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( בחדר גזברית 2018אוגוסט  08רביעי כז' אב תשע"ח )  יוםב שהתקיימהלהצעות פטורות ישיבת הועדה 

 רמלה.  9העירייה, ברחוב מבצע משה 
 

                           נוכחים:                                                                        :משתתפים
 מח' ספורט ואירועים  -גזברית העירייה                                           ריקי כהן  - רוזה עללאל

               כלכלן אגף ההנדסה  -עוז בן שלוש                                       משנה ליועמ"ש -עו"ד סופי ויטלם
                         ונכסיםמחלקת משק מנהלת -מיכל רוטמן 

                                               ע. מנכ"ל  - עו"ד שלי ביטון
                                       

                                                                                   נדון:ה
 רכישת כיסויים לארגז חול בגני ילדים   - 2018/426הצעה מס' . 1

 נדרש לרכוש כיסויי חול, מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר  לארגזי חול בגני ילדים    
 מהספקים הבאים:    
 קאבריט וטייר. ים נעייר ,פטוריז,אח    
 ואחים נעייר. פטוריזנענו לבקשה: הספקים אשר     
 להלן טבלת השוואות מחיר:     

   אחים נעייר   פטוריז          

 תאור הפריט
יח' 

 כמות חישוב
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 מחיר יחידה סה"כ

מחיר 
 סה"כ

מטר  3.10*3.10כיסוי ארגזי חול  בגני ילדים במידות : 
ללא חדירת מים + טבעות  PVCעשוי שמשונית 

 9800 196 12450 249 50 יחידה ולולאות בפניות קשירה באמצעות חבל שחור 

 180 15 190   500 מטר מטר 250ק"ג באורך  20חבל שחור גליל 

אינה הערה: הכמות הינה משוערת, ועיריית רמלה 
 0   0       מתחייבת להזמין את כל הכמות

        12,640   9,980 

  
 המלצת מחלקת רכש:    
 . סכום הרכישה לא  אחים נעיירמחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של     
 לא כולל מע"מ.  ₪  30,000יעלה על     
 שיפוצי קיץ   -מקור תקציבי     

 (1)נספח מס' 
 
 התאמת עמדות עבודה ושיפוץ הכולל צבע   - 2018/526הצעה מס' . 2

 העבודה כוללת עבודות  , open spaceלהגדיל את עמדות העבודה מסוג במחלקת הכנסות נדרש     
 השולחנות ,התקנת  השולחנות והמחיצות נגרות: הגדלת השולחנות הקיימים, החלפת המחיצות בין     
 הקיימים צביעת קירות הזזת קירות גבס.    

 לקבלת הצעות מחיר מחלקת רכש פנתה לספקים הבאים:    
       מרכז הגבס אביטבול אילן בע"מ, גיל & יהודה ביצוע וניהול פרויקטים.     
 להלן טבלת השוואות מחיר:     
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גיל & 
 מרכז הגבס אביטבול אילן   יהודה

 כמות תאור העבודה
מחיר 
 מחיר סה"כ  יחידה

מחיר 
 מחיר סה"כ  יחידה

 8000 8000 8600 8600 1 פרוק ופינוי עמדות עבודה אופן ספייס קומפ.

 4000 4000 4800 4800 1 מכולות  2אספקת מכולות אשפה לפינוי פסולת  נדרשות 
ביצוע תיקונים ועבודות צבע בצבע אקילי שבעה חדרים ואולם 

 22000 22000 24200 24200 1 קבלה

 42000 7000 46200 7700 6 ס"מ  180אספקה והתקנת עמדות עבודה אופן ספייס ברוחב 

 21000 3500 22500 3750 6 ס"מ לאגף חדש  180אספקה והתקנת שולחנות ברוחב 

   ללא מע"מ ₪ סה"כ 

   
106,300.00   

   
97,000.00  

 

, ע"ס מרכז הגבס אביטבול אילן בע"מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מ
  . לא כולל מע"מ₪  97,000

  תב"ר שיפוצי קיץ  -מקור תקציבי 
 ( 2)נספח מס' 

 

   רכישה והצבת מבנה המשמש מקלחות לבריכת השחייה העירונית  - 2018/626הצעה מס' . 3

 לבריכת השחייה העירונית ברמלה נדרש להציב מקלחות דגם שביט שחם אריכא, הדגם אופיין ע"י    
 , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעת מחיר מהחברות הבאות: אגף הנדסה    
          שחם אריכא  ועידן אל גני בע"מ.לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ , אי.אם.שגב בע"מ     
 להלן טבלת השוואות מחיר:      

 לקטיבי עידן אל גני שחם אריכא  

 מחיר יחידה מחיר יחידה מחיר יחידה כמות  תאור הפריט

מבנה שביט למקלחת שחם אריכא שווה טיב 
וערך כולל הובלה פריקה והעמדה לא כולל 

 65,000 70,182 62,669 1 לתשתיתהכנת תשתית וחיבור המבנה 

 ₪65,000.00  ₪70,182.00  ₪62,669.00   ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 
שלחה הצעה למבנה יביל שאינו שווה טיב למבנה שביט המבנה שהציעו  בע"מ  שגב.אם .אי יודגש כי חברת 

 .תאינו עונה על דרישות העירייה ולכן לא צורף לטבלת ההשוואו
כולל לא ₪  62,669, ע"ס  שחם אריכא אשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת רכש ממליצה ל

 הספק עונה על דרישות העירייה.. מע"מ
לשאלת הועדה האם העבודה המתוארת כלולה בסעיף התקציבי של שיפוצי הבריכה, נציגת המחלקה משיבה 

  יודגש כי הועדה מאשרת הצעה זו בכפוף לאישור של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.כן. 
 כמו כן, הצעה זו מאושרת בכפוף להיתר בניה.  

 2026292750 -מקור תקציבי 
 ( 3)נספח מס' 

 
 פול שנתי בתורן רדיו קול רמלה טי - 2018/726הצעה מס' . 4

 לתורן הרדיו הקהילתי המותקן על גג מרכז התקשורת , דוברות העירייהתחזוקה מחייבת במסגרת     
 נדרשת לבצע מספר תיקונים כדי לקבל אישור ותקינות התורן:    
  .. התקנת כבל ומתקן בטיחות1    
   נורית התורן אינה דולקת, חשמלאי העירייה בדק את החיבורים מהקופסה לעמוד והכל נראה תקין.  .2    
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  כלומר: המנורה נשרפה או המתקן עצמו התקלקל.
 ספקים , להלן הספקים: 3-הצעות מחיר  מ מחלקת הדוברות פנתה לקבלת

 
  כולל מע"מ₪ 10,062 -חברת העמוד    
  כולל מע"מ₪ 23,400 -חברת מעוף    
 כולל מע"מ₪  10,998  -טים דרים    

  לאחר תיקון הליקויים יינתן אישור טיפוס ואישור לתקינות התורן.*     
     ₪  10,062, ע"ס  רת העמודההצעה הזולה ביותר של חבממליצה לאשר ההתקשרות עם מחלקת הדוברת    
 ערכה את הבדיקה ומצאה את הליקויים שחייבים לתקן. החברהיודגש כי  .כולל מע"מ   
 כמו כן, בסיום התיקון נקבל טופס אחזקה עם אישור לתקינות התורן.   
 1614000780 -מקור תקציבי    

 ( 4)נספח מס' 
     
 שירותי גרירה לאירועיםהצעת מסגרת  - 2018/826הצעה . 5

 לשירותי גרירה במהלך כל ימות השנהבבקשה לקבלת הצעות מחיר פנתה מחלקת ספורט ואירועים     
 מהספקים הבאים:    

 גרר הזוהר .1
 גרר ביאליק .2
 לא הגיש הצעה –עומר שירותי גרירה  .3

 להלן טבלת השוואות מחיר:      
 

 ביאליקגרר  גרר הזוהר שירות
לשירותי גרירה באירועים  לשעת עבודהמחיר 

 במהלך השנה 
292.5 ₪  350 ₪ 

אופציה: מחיר לשעת עבודה לשירותי גרירה 
באירועים במהלך השנה  לגרר נוסף במידה ויידרש 

 ( בהתראה של חצי שעה)

292.5 ₪  350 ₪ 

אופציה: מחיר לשעת עבודה לגרר נוסף במידה 
 ויידרש

292.5 ₪  350 ₪ 

עם גרר אופציה: שירותי גרירה ע"פ הדרישה הנ"ל  
  צידי

-- 350 ₪ 

 
  ,לא כולל מע"מ  ₪  292.5רר הזוהר , ע"ס ג ההתקשרות עם  מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את

 .בהתאם לזמינות השרותלשעת עבודה 
 לגרר ביאליק רק במידה ותהא השוואת מחיר להצעה הזולה ביותר של גרר הזוהר.  יודגש כי אישור ינתן

 לא כולל מע"מ. ₪  142,300סכום הרכישה לא יעלה על סכום המחייב מכרז קרי, 
 .* ההצעה בתוקף לשנה

 סעיפי אירועים + סעיפים רלוונטיים ע"פ מחלקה מבצעת -מקור תקציבי
 

 ( 5)נספח מס' 
 
 טכנאי גנרטור לאירועיםל הצעת מסגרת - 2018/269הצעה מס' . 6
 בבקשה לקבלת הציות מחיר עבור טכנאי גנרטור לכל ימות השנה  ספורט ואירועים פנתהמחלקת     

 :ספקים הבאיםמה    
 שמרלינג .1
 פ.ק גנרטורים  .2
 טרקטורים וציוד .3

 להלן טבלת השוואות מחיר:     
טרקטורים פ.ק  שמרלינג  פירוט
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אלקטרה 
 גנרטורים 

 וציוד 

עלות טכנאי גנרטורים 
 17:00מהשעה 

 עבור שעה 

760  ₪ 443  ₪ 409 

  טרקטורים וציוד , ההצעה הזולה ביותר של חברת  מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם    
 לשעה. כולל מע"מ₪  409ע"ס     
 אירועים + סעיפים רלוונטיים ע"פ מחלקה מבצעתסעיפי  -מקור תקציבי    

 ( 6)נספח מס'  
 

 מדידת בניין העירייה לצורך הנגשתו - 2018/027הצעה מס' . 7
 מודדים על מנת למדוד את בניין העירייה לצורך הנגשתו. 3-אגף הנדסה פנה ל    
 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:    

 ₪. 19,012.5 -מ"בע ומדידות הנדסה בארה'ג. גב.. ת1
 ₪. 16,988 -. אייסר בדיר2
 ₪. 17,550 -. אבי בן נתן3

 כולל מע"מ. ₪  16,988אייסר בדיר ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 
  2025242750 -מקור תקציבי

 ( 7)נספח מס' 
 

  של הצופים מבנה -טשרניחובסקי' מבנים של העירייה ברח 2 הריסת - 2018/127הצעה מס' . 8
  טרומי ומבנה         
  2יש להרוס  10.6.2018מיום  2018006שאושר בוועדה מקומית מס'  20180098בהתאם להיתר מס'          

 טרומי. ומבנה הצופים של טשרניחובסקי: מבנה' של העירייה ברח מבנים         

 מורשה.  לאתר מנת לקבל הצעת מחיר להריסת המבנים ופינוי הפסולתקבלנים על  3-אגף הנדסה פנה ל         

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו) כולל מע"מ(:         
 ₪. 70,200 -עפר עבודות ויקטור רבי'. ג1
 ₪. 87,750 -שיתופית )קבלן לקטיבי חיים( אגודה חקלאיים . יצרנים2
 ₪. 115,835.85 -משפטיים בע"מ . א.ט שרותים3

  עפר ע"ס עבודות ויקטור רבי'גאגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של          

 כולל מע"מ. ₪   70,200        

  2026952750 -מקור תקציבי        
 ( 8)נספח מס' 

 

 שיפוץ מזרקה בקרית האמנים - 2018/227הצעה מס' . 9  

 חברות על מנת לקבל הצעות מחיר לשיפוץ המזרקה בקרית האמנים. 2-גינון פנתה ללקת מח       

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו) כולל מע"מ(:
 ₪. 61,659 -מ"בע הנדסה דרעל, טכניק . רם1
 ₪. 69,030 -. יוסף עלאם2

  הנדסה דרעל, טכניק חברת רם גינון ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת        
 .כולל מע"מ לביצוע העבודה₪  61,659 מ ע"ס"בע       
  2027172750 -תקציבי מקור       

 ( 9)נספח מס' 
 

 גואריש לשכונת הזית רחוב בין לחיבור תנועה תכנון תכנית - 1802/327הצעה מס'  .10
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  הזית רחוב בין לחיבור תנועה לתכנון תכניתמתכננים על מנת לקבל הצעות מחיר  3-אגף הנדסה פנה ל
 ואריש. מדובר בתכנון וניהול התכנית לשינוי תוואי הדרך והארכתו במערב רמלה.'ג לשכונת

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 59,806 -. ד.ס בניין ערים אדריכלות ותכנון בע"מ1
 ₪. 66,690 -. איתי הורוביץ2
 ₪. 163,800 -פרוייקטים ז.ט בע"מ. תיק 3

 לפערי המחירים, כלכלן אגף הנדסה השיב כי מדובר במחירים סבירים וכי נעשתה  לשאלת הועדה באשר        
       ) יש לשים לב כי המחירים ללא מע"מ לא עוברים סכום המחייב מכרז(.  פניה לכל הספקים.        
   אדריכלות ערים בניין ס.חברת דההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף הנדסה ממליץ לאשר       
 כולל מע"מ.₪  59,806 מ ע"ס"בע ותכנון       
  2026962950 -סעיף תקציבי       

 (10)נספח מס' 
 

 עוזי חיטמן-תכנון תנועתי ופיזי של חניות בסמוך לכיכר שושנה דמארי - 2018/427הצעה מס'  .11 

   פיקוח חברת יוגב הנדסה תכנוןאישרה התקשרות עם  10.1.18מיום   2/2018-14וועדת הצעות פטורות      

 חיטמן. עוזי-דמארי שושנהח' עבור תכנון פיזי ותנועתי של כיכר בר כולל מע"מ₪  53,820ע"ס  מ"בע ויעוץ    

 כולל מע"מ.₪  17,550בעלות של אולם כעת יש לבצע תכנון נוסף של חניות סמוך לכיכר      

 הגדלת שכ"ט של חברת יוגב הנדסה תכנון פיקוח וייעוץ בע"מ בעלותאגף הנדסה ממליץ לאשר את      

 כולל מע"מ לביצוע העבודה.₪  17,550ל ש     

 קת ההצעות עולה כי מדובר   ידחלקה המקצועית בעבודה אשר נוספה ומבבנסיבות כפי שפורטו ע"י המ    **

 בהצעה הזולה ביותר.         

  2026882950 -תקציבי מקור    

 (11)נספח מס' 
 

 יוזמה קבוצה רב תרבותית  -ניהול מוסיקלי - 2018/527הצעה מס'  .12

מחלקת ספורט ואירועים פנתה למנהלים מוסיקליים בבקשה לקבל הצעות מחיר עבור ניהול מוסיקלי לקבוצה 

 רב תרבותית, במסגרת יוזמה, תקנת סל"ע של של משרד התרבות והספורט. 

 ר, בן אלקיים. להלן הספקים אשר נעשתה אליהם פניה: ירון באנר, גל טל או

 מפרט: 
 ניהול מוסיקלי עפ"י הנחית הבמאי •

 נוכחות בפגישות עבודה, הפקה, מוסיקה, הגברה עפ"י הצורך. •

 נוכחות והנחיה בהקמת התפאורה. •

 חזרות עם הדרכה עם השחקנים )בני נוער(. •

 שתי חזרות שבועיות בנות שעתיים וחצי כל אחת. •

 דקות פס קול מוסיקלי על כל המשתמע מכך. 30באולפן, מיקסים: סה"כ כ הכנת פלייבקים, הקלטות שירה  •
 

            אשר נקבע על פי הצעת התקציב שהוגשה למשרד התרבות.₪  30,000מחיר המקסימום הינו: 
 יודגש כי טרם ניתנה הרשאה של משרד החינוך למימוש התקציב.              
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 להלן טבלת השוואות מחיר: 
 בן אלקיים ירון באנר גל טל אור

 
 כולל מע"מ₪   30,000

 
 כולל מע"מ ₪  28,000

 
 כול מע"מ₪  30,000

 
₪  28,000רון באנר ע"ס ימחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

   בכפוף לאישור התקציב.כולל מע"מ, 
 (13)נספח מס' 

 
 הועדה: מלצותה
 
 רכישת כיסויים לארגז חול בגני ילדים   - 2018/426הצעה מס' . 1

   הועדה משארת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה     
 לא כולל מע"מ.  ₪  30,000יעלה על . סכום הרכישה לא אחים נעיירביותר של    
 
 התאמת עמדות עבודה ושיפוץ הכולל צבע   - 2018/526הצעה מס' . 2

 רכש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה  הועדה מאשרת המלצת מחלקת     
 לא כולל מע"מ.  ₪  97,000, ע"ס מרכז הגבס אביטבול אילן בע"מביותר של     
 
   רכישה והצבת מבנה המשמש מקלחות לבריכת השחייה העירונית  - 2018/626הצעה מס'  .3

     אשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה לבפני ראש העירייה  ממליצהומחלקת רכש הועדה מאשרת המלצת      
 . כולל מע"מלא ₪  62,669, ע"ס  שחם אריכא ביותר של      

 
  רמלהטיפול שנתי בתורן רדיו קול  - 2018/726הצעה מס'  . 4
   הועדה מאשרת המלצת מחלקת דוברות וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה      

 כולל מע"מ. ₪  10,062חברת העמוד , ע"ס  ביותר של     
 
 שירותי גרירה לאירועיםהצעת מסגרת  - 2018/826הצעה . 5 

 מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם  הועדה מאשרת המלצת      
 .בהתאם לזמינות השרות לשעת עבודה לא כולל מע"מ₪    292.5רר הזוהר , ע"ס גההצעה הזולה ביותר של     
 לגרר ביאליק רק במידה ותהא השוואת מחיר להצעה הזולה ביותר של גרר הזוהר.   יודגש כי אישור ינתן    
  ההתקשרות הינה לשנה.לא כולל מע"מ. ₪  ,300142יעלה על סכום המחייב מכרז קרי,  סכום הרכישה לא    
 
 טכנאי גנרטור לאירועיםל הצעת מסגרת  - 2018/269הצעה מס'  .6

   וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם  מחלקת ספורט ואירועיםהועדה מאשרת המלצת     
 לשעה. כולל מע"מ₪  409טרקטורים וציוד  ע"ס  של  חברתההצעה הזולה ביותר      

 
 מדידת בניין העירייה לצורך הנגשתו - 2018/027הצעה מס'  .7

 לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה  בפני ראש העירייההועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה     
 כולל מע"מ. ₪  16,988אייסר בדיר ע"ס של ביותר     
 

  של הצופים מבנה -טשרניחובסקי' מבנים של העירייה ברח 2 הריסת - 2018/127הצעה מס' .   8
  טרומי ומבנה      



  עיריית רמלה
                                                                                             העירייה                                                                                                       מזכירות  

                                       

 /14-820131מס'  הצעות פטורות פרוטוקול 

8 
 

 לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה   ירייה בפני ראש העהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה       
 כולל מע"מ. ₪   70,200  עפר ע"ס עבודות ויקטור רבי'גביותר של       

 

 שיפוץ מזרקה בקרית האמנים - 2018/227הצעה מס'  .  9

 לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה  ייהראש העירהועדה מאשרת המלצת מח' גינון וממליצה בפני       
 .כולל מע"מ לביצוע העבודה₪  61,659 מ ע"ס"בע  הנדסה דרעל, טכניק חברת רם ביותר      

 
 גואריש לשכונת הזית רחוב בין לחיבור תנועה תכנון תכנית - 2018/327הצעה מס'  .  10

 ההתקשרות עם ההצעה הזולה  לאשר ראש העירייהצה בפני ממליואגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת         
 כולל מע"מ.₪  59,806 מ ע"ס"בע ותכנון  אדריכלות ערים בניין ס.חברת דביותר של        

 

     עוזי -תכנון תנועתי ופיזי של חניות בסמוך לכיכר שושנה דמארי -הגדלת שכ"ט  - 2018/427הצעה מס' . 11
 חיטמן      
  הגדלת שכ"ט של חברת יוגב לאשר את  וממליצה בפני ראש העירייהאגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת       
 כולל מע"מ לביצוע העבודה.₪  17,550ל שסה תכנון פיקוח וייעוץ בע"מ בעלות הנד      

 
 יוזמה קבוצה רב תרבותית  -ניהול מוסיקלי - 2018/527הצעה מס'  .12

     לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העירייה        
  בכפוף לאישור התקציב., כולל מע"מ₪  28,000ירון באנר ע"ס ההצעה הזולה ביותר של       
 
 

 רונן עזריה                                                               עלאלל רוזה                     
 מנכ"ל העירייה                                                       גזברית העירייה                 

 
 
 

 החלטות ראש העיר:

 רכישת כיסויים לארגז חול בגני ילדים   - 2018/426הצעה מס' . 1
  לא ₪  30,000יעלה על . סכום הרכישה לא אחים נעיירמאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של     
 כולל מע"מ.      
 
 התאמת עמדות עבודה ושיפוץ הכולל צבע   - 2018/526הצעה מס' . 2

  לא כולל ₪  97,000, ע"ס מרכז הגבס אביטבול אילן בע"מעם ההצעה הזולה  ביותר של  מאשר ההתקשרות   
 מע"מ.     
 
   רכישה והצבת מבנה המשמש מקלחות לבריכת השחייה העירונית  - 2018/626הצעה מס'  .3
 . כולל מע"מלא ₪  62,669, ע"ס  שחם אריכא עם ההצעה הזולה ביותר של מאשר ההתקשרות     
 
 
 
 
  טיפול שנתי בתורן רדיו קול רמלה - 2018/726הצעה מס'  .4
 כולל מע"מ. ₪  10,062חברת העמוד , ע"ס  מאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של     
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 שירותי גרירה לאירועיםהצעת מסגרת  - 2018/826הצעה . 5
 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם      

 .בהתאם לזמינות השרותלשעת עבודה  לא כולל מע"מ₪    292.5רר הזוהר , ע"ס גההצעה הזולה ביותר של     
 לגרר ביאליק רק במידה ותהא השוואת מחיר להצעה הזולה ביותר של גרר הזוהר.   יודגש כי אישור ינתן    
   ההתקשרות הינה   לא כולל מע"מ.₪  142,300סכום הרכישה לא יעלה על סכום המחייב מכרז קרי,     
 .לשנה    
 
 טכנאי גנרטור לאירועיםל הצעת מסגרת  - 2018/269הצעה מס'  .6

 לשעה. כולל מע"מ₪  409טרקטורים וציוד  ע"ס  של  חברתההצעה הזולה ביותר מאשר ההתקשרות עם     
 
 מדידת בניין העירייה לצורך הנגשתו - 2018/027הצעה מס'  .7

 כולל מע"מ. ₪  16,988אייסר בדיר ע"ס של ההצעה הזולה ביותר מאשר ההתקשרות עם     
 
  של הצופים מבנה -טשרניחובסקי' מבנים של העירייה ברח 2 הריסת - 2018/127הצעה מס' .   8
  טרומי ומבנה      
 כולל מע"מ. ₪   70,200  עפר ע"ס עבודות ויקטור רבי'גההצעה הזולה ביותר של מאשר ההתקשרות עם       

 
 שיפוץ מזרקה בקרית האמנים - 2018/227הצעה מס'  .  9

   כולל ₪  61,659 מ ע"ס"בע  הנדסה דרעל, טכניק חברת רם ההצעה הזולה ביותרמאשר ההתקשרות עם       
 .מע"מ לביצוע העבודה      
 

 גואריש לשכונת הזית רחוב בין לחיבור תנועה תכנון תכנית - 2018/273הצעה מס'  .  10
  מ ע"ס"בע ותכנון אדריכלות ערים בניין ס.חברת דההצעה הזולה ביותר של מאשר ההתקשרות עם          

 כולל מע"מ.₪  59,806         
 

     עוזי -תכנון תנועתי ופיזי של חניות בסמוך לכיכר שושנה דמארי -הגדלת שכ"ט  - 2018/274הצעה מס' . 11
 חיטמן       

  כולל מע"מ ₪  17,550ל ש תכנון פיקוח וייעוץ בע"מ בעלותהגדלת שכ"ט של חברת יוגב הנדסה  מאשר      
 לביצוע העבודה.      
 
 

 יוזמה קבוצה רב תרבותית  -ניהול מוסיקלי - 2018/275הצעה מס'   .12

  בכפוף לאישור התקציב., כולל מע"מ₪  28,000ירון באנר ע"ס  מאשר ההתקשרות עם      
 
 
 

 יכאל וידלמ                           
 ראש העיר                            

 רמלה                 


