.4 1382 1382 1 יחידה

אוניברסל: נורמנדה 
370 KL -  הום

 CR370סנטר:קראון 
חשמל  -מבית ניופאן 

 370חצי חינם: שארפ 
 ליטר

ליטר דגם  500מקרר אמקור 
570AM NF לבן 

 3290 3290 2384.61 2384.6 2985 2985 1 יחידה

הום סנטר:הייר 
HR954  מבית ניופאן

חשמל חצי חינם:  -
 שארפ

  DFליטר   260מקרר הייסנס 
שווה  135120קירור יבש דגם 

 טיב וערך
 1000 1000 931.62 931.62 744 744 1 יחידה

 260אוניברסל: לוומט 
הום סנטר:קראון  -

CR2601  מבית
ניופאן חשמל חצי 

 לקאזה -חינם 

 NFליטר  280מקרר אלקטרה 

 1000 1000 0   1989 1989 1 יחידה

הום סנטר: שארפ 
חשמל חצי חינם  2126

חשמל חצי  -שארפ  -
 לקאזה -חינם 

-MHCמערכת סוני דגם: 

EC619IP 350 350 0   825 825 1 יחידה 
חשמל חצי חינם: 

 פנסוניק

   380 380 341.88 341.88 215 215 1 יחידה ליטר 45טוסטר אובן נורמנדה 

 23מיקרוגל דיגיטלי סמסונג 
 350 350 384.62 384.62 325 325 1 יחידה ליטר

מורפי הום סנטר: 
חשמל חצי  -ריצ'רדס 

 חינם: טושיבה

 MHCמערכת סוני דגם:  

GZX33D 350 350 675.21 675.21 825 825 1 יחידה 

דגם:  LGאוניברסל: 
חשמל חצי  - 4360

 חינם: פנסוניק

 להבות זק"ש 2כיריים חשמליים 

 180 180 170.94 170.94 167 167 1 יחידה

 -אוניברסל: גולדליין  
 - westinהום סנטר: 

חשמל חצי חינם: 
 אמקור 

 להבה זק"ש 1כיריים חשמליים 
 120 120 110 110 105 105 1 יחידה

 - westinהום סנטר:
חשמל חצי חינם: 

 אמקור 

 230 230 188.03 188.03 174 174 1 יחידה כוסות תיקה 50מיחם נירוסטה 
 60הום סנטר: זק"ש 

 כוסות

 1.7קומקום חשמלי נרוסטה 
 ליטר אלקטרו חנן

 99 99 102.56 102.56 45 45 1 יחידה

הום  -אוניברסל: בוש 
 Home 45סנטר: 

 ייבוא

ליטר  90מקרר משרדי אלקטרה 
 לפחות

 600 600 589.74 589.74 470 470 1 יחידה

 -אוניברסל: נורמנדה 
הום סנטר: קראון 

CR130 מבית ניופאן 

להבות גז משולבים עם  4כיריים 
תבניות  3תנור אפיה טורבו 

 לפחות
 1690 1690 1358.97 1359 1330 1330 1 יחידה

אוניברסל: לוומט דגם 
הום סנטר:  - 6161

לבן  606נורמנדה דגם 
 -חשמל חצי חינם 

 קופר

משולבים עם להבות גז  5כיריים 
 תבניות לפחות 3תנור טורבו 

 2990 2990 3068.37 3068.4 2883 2883 1 יחידה

 -אוניברסל: נורמנדה 
  -הום סנטר: נורמנדה 

 -חשמל חצי חינם 
 קופר

 450 450 763.23 763.23 445 445 1 יחידה ליטרים  32מיקרוגל דיגיטלי 
 -אוניברסל: שארפ 
 691הום סנטר: דלונגי 

 ליטרים 21מקרוגל מיכני 
 200 200 222.22 222.22 188 188 1 יחידה

הום  -אוניברסל: בוש 
חשמל   -סנטר: זק"ש 

 חצי חינם: אמקור

 ליטרים 32מקרוגל מיכני 

 400 400 341.88 341.88 238 238 1 יחידה

 -אוניברסל: קנווד 
הום סנטר: גולדליין 

חשמל חצי  -ליטר  25
 חינם: אמקור

 NFליטרים טריפל  700מקרר 

 5000 5000 5974.35   6419 6419 1 יחידה

אוניברסל: סמסונג 
260BEAESP  טריפל

הום סנטר:סמסונג  -
חשמל חצי  - 260דגם 

 חינם: הייסנס

   20669   19223.61   21754       ₪סה"כ ללא מע"מ 

   3514   3268.01   3698.18       מע"מ

   24,183   22,491.62   25,452.2       ₪סה"כ כולל מע"מ 

 המלצת מחלקת רכש:     
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 מאחר ומדובר במגוון רחב של מוצרים, הבקשה היא בקשת מסגרת ולפיכך  מחלקת רכש ממליצה      
 הרכישה תתבצע בהתאם למחיר  אסתר אוניברסל, הום סנטר, חשמל חצי חינם . לאשר ההתקשרות עם     
 .הספקים עונים על דרישות העירייה הזול לפריט.      
 מע"מ.כולל  50,000סכום הרכישה לא יעלה על *     
 על פי הזמנותומחלקות  -יוח"א, תב"ר הצטיידות גני ילדים, כלים ומכשירים   בתקצי -מקור תקציבי     
 חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה    
 

 ( 4)נספח מס' 
 
 רכישת חולצות רקומות לילדי כיתה א - 242/2018הצעה מס' . 5
  לתלמידי של חולצות רקומות  במסגרת הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט , נדרש לבצע רכישה    

 חלקת רכש פנתה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:ולפיכך מכיתות א'     
 אלי פרינט. בגד כפת , כדורי ,אלעד ,     

 אלי פרינט. בגד כפת , כדורי ,אלעד ,  נענו לבקשה: הספקים אשר     
 

 : טבלת השוואת מחיריםלהלן 
 טבלת השוואות

  בגד כפת   כדוריא.   אלעד 

 כמות תאור הפריט
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 מחיר סה"כ יחידה

מחיר 
 מחיר סה"כ יחידה

               תפירה וגימור 100%. כותנה  Tחולצות 
               איכותיים בצבע לבן הדפסת סלוגן עירייה

פרוצס צבעוני מלא בנוסף בחזית החולצה 
 1520 בחמישה צבעיםתהיה רקמה 

12 18240 16.8 25536 16.9 25688 

כל מילה וסימן בצבע אחר. הרקמה תהיה 
               10 – 14בערבית ובעברית . החולצות במידות 

 300 150 כלול   כלול   2 גלופה ערבית, עברית 
               להלן הפרוט

             600 10חולצות עם רקמה בעברית מידה 
             400 12חולצות עם רקמה בעברית מידה 

             20 14חולצות עם רקמה בעברית מידה 

  1020             

             250 10חולצות עם רקמה בערבית מידה 

             250 12חולצות עם רקמה בעברית מידה 

             500 יחידות

 25988  25536  18240    ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 מע"מ
  3100.8  4341.12  4417.96 

 סה"כ כולל מע"מ 
  21,341  29,877.12  30,405.96 

 
 כולל  ₪  23,341אלעד ע"ס  מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  חברת    
 העירייה.הספק עונה על דרישות מע"מ.    

 ₪  14,341 -₪81321000780 ,  7,000  - 8132000780  -מקור תקציבי     
 
 ( 5)נספח מס'        
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  ההדברה בתברואה ידתרכישת חומרי הדברה ליח  - 243/2018הצעה מס' . 6

 ההדברה נדרשים חומרי הדברה )הועברה רשימה לרכש( מחלקת רכש פנתה לקבלת הצעות ליחידת     

  הגרעין, כימתר, רימי, אגרוטל.  מחיר מהספקים הבאים:    

 הספקים אשר נענו לבקשה:  הגרעין, כימתר, רימי ואגרוטל     
     

 להלן טבלת השוואת מחירים: 

   אגרוטל  רימי  כימתר  הגרעין   

 תאור הפריט
יח' 

 כמות חישוב
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 הערות סה"כ

-M-L -ליטר  25גלון 

O 2800 350 2400 300 3286.4 410.8 2600 325 8 גלון 
 200 -סה"כ 

 ליטר

   2979 29.79 2625 26.25 2990 29.9 2500.8 25.008 100 ק"ג רטרים בלוק 
ליטר  10 -אקוואטיין 

 9350 935 9000 900 0   12500 1250 10 יחידה גלון
 100 -סה"כ 

 ליטר

   0   9400 470 10700 535 9800 490 20 ליטר מאסטר פליי

   0   0   1650 55 1800 60 30 יחידה צרעון

   3750 75 3750 75 3800 76 3750 75 50 יחידה שהם

 

 כפי שמפורט חומרים עבור ה רימי  ההתקשרות עם חברת  לאשרבפני הועדה  מחלקת רכש ממליצה     

 כולל מע"מ  עבור צרעון.₪  2,106ע"ס  רעין בטבלה ולאשר ההתקשרות עם חברת ג

 1715000720  -מקור תקציבי      
 ( 6)נספח מס'                                                                        

 
  רכישת פקקי גומיות במידות שונות לכיתות אקוסטית במוסדות חינוך - 244/2018הצעה מס' . 7

 לימוד נדרש לבצע התאמה והפכן לכיתות אקוסטיות , בין היתר נדרש לרכוש פקקי בקטרים לכיתות     
 התלמידים. תשונים לכיסאו    

 עידן אל גני .   TRMכל בו עמיעד ,מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:    

 עידן אל גני.   TRMהספקים אשר נענו לבקשה: כל בו עמיעד ,    
 

 להלן טבלת השוואת מחירים: 

        

כל בו 
  TRM  עמיעד

עידן אל 
  גני

 כמות תאור הפריט
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ 

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ 

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ 

פקקי גומי חיצוניים במידות 
 16640 5.2 14080 4.4 20480 6.4 3200 מ"מ  20, 22, 24

 550 550 500 500   כלול 1 הובלה 

 17190  14580  20480   ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 2922.3  2478.6  3481.6   מע"מ

 20,112.3  17,058.6  23,961.6   ₪ סה"כ כולל מע"מ 
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₪  17,058ע"ס  TRM לוועדה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של חברת  ממליצהחלקת רכש מ
 על דרישות העירייה.  . הספק עונה כולל מע"מ 

  2617  -מקור תקציבי 
 ( 7)נספח מס' 

 
  הארכת ההתקשרות עם עמותת לשובע  - 245/2018הצעה מס' . 8

 .31.3.2018ביום  מסתיים חוזה ההתקשרות עם העמותה , רמלהבעיר שנים  15 -כפועלת  עמותת לשובע    

 אישרה הארכת ההתקשרות לשלושה חודשים או עד   10.05.2018מיום  3/2018-14ועדת מכרזים מס'     

 לקביעת זוכה חדש, לפי המוקדם מבניהם.    

 תקשרות  ואולם בשל מורכבות הכנת המכרז ומשעדיין לא פורסם, מחלקת הרווחה מבקשת להאריך הה   

 בשלושה חודשים או עד לביום המכרז וקביעת זוכה, לפי המוקדם מבניהם.      

 לא כולל מע"מ. ₪  30,456עלות ההתקשרות לשלושה חודשים:     

 1841000840 -מקור תקציבי     

 (  8)נספח מס'           

 תכנון מתחם אמפיתיאטרון בהיכל התרבות  - 2018/624הצעה מס' . 9

 משרדי תכנון על מנת לקבל הצעות מחיר לתכנון מתחם אמפיתיאטרון 3 -הנדסה פנה לאגף 

 , להלן הספקים : בהיכל התרבות

 , חברת ברוידא מעוז.שי איילון אדריכלות עיצוב נוף בע"מיגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות בע"מ, 

 שי איילון אדריכלות עיצוביגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות בע"מ,   הספקים אשר נענו לבקשה:

 . נוף בע"מ

 מע"מ:  1,560,00להלן הצעות המחיר שהתקבלו לפי אומדן של        

 

אחוז  שם המשרד

 שכ"ט

עלות שכ"ט ללא 

 מע"מ

 שכ"ט כולל מע"מ

יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות 

 בע"מ

6.0%                    93,600           109,512  

  246,402           210,600                  13.5% שי איילון אדריכלות עיצוב נוף בע"מ

 

 נוף אדריכלות שטיינמץ חברת יגאללאשר את הצעת המחיר הזולה של אגף הנדסה ממליץ בפני הועדה 

 מעלות הפרוייקט. 6%המהווים כולל מע"מ  109,512מ ע"ס "בע ונגישות

 מעלות הפרויקט. 8%אומדן משוער לתכנון מסוג זה )שכולל את היועצים הנדרשים( הינו עד 

  2027092950 -מקור תקציבי
 ( 9)נספח מס' 
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 קאנטרי רמלה -שיפוץ ותיקון צ'ילר מיזוג האוויר  - 2018/247הצעה מס' . 10
 עבור פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר  ל הבריכה( ) בוריס מנהמחלקת ספורט ואירועים       

 ע"פ המפרט הבא:שיפוץ ותיקון צ'ילר מיזוג אוויר       

 , החלפת גופי חימום לאגן שמן מדחסים בצ'ילר, החלפת מגן זרימת מים בצנרת מים בגג המבנה      

 משאבות מים קרים, תיקון נזילות גז  2דרייברים, שדר לחץ, שסתום התפשטות אלקטרוני, שיפוץ  2      

 מיחידת קירור כולל מילוי גז, טיפול ביחידת קירור, שטיפת סוללות עיבוי, חיזוק מגעים בלוח ובדיקת       

 מערכת הפיקוד.        

 .ג אוויר, קדיםלהלן רשימת הספקים: ת.ד.ל , אפיק הנדסת מיזו      

 להלן טבלת השוואת מחירים:       
 

אפיק הנדסת מיזוג  ת.ד.ל 
 אוויר

קדים הנדסת מיזוג 
 אוויר

 ₪  27,300 ₪  28,923 ₪  29,102.5 מחיר

 ₪  4,641 ₪  4,917 ₪  4,947.5 מע"מ

סה"כ מחיר כולל 
 ₪  31,941 ₪  33,840 ₪   34,050 מע"מ

 

 31,94ע"ס   חברת קדיםשל  הזולה ביותר ממליצה לאשר את הצעת המחירמחלקת ספורט ואירועים 

 החברה היא גם זו שהתקינה את המערכת במתחם והצעתה הינה הזולה ביותר. יצוין כי. כולל מע"מ

 1747300780  -מקור תקציבי    
 ( 10)נספח מס'                                                                           

 
  רכישת חומרי חשמל לאחזקת מבנים שוטפת  - 248/2018הצעה מס' . 11

 שיפוצי קיץ והתנהלות שוטפת במהלך כל השנה של מחלקות העירייה )חינוך וספורט בעיקר(במסגרת    
 מחלקת רכש נדרשת לרכוש חומרי חשמל לאחזקה שוטפת של המבנים הכוללים: משרדים אולמות    

 ספורט ומוסדות  חינוך.    

 בבקשה לקבלת הצעות מחיר מחלקת רכש פנתה לספקים הבאים:   

 טבלת השוואות כנספח(.     ניצן פרידברג  )מצורפתהוס סנטר, ארכה , אור שי,   

 מחלקת רכש ולפיכך מדובר בכמות רבה של פריטים והרכישה נעשית על פי צורך  :המלצת מחלקת רכש   

  הזול  פ המחירע" (לאשר ההתקשרות עם כל המציעים )הום סנטר, ארכה , אור שי, ניצן פרידברגממליצה    

 או לחילופין על פי הסה"כ  ובתאום והמלצת החשמלאים  במחלקת האחזקה. לפריט     

 למכרז. * סכום הרכישה בשנה לא יעלה על סכום המחייב מכרז ובמקביל הרכש יצא       

 הזמנות חתומות  , ע"פשיפוצי קיץ סעיף אחזקת מבנים של כל מחלקות העירייה  -ציבי קמקור ת      

 ית העירייהומאושרות ע"י גזבר      

 ( 11)נספח מס' 
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 שדרוג האתר העירוני במסגרת קול קורא המשרד לשוויון חברתי - 2018/492הצעה מס' .  21
 

 .קול קורא להקמה, שדרוג ותחזוקה  אשר הוגשה במסגרת 2018-2020בהמשך לבקשת תמיכה לשנים 

 לשוויון חברתי.של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים ברשויות מקומיות של המשרד 

 טרם התחלת תהליך השדרוג נדרש להתניע ולהטמיע שינויים באתר האינטרנט העירוני זאת על מנת

 להבטיח עמידה בתנאי הסף הקבועים בקול הקורא.

 מהסיבות הנ"ל:  נעשתה לחברת טלרוםפניה ה

לשדרוג האתר   חברת טלרוםאישרה ההתקשרות עם  06.02.14מיום   9/2014-14ועדת הצעות פטורות מס' 

 חברת טלרוםועד היום האחזקה של האתר נעשית מול  2014מאז שנת  ה.לפלטפורמה חדש והעברתו

 בסיס הנתונים. שברשותה כל

 . לאור צפיפותשכן מדובר בהעברת בסיס הנתונים רות נוספות תאריך את התהליךפנייה לחב לאור האמור,

  . קול הקוראהועל מנת להבטיח ניצול מקסימאלי של התקציב שאושר ע"י במשרד במסגרת לוח הזמנים 

ניסיון טוב עם החברה ושביעות רצון גבוהה מרמת המקצועיות והשרות של בנוסף לכך, למחלקת הדוברות 

 החברה.

)מחיר לא כולל מע"מ ₪  33,500 טלרום ע"ס מחלקת הדוברות ממליצה לוועדה לאשר ההתקשרות עם חברת 

 .חד פעמי(

  780  -מקור תקציבי 

 ( 12)נספח מס' 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 הועדה: מלצותה
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 הפעלת מערכת בקרת השקיה ברחבי העיר- 2018/238הצעה מס' . 1
 המלצת מחלקת גינון וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה  הועדה מאשרת

  לא כולל מע"מ לשנה.₪  43,200אהד אהרון מערכות לבקרת השקיה ע"ס ביותר של 

 הארכת הסכם חברת הידרופארם - 239/2018הצעה מס' . 2
 הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הארכת התקשרות עם חברת  

 כולל מע"מ. ₪  30,000ימים ובסכום שלא יעלה על  45-הידרופארם ל

 רכישה והתקנת מידוף למרכז הרב נכותי  - 240/2018הצעה מס' . 3
קשרות עם ההצעה הזולה ביותר הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההת

  כולל מע"מ.₪  32,022.9חברת ארד אחסון ושינוע ע"ס של 

 רכישת מוצרי חשמל לבנים   - 241/2018הצעה מס' . 4
 יברסל, הוםאסתר אונהועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 כולל 50,000סכום הרכישה לא יעלה על  סנטר, חשמל חצי חינם בהתאם למחיר הזול ביותר לפריט. 
 מע"מ.

 רכישת חולצות רקומות לילדי כיתה א - 242/2018הצעה מס' . 5
הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר 

 כולל מע"מ. ₪  23,341חברת אלעד ע"ס  של

  רכישת חומרי הדברה ליחדת ההדברה בתברואה  - 243/2018הצעה מס' . 6

ע"ס רימי חברת  הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 
 כולל מע"מ  עבור צרעון.₪  2,106ע"ס  רעין כולל מע"מ ועם חברת ג₪  31,794.75

  רכישת פקקי גומיות במידות שונות לכיתות אקוסטית במוסדות חינוך - 244/2018הצעה מס' . 7
 הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר

 כולל מע"מ. ₪  17,058ע"ס  TRMשל חברת 

  הארכת ההתקשרות עם עמותת לשובע  - 245/2018הצעה מס' . 8

 הארכת ההתקשרות עם עמותתני ראש העיר לאשר  פהועדה מאשרת המלצת מחלקת רווחה וממליצה ב
 . םהנילא כולל מע"מ או עד לקביעת זוכה במכרז, לפי המוקדם מב₪  30,456לשובע לשלושה חודשים ע"ס 

 ל התרבותתכנון מתחם אמפיתיאטרון בהיכ  - 2018/624הצעה מס' . 9

 בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה

 מעלות הפרויקט. 6%כולל מע"מ המהווים  109,512מ ע"ס "בע ונגישות נוף אדריכלות שטיינמץ חברת יגאל

 

 

 

 

 קאנטרי רמלה -שיפוץ ותיקון צ'ילר מיזוג האוויר  - 2018/247הצעה מס' . 10
 וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ההצעה  ספורט ואירועיםהועדה מאשרת המלצת מחלקת 
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 כולל מע"מ. ₪  31,941של חברת קדים ע"ס  הזולה ביותר

  רכישת חומרי חשמל לאחזקת מבנים שוטפת  - 248/2018הצעה מס' . 11
  לאשר ההתקשרות עם כל המציעים )הום  בפני ראש העיר  ממליצהעדה מאשרת המלצת מחלקת רכש והו   

 . פ המחיר הזול לפריט  או לחילופין על פי הסה"כע" סנטר, ארכה , אור שי, ניצן פרידברג(  

 לא כולל מע"מ.  ₪  142,300 -סכום הרכישה בשנה לא יעלה על סכום המחייב מכרז  

 

 שדרוג האתר העירוני במסגרת קול קורא המשרד לשוויון חברתי - 2018/492הצעה מס' .  12
 טלרום ע"סחברת  הועדה מאשרת המלצת מחלקת דוברות וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

 .)מחיר חד פעמי(לא כולל מע"מ ₪  33,500  

 

 

 עללאל רוזה                                                              רונן עזריה                   
 גזברית העירייה                                                      מנכ"ל העירייה                

 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
 

 מערכת בקרת השקיה ברחבי העירהפעלת - 2018/238הצעה מס' . 1
  לא כולל מע"מ לשנה.₪  43,200אהד אהרון מערכות לבקרת השקיה ע"ס  מאשר ההתקשרות עם 

 הארכת הסכם חברת הידרופארם - 239/2018הצעה מס' . 2
 כולל מע"מ. ₪  30,000ימים ובסכום שלא יעלה על  45-הידרופארם למאשר הארכת התקשרות עם חברת 

 רכישה והתקנת מידוף למרכז הרב נכותי  - 240/2018הצעה מס' . 3
  כולל מע"מ.₪  32,022.9חברת ארד אחסון ושינוע ע"ס עם  מאשר ההתקשרות

 רכישת מוצרי חשמל לבנים   - 241/2018הצעה מס' . 4
 סנטר, חשמל חצי חינם בהתאם למחיר הזול ביותר לפריט. אסתר אוניברסל, הום מאשר ההתקשרות עם 

 מע"מ. כולל 50,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 רכישת חולצות רקומות לילדי כיתה א - 242/2018הצעה מס' . 5
 כולל מע"מ. ₪  23,341חברת אלעד ע"ס  עם מאשר ההתקשרות

 
 
 

  רכישת חומרי הדברה ליחדת ההדברה בתברואה  - 243/2018הצעה מס' . 6
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כולל ₪  2,106ע"ס  רעין כולל מע"מ ועם חברת ג₪  31,794.75ע"ס רימי חברת  עם  מאשר ההתקשרות 
 מע"מ  עבור צרעון.

  במידות שונות לכיתות אקוסטית במוסדות חינוךרכישת פקקי גומיות  - 244/2018הצעה מס' . 7

 כולל מע"מ. ₪  17,058ע"ס  TRMחברת  מאשר ההתקשרות עם 

  הארכת ההתקשרות עם עמותת לשובע  - 245/2018הצעה מס' . 8

לא כולל מע"מ או עד ₪  30,456לשובע לשלושה חודשים ע"ס מאשר הארכת ההתקשרות עם עמותת 
 . המוקדם מבניהםלקביעת זוכה במכרז, לפי 

 תכנון מתחם אמפיתיאטרון בהיכל התרבות  - 2018/624הצעה מס' . 9

 כולל מע"מ  109,512מ ע"ס "בע ונגישות נוף אדריכלות שטיינמץ חברת יגאל מאשר ההתקשרות עם      

 מעלות הפרויקט. 6%המהווים     

 

 קאנטרי רמלה -שיפוץ ותיקון צ'ילר מיזוג האוויר  - 2018/247הצעה מס' . 10
 כולל מע"מ. ₪  31,941חברת קדים ע"ס  מאשר ההתקשרות עם 

  רכישת חומרי חשמל לאחזקת מבנים שוטפת  - 248/2018הצעה מס' . 11
פ המחיר הזול לפריט  או לחילופין על פי ע" סנטר, ארכה , אור שי, ניצן פרידברג הום  מאשר ההתקשרות עם 

 הסה"כ. 

 לא כולל מע"מ.  ₪  142,300 -סכום הרכישה בשנה לא יעלה על סכום המחייב מכרז  

 

 שדרוג האתר העירוני במסגרת קול קורא המשרד לשוויון חברתי - 2018/492הצעה מס' .  12
 לא כולל מע"מ ) מחיר חד פעמי(. ₪  33,500 טלרום ע"סחברת  עם מאשר ההתקשרות   

 

 
 
 

 מיכאל וידל
 ראש העיר

 רמלה                
 
 

 
 


