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בחדר  (2018 בספטמבר 05) תשע"ח אלול  רביעי כה'ביום  שהתקיימה להצעות פטורותהועדה ישיבת 

 .רמלה  1ויצמן  רחוב ב בניין העירייהבע"ש אפריאט הישיבות 
 

 :נוכחים                                                                :משתתפים
 מח' ספורט ואירועים -ריקי כהן                                     מנכ"ל העירייה  - רונן עזריה

  מח' ספורט ואירועים  -אורן רוזנברג                                 גזברית העירייה   -אל רוזהלעל
 מנהל מח' ספורט ואירועים -רמי חלפון                            משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם

      מח' ספורט ואירועים  -אליקים וייסשטרן                    מנהלת מח' משק ונכסים  -מיכל רוטמן
  מח' ספורט ואירועים -יעקב בוארון                           מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון

                                                                                    
 הנדון:

  הדתי והחרדי  החילוני מופע מוזיקלי המותאם גם לציבור  -334/2018הצעה מס'  .1

מופע מוזיקלי המותאם גם פנתה לקבלת הצעות מחיר עבור  ) מדור תרבות תורנית( מח' ספורט ואירועים 

יהודה קלמן,  שורה ראשונה, לספקים הבאים:    (27.9.18לציבור הדתי והחרדי בעיר בחול המועד סוכות ) 

 תכלת הפקות. 

 
 להלן טבלת השוואת מחירים: 

 
 מע"מעלות לפני  שם האומן הספקשם 

 ללא הגברה ותאורה ₪ 55,000 ישי ריבו יהודה קלמן

שורה 
 ראשונה

 ללא הגברה ותאורה ₪ 38,000 חנן בן ארי

 ללא הגברה ותאורה ₪ 38,000 יונתן רזאל תכלת הפקות

 
שורה ראשונה ) חנן בן של  ראת ההצעה הזולה ביות לאשרמחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את ההצעה 

 לא כולל מע"מ ולא כולל הגברה ותאורה. ₪  38,000ארי( ע"ס 

כיוון שהוא פונה לקהל מגוון ) חילוני,  האומן חנן בן אריבנוסף, מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את 

 פונה רק לציבור הדתי והחרדי.  יונתן רזאל האומן  דתי וחרדי( ואילו

 מתאים לאופי האירוע ופונה לקהל מגוון. 

 1827000783 - תקציבי מקור

 (1)נספח מס'           
 

  20ברחוב מבצע משה  עבודות שיפוץ במרכז הפיס -335/2018הצעה מס'  .2
מחלקת ספורט ואירועים פנתה לספקים הבאים , 20הפיס הנמצא ברחוב מבצע משה  ץ מים במרכזפיצועקב 

אשר שיקום, דקר בן :  לקבלת הצעות מחיר עבור החלפת אריחי תקרה, צבע, עבודות גבס, החלפת פרקט
  ימין, רוחם רוני ) לא נשלחה הצעת מחיר(. 
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 עות המחיר שהתקבלו: צלהלן ה

 

 

 

 

 

 

 

 34,886אשר שיקום ע"ס  ההצעה הזולה ביותר שלרועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם  מחלקת ספורט ואי

  כולל מע"מ.

 2026952750 תב"ר מוסדות ציבור -מקור תקציבי
 (2)נספח מס'                                                                    

 
 
ע"פ דרישות  מ )חוברת לנהלים בטיחותיים ובטחונייםעריכת פק" -2018/336הצעה מס'  .3

 קבוע למתקני ספורט המשטרה( 

) חוברת לנהלים בטיחותיים ובטחוניים  מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה להצעות מחיר עבור פק"מ
קבוע למתקני ספורט ) דוד רזיאל, קריית האומנם, קריית מנחם, פארק עופר, מרכז   ע"פ דרישות המשטרה

 י.א ידע וביטחון, שלמה דאלי. שי אבטחה,  הפיס, מגרש ג'רסי, מרכז הטניס( לספקים הבאים:
 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:       

 פרוט המוצר 

פק"מ  קבוע  למתקני 

ספורט

כמות מתקנים

סה"כ לפני מע"מ 

מע"מ 

שלמה דאלי

מחיר כולל

₪ 3,500

8

י.א ידע וביטחוןשי אבטחה

מחיר כוללמחיר כולל

₪ 2,800₪ 1,500

88

₪ 2,040

₪ 14,040

₪ 28,000₪ 22,400₪ 12,000

₪ 4,760

₪ 32,760

₪ 3,808

₪ 26,208 

 שלמה דאלי ע"ס ההצעה הזולה ביותר שלרועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם  מחלקת ספורט ואי

  כולל מע"מ.₪   14,040 

 האם ניתן מפרט זהה ואחיד לכלל הספקים? נציג מחלקת ספורט ואירועים משיב שכן.  -לשאלת הועדה

מרכז  דוד רזיאל, קריית האומנם, קריית מנחם, פארק עופר, מרכז הפיס, מגרש ג'רסי,    -מקור תקציבי
 הטניס.  

 (3נספח מס' )                                                                   

 אולם ספורט קריית מנחם  -איטום גג -2018/337הצעה מס'  .4

מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה להצעות מחיר עבור איטום הגג באולם הספורט בקריית מנחם לספקים 
 א.א זהר, צפרירים, אמינות באיטום בע"מ. הבאים: 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו: 
 אופציה א': 

 

 

 
 

 פירוט

 אשר שיקום  דקר בן ימין
 לפני מע"מ עלות

 
 לפני מע"מ עלות

 2,500 7,000 החלפת אריחי תקרה אקסוטית בסטודיו
החלפת תקרת גבס במסדרון עליון + שפכטל וצבע 

4500 
4,500 7,800 

 
 14,500 17,000 החלפת פרקט למינציה בחדר רתמיקה +פירוק

 2,000 5,000 צביעת קומה עליונה שירותי נשים גברים
שירותים ומקלחותצביעת קומה תחתונה   6,500 2,000 

   
 29,800  40,000 סה"כ
17%מע"מ   6,800 5,066 

 34,866 46,800 סה"כ כולל מע"מ
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 אמינות באיטום  צפרירים א.א זהר פרוט המוצר 

 מחיר כולל  מחיר כולל  מחיר כולל   

איטום השוקת בשני 
צידי  ביריעות + 
 הוספת מרזבים

 ₪17,000  ₪18,000  ₪13,000 

 5 3 5 תקופת אחריות  

 13,000 ₪ 18,000 ₪ 17,000 ₪ סה"כ לפני מע"מ 

 2,210 ₪ 3,060 ₪ 2,890 ₪ מע"מ 

  ₪ 19,890 ₪ 21,060 ₪ 15,210 

 
 אופציה ב': 

 
 אמינות באיטום  צפרירים א.א זהר רוט המוצר יפ

 מחיר כולל  מחיר כולל  מחיר כולל   

הוספת פח איסכורית 
מעל לחלונות לאורך 

 שני צידי הגג
 ₪17,000  לא הציע  ₪23,000 

 6   5 תקופת אחריות  

 17,000 ₪   23,000 ₪ סה"כ לפני מע"מ 

 2,890 ₪   3,910 ₪ מע"מ 

  ₪ 26,910   ₪ 19,890 

 
 אמינות באיטום בע"מ  עם  ההצעה הזולה ביותר של ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרותמחלקת 

 נבחרה אופציה א' המתאימה לצרכי העירייה(. ₪ )  15,210ע"ס 

 2026952750תב"ר מוסדות ציבור   -ר תקציבימקו

 (4)נספח מס'                                                                  

 
 תיקון מכלים שקועי קרקע -2018/338הצעה מס'  .5

מכלים  5-מחלקת שפ"ע פנתה לשתי חברות אשר עובדות עם העירייה לשם קבלת הצעות מחיר עבור תיקון ל
 טמוני קרקע. 

 להלן הצעות מחיר: 

מיכלים כולל  5 -סה"כ ל עלות למיכל  
 מע"מ 

 49,982.4 8,544 חברת ר.ג.א

 10,000 חברת י.ר.א.ב 
 

58,500 

 
 כולל מע"מ. 49,982.4חברת ר.ג.א ע"ס  לההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר שמחלקת שפ"ע ממליצה לאשר 

  אין ביטוח למכלים.  כי   השיבהאם יש ביטוח למכלים? מנהל מח' שפ"ע  -לשאלת הועדה

 1712300743  -מקור תקציבי
 (5)נספח מס'                                                                 
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 פארקים מרכזיים ) גן ההגנה, פארק עופר( 2-החלפת ארונות השקיה ב  -2018/339הצעה מס'  .6

  (חברת גרעין, עומר השקיה)גינון פנתה לספקים המורשים ע"י העירייה מחלקת 

 הבאים כדלקמן :  בפארקיםעבור החלפה של חמישה ארונות השקייה תקולים 

)הפארק לא מקבל מים  ם כלל ונדרשת להחליפם באופן דחוףארונות ההשקיה לא מתפקדי 2  -גן ההגנה  .א
 עקב קריסת המערכות(

במשטחי הדשא ארונות השקיה להחלפה דחופה עקב התיישנות הציוד ופגיעה מתמשכת  3  -פארק עופר .ב
 עקב אי תקינות מע' ההשקיה.

 
 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 
 משתלת אייל גרדן מרקט 

 
 חברת גרעין  עומר השקייה 

לא כולל מע"מ , לא כולל ₪  76,000
 התקנה 

לא כולל מע"מ, לא כולל ₪  58,600
 התקנה

 לא כולל מע"מ כולל התקנה ₪  57,450

 
 לא כולל    ש"ח57,450ע"ס  חב' הגרעין של לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר  מח' הגינון ממליצה 
 כולל התקנה.  ,מ מע" 

 האם יש ביטוח למכלים? מנהל מח' שפ"ע שאין ביטוח למכלים.    -לשאלת הועדה

 2721  - מקור תקציבי
 (6)נספח מס'                                                                  

 
 הקמת במות מסוג לייר, מגדלי לייר וקונסטרוקציות   -340/2018הצעה מס'  .7

לייר,  מסוג  בדבר מתן שירותי הקמת במותמחיר הצעות לקבלת  בקשהבחלקת ספורט ואירועים פנתה מ
 וקונסטרוקציות. מגדלי  לייר

 
 פירוט ההצעה: 

 .2018בספטמבר  27, 26, 25תאריכי האירועים :

 , שמחת תורה31.09.18במה רחבת חוץ במגדל הלבן כולל את תאריך  •

, מלבד במה חיצונית  15:00עד השעה   28.9.18פירוק הבמות     16:00עד השעה   23.9.2018הקמה בתאריך  •

 .במגדל הלבן

 14:00עד השעה  2.10.2018במגדל הלבן תפורק בתאריך  במת רחבת חוץ  •

 .ההצעה מחייבת השתתפות בסיור שטח לפני ביצוע •

 ההצעה כוללת הובלות, הקמה ופירוק, פינוי שטח הבמה מכלל הציוד והנלווים. •

 .ההצעה כוללת תכנית מהנדס לבמה וחישובים סטטיים למפרט •

י ליקויים, לתיקון מיידי  ועד שעה וחצי מהודעת ההצעה כוללת  מחויבות של הספק, במקרה של גילו •

 . המזמין

 הספק הזוכה מתחייב לצרף אישור של מהנדס קונסטרוקציה לבמות לאחר ההתקנה וההצבה. •

אין עיריית רמלה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את כל ההצעה בשלמותה. העירייה רשאית על פי  •

 לפיצול העבודה / אספקת הטובין/ מתן השירות, בין מספר מציעים.שיקול דעתה הבלעדית לפעול 

 ההצעה בתוקף לשנה. •
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 ע"י גזברית העיריה יום מיום אישור החשבונית 45תנאי התשלום שוטף +  •

 
 הספקים שנעשתה אליהם פנייה:

 .עיצוב במה1
 הוגש בשם קשת במות.  -במות חוות לכיש . 2
 לא הגיש הצעה, לא פנויים בתאריכים, מצ"ב מסמך.  -.מונדו במות3
 לא הגיש הצעה. -.מיכאל מור4
 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 
 

 המחירים אינם כוללים מע"מ.**  
 להצעת עיצוב במה יש להוסיף עלויות:

 מע"מ.לא כולל ₪   6,000הובלה, הקמה ופירוק :  
 מע"מ. לא כולל₪  4,500מהנדס +חישובים סטטיים: אישור 

 
 טבלת השוואות פארק עופר ושער

יח'  תאור הפריט
 קשת במות עיצוב במה כמות חישוב

מטר כוללת: א. חיפוי הבמה בשטיח  2.40*3.6במידות אופציה : במה 
לבד                         ב. חיפוי הדפנות בבד ברלינגטון   ג. בינוי מדרגות  

 1 יחידה עלייה לבמה עם מעקות
1,200 ₪  1,000 ₪  

                                                                       אופציה : במה מתחם פנימי המגדל הלבן
. חיפוי 1מטר הכוללת:  0.8מטר ובגובה  8*8א. בינוי במה במידות 

בינוי סט  3. חיפוי הדפנות בבד ברלינגטון. 2הבמה בשטיח לבד, 
               . בינוי מעקות ע"פ דרישה                        4מדרגות עלייה לבמה, 

מטר ובגובה הבמה    2מטר* 1במידות  P/Aיחידות כנפיים ל  2ב. בינוי 
מטר    ד. בינוי במת קונסולה במידות:  2.5ג. גב הבמה שחור בגובה 

 מטר              0.4מטר ובגובה 4.8מטר* 2.40

 1 יחידה

11,500 ₪  9,500 ₪  

                                                                         במה רחבת חוץ המגדל הלבן
מטר הנבנית בשני מפלסים: מפלס  14*14א. בינוי במה במידות: 

מטר  10*14מטר . מפלס שני במידות  1ובגובה  4*14ראשון במידות 
מטר.  הבמה כוללת :   חיפוי הבמה בשטיח לבד. חיפוי  1.5ובגובה 

 בד ברלינגטון  ,בינוי מדרגות  עלייה לבמה עם מעקות                                                                הדפנות ב
מטר מעל גובה  4מטר * מטר  14ב. בינוי גב במה שחור במידות: 

מ"ר, גובה מ' מעל בסיס  52הבמה  כולל הכנה לתליית קיר לדים 
מטר הכוללים:    8ובגובה  2*2ים במידות יחידות מגדל 2ג. בינוי    במה.

.                                                       PA. קורה בשיא גובה המגדל עבור תליית 1
מ' בהיקף  2. רשת שחורה עד לגובה 3.משקולות ועיגונים נדרשים   2

 ד. בינוי במת קונסולה במידות:     P.A. מנוע+ תליית 4כל  מגדל     
 מטר   0.4מטר בגובה  6מטר *  2.4

   יחידה

48,000 ₪  
)המחיר 
אינו כולל 
גב במה 
לקיר 
לדים, 

משקולות 
 בלבד(

39,000 ₪  

 0.4מטר גובה  2מטר רוחב  2.4במידות: אורך  -פודיום מערכת תופים
מכוסה בשטיח לבד חסין אש כחול מעכב על גלגלים כולל נעילה, מטר 

 1 יחידה 3בעירה דרגה 
780 ₪  500 ₪  

מטר  0.4מטר גובה  1.2מטר רוחב  2במידות:  אורך  –פודיום קלידים 
, מכוסה בשטיח  לבד חסין אש בצבע כחול על גלגלים כולל נעילה

 1 יחידה 3מעכב בעירה דרגה 
600  ₪  300 ₪  

 0.2מטר גובה  1.2מטר רוחב  2במידות: אורך  –פודיום גיטרות / ליווי 
מכוסה בשטיח  לבד חסין אש בצבע   על גלגלים כולל נעילה,מטר  

 1 יחידה 3כחול מעכב בעירה דרגה 
600 ₪  300 ₪  

כולל  1.5מטר גובה  3*4: קונסטרוקציה למסכים בצדי במה אופציה
₪ 5,000 2 יחידה משקולות ועגונים  5,000 ₪  

 
₪    67,680 סה"כ   55,600  ₪  
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 תאור הפריט
 קשת במות עיצוב במה כמות חישוביח' 

מטר הנבנית בשני  14*14א. בינוי במה במידות:   במה פארק עופר
מטר . מפלס שני במידות  1ובגובה  4*14מפלסים: מפלס ראשון במידות 

מטר. הבמה כוללת :   חיפוי הבמה בשטיח לבד.  1.5מטר ובגובה  10*14
חיפוי הדפנות בבד ברלינגטון  ,בינוי מדרגות  עלייה לבמה עם מעקות ב. 

 2מטר מעל גובה הבמה  ג. בינוי  3מטר *  14ידות: בינוי גב במה שחור במ
. קורה בשיא 1מטר הכוללים:  10ובגובה  3*4יחידות מגדלים במידות 

. P.A                                                           2גובה המגדל עבור תליית  
מ'  2לגובה  . רשת שחורה עד3משקולות ועיגונים נדרשים                      

. מנוע+ תליית 4בהיקף כל  מגדל                                                          
P.A                                   :6מטר *  2.4ד. בינוי במת קונסולה במידות 

 מטר   0.4מטר בגובה 

 1 יחידה

40,900 ₪  

44,000 ₪  

 0.3מטר גובה  2מטר רוחב  2.4במידות: אורך  -פודיום מערכת תופים
מכוסה בשטיח לבד חסין אש כחול מעכב  על גלגלים כולל נעילה,מטר 

 1 יחידה 3בעירה דרגה 
780  ₪  

מטר  0.4מטר גובה  1.2מטר רוחב  2במידות:  אורך  –פודיום קלידים 
מכוסה בשטיח  לבד חסין אש בצבע כחול מעכב  על גלגלים כולל נעילה,

 1 יחידה 3בעירה דרגה 
600 ₪  

 0.2מטר גובה  1.2מטר רוחב  2במידות: אורך  –פודיום גיטרות / ליווי 
,  מכוסה בשטיח  לבד חסין אש בצבע כחול על גלגלים כולל נעילהמטר  

 1 יחידה 3מעכב בעירה דרגה 

600 ₪  

כולל  1.5מטר גובה  3*4אופציה: קונסטרוקציה למסכים בצדי במה 
₪ 5,000   יחידה משקולות ועגונים  5,000 ₪  

₪ 47,880 סה"כ     49,000 ₪  

 

 אישור הועדה ניתן בכפוף לאישור ההצעה התקציבית של הפסטיבל.  -בעניין השער
 

 המחירים אינם כוללים מע"מ.**  
 להצעת עיצוב במה יש להוסיף עלויות:

 מע"מ.לא כולל ₪   6,000הובלה, הקמה ופירוק :  
 מע"מ. לא כולל₪  4,500מהנדס +חישובים סטטיים: אישור 

 
ע"ס ( , קשת במות חוות לכיש )הוגש בשם ההצעה הזולה ביותר של  ואירועים ממליצה לאשר אתמחלקת ספורט 

 ,. כולל מע"מ₪  105,140

 מקור תקציב:  •
 1822100752ק"ק מופע מרכזי + מפגן רב תרבותי ₪  30,000
 1822100750ק"ק לראות את יופיה ₪  13,000
 1822100758ק"ק שמחת בית השואבה ₪  10,500
 1827000784ק"ק מופע מוזיקלי יהורם גאון ₪  10,000
 1822100781עשורים לעיר רמלה  7ק"ק טברנה ₪  7,000

 1827000785ק"ק ת. תורנית אירועי מוזיקלי ₪  27,900

 תאור הפריט
 קשת במות עיצוב במה כמות יח' חישוב

מעל כביש במידות  כשער הנבנהבינוי קונסטרוקציית פיגום המעוצבת 
מטר הכוללת:            א. מיתוג  5*7מ' מידות נטו למעבר  7*11כלליות 

 משתי הדפנות                                ב. משקולות ועיגונים נדרשים

    

24,500 ₪  29,000 ₪  

 

 

₪ 24,500 סה"כ  29,000 ₪  
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 1822000754סעיף אירועים ₪  6,740
 

 האם מדובר באותן במות? נציג מח' ספורט ואירועים משיב שכן.  -לשאלת הועדה
 

 הערות הועדה: 
יודגש כי בשל ס"ד הזמנים הקצר, במקרה של תקלה בלתי צפויה יהא ניתן להתקשר עם המציע השני כפוף 

 לניהול מו"מ להשוואת המחירים.  
קטור. בנוסף לכך, כלל ההתקשרות סטרעוד יובהר כי אישור הועדה ניתן בכפוף לאישור ביטוחי ואישור קונ

 אודות הקמת הבמות אינו עובר את הסכום המחייב מכרז. 
 

 (7)נספח מס'                                                                  

 
 רמלה עיר עולםתשתית למתחם החלקה על הקרח עבור פסטיבל   -2018/341הצעה מס'  .8

תשתית למתחם החלקה על הקרח  בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור מתן שירותי ספורט ואירועים פנתה  לקת מח
  .לגו , חוות לכיש ועיצוב במה, להלן הספקים: רמלה עיר עולם לאירועי פסטיבל 

 
 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 
 עיצוב במה חוות לכיש לגו כמות שירות

מעלות,  0הקמת תשתית מפולסת 
 קילו לכל פלטה 50למשקל של 

200 
 מ"ר

  ₪ 115עלות למ"ר   ₪ 22,000
23,150 ₪  

  ₪ 138עלות למ"ר 
27,777 ₪  

  ₪ 32,500 ₪ 27,085  ₪ 25,740  סה"כ כולל מע"מ
 

כולל  ₪ 25,740לגו , ע"ס של ההצעה הזולה ביותר ההתקשרות עם  מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את 
 מע"מ
                                                  1822000754 -תקציביסעיף 

 (8)נספח מס' 

 
    פעילויות אקסטרים לנוער עבור פסטיבל רמלה עיר עולם   -2018/342הצעה מס'  .9

  ספקים עבור שירותי אקסטרים לנוער   2 -מחלקת ספורט ואירועים פנתה  בבקשה לקבלת הצעות מחיר מ  
 פאנטום., פיסגה בנג'י , להלן הספקים :26-27.9.18ם כילתארירמלה עיר עולם  לאירועי פסטיבל   

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 פסגה בנג'י פאנטום כמות שירות
 ₪ 83,000  ₪ 76,000 1 מנוף בנג'י + מרפסת 

  ₪ 16,000  ₪ 22,000 1 קיר טיפוס + אומגה
 ₪ 99,000  ₪ 98,000  סה"כ לפני מע"מ
 ₪ 115,830  ₪ 114,660  סה"כ כולל מע"מ

 
 

פאנטום, ע"ס מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של חברת  
 .  כולל מע"מ ₪ 114,660
 

 
 
  ₪ 30,650ק"ק ספורט אתגרי לנוער ,  1822100752   - תקציבי מקור

  ₪ 20,593ק"ק ת. תורנית פרויקט מוזיקלי,  1827000786                     
  ₪ 63,417אירועים,  1822000754                            
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 (9)נספח מס'                                                                  
 

  2פעילות איכות הסביבה בפסטיבל רמלה עיר עולם  -עדכון החלטה  -2018/343הצעה מס'  .10

₪  22,300חברת שפיץ ע"ס אושרה ההתקשרות עם  27.8.18מיום  35/2018-14ועדת הצעות פטורות מס' וב

 כולל מע"מ. ₪  7,000עם חברת יוצרים סביבה ע"ס שרות מע"מ והתקכולל 

  -ת באופן הבאייש לעדכן את ההתקשרו

 לא כולל מע"מ ) ולא כפי שנכתב כולל מע"מ(. ₪  22,300ההתקשרות עם חברת שפיץ הינה ע"ס א.  

  חברת יוצרים סביבה הודיעה באופן פתאומי כי היא אינה עובדת בחול המועד סוכות ולפיכך יש לבטל ב. 

 ההתקשרות עמה. את     
10)נספח מס'                                                                    ׂ  ׂ) 

 
 

 הועדה: המלצות
 
 מופע מוזיקלי המותאם גם לציבור החילוני הדתי והחרדי    -334/2018הצעה מס'  .1

 וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםמחלקת ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת    
 לא כולל מע"מ ולא כולל הגברה ותאורה. ₪  38,000שורה ראשונה ) חנן בן ארי( ע"ס חברת    
 
  20ת שיפוץ במרכז הפיס ברחוב מבצע משה עבודו -335/2018הצעה מס'  .2

    םוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות ע מחלקת ספורט ואירועיםהועדה מאשרת המלצת    
  כולל מע"מ. 34,886ע"ס  אשר שיקום   
 
     ע"פ דרישות המשטרה(  עריכת פק"מ )חוברת לנהלים בטיחותיים ובטחוניים -336/2018הצעה מס'  .3
 קבוע למתקני ספורט     
  םוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עמחלקת ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת     
  כולל מע"מ.₪   14,040ע"ס   למה דאליש    
 
 אולם ספורט קריית מנחם  -איטום גג -337/2018הצעה מס' . 4

  םוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עמחלקת ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת     
 נבחרה אופציה א' המתאימה לצרכי העירייה(. ₪ )  15,210אמינות באיטום בע"מ ע"ס      
 
 תיקון מכלים שקועי קרקע -338/2018הצעה מס'  .5

    חברת ר.ג.א  םוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עמחלקת  שפ"ע הועדה מאשרת המלצת      
 כולל מע"מ. 49,982.4ע"ס      
 
 פארקים מרכזיים ) גן ההגנה, פארק עופר( 2-החלפת ארונות השקיה ב  -339/2018הצעה מס' . 6

 חב' הגרעין  םוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עמחלקת  גינון הועדה מאשרת המלצת      
 מ , כולל התקנה. לא כולל  מע"  ש"ח 57,450 ע"ס        
 
 
 
 
 
 
 הקמת במות מסוג לייר, מגדלי לייר וקונסטרוקציות   -340/2018הצעה מס'  .7
 חוות לכיש  הועדה מאשרת המלצת מחלקת  גינון וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם    
 יודגש כי ככל ההתקשרויות אודות הבמות    .כולל מע"מ₪  105,140ע"ס ( , )הוגש בשם קשת במות   
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 אינן עוברות את הסכום המחייב מכרז.    
 
 הקרח עבור פסטיבל רמלה עיר עולםתשתית למתחם החלקה על   -341/2018הצעה מס' . 8

  הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם    
 .כולל מע"מ ₪ 25,740של לגו , ע"ס     
 
 פעילויות אקסטרים לנוער עבור פסטיבל רמלה עיר עולם      -342/2018הצעה מס' . 9

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם    
 .  כולל מע"מ ₪ 114,660פאנטום, ע"ס     
 
  2פעילות איכות הסביבה בפסטיבל רמלה עיר עולם  -עדכון החלטה  -343/2018הצעה מס'  .10

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם      
בנוסף, הועדה  לא כולל מע"מ ) ולא כפי שנכתב כולל מע"מ(.₪  22,300חברת שפיץ הינה ע"ס 

  ההתקשרות עם חברת יוצרים סביבה) לא עובדים בחול המועד(.  מאשרת ביטול
 

 אל רוזה                                                              רונן עזריהללע                   
 גזברית העירייה                                                      מנכ"ל העירייה                

 
 

 החלטות ראש העיר:

 מופע מוזיקלי המותאם גם לציבור החילוני הדתי והחרדי    -334/2018הצעה מס'  .1
לא כולל מע"מ ולא כולל הגברה ₪  38,000שורה ראשונה ) חנן בן ארי( ע"ס  חברת ההתקשרות עםמאשר    

 ותאורה. 
 
  20עבודות שיפוץ במרכז הפיס ברחוב מבצע משה  -335/2018הצעה מס'  .2

  כולל מע"מ. 34,886ע"ס  אשר שיקום םעמאשר ההתקשרות    
 
     )חוברת לנהלים בטיחותיים ובטחוניים ע"פ דרישות המשטרה(  עריכת פק"מ -336/2018הצעה מס'  .3
 קבוע למתקני ספורט     
  כולל מע"מ.₪   14,040שלמה דאלי ע"ס   םההתקשרות עמאשר     
 
 אולם ספורט קריית מנחם  -איטום גג -337/2018הצעה מס' . 4

 נבחרה אופציה א' המתאימה לצרכי ₪ )  15,210אמינות באיטום בע"מ ע"ס  םההתקשרות עמאשר     
 העירייה(.     
 
 תיקון מכלים שקועי קרקע -338/2018הצעה מס'  .5

 כולל מע"מ. 49,982.4ע"ס  חברת ר.ג.א םההתקשרות עמאשר      
 
 ההגנה, פארק עופר(פארקים מרכזיים ) גן  2-החלפת ארונות השקיה ב  -339/2018הצעה מס' . 6

 מ , כולל התקנה. לא כולל  מע"  ש"ח57,450ע"ס   חב' הגרעין  םההתקשרות עמאשר      
 
 
 
 
 

 הקמת במות מסוג לייר, מגדלי לייר וקונסטרוקציות   -340/2018הצעה מס'  .7
 .כולל מע"מ₪  105,140ע"ס ( , חוות לכיש )הוגש בשם  קשת במות עםמאשר ההתקשרות     

 יודגש כי ככל ההתקשרויות אודות הבמות אינן עוברות את הסכום המחייב מכרז.      
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 תשתית למתחם החלקה על הקרח עבור פסטיבל רמלה עיר עולם  -341/2018הצעה מס' . 8

 .כולל מע"מ ₪ 25,740לגו , ע"ס  ההתקשרות עםמאשר     
 
 פעילויות אקסטרים לנוער עבור פסטיבל רמלה עיר עולם      -342/2018הצעה מס' . 9

 .  כולל מע"מ ₪ 114,660פאנטום, ע"ס מאשר ההתקשרות עם     
 
  2פעילות איכות הסביבה בפסטיבל רמלה עיר עולם  -עדכון החלטה  -343/2018הצעה מס'  .10
 לא כולל מע"מ ) ולא כפי שנכתב כולל ₪  22,300חברת שפיץ הינה ע"ס  ההתקשרות עםמאשר      

 ביטול ההתקשרות עם חברת יוצרים סביבה) לא עובדים בחול המועד(.   שרמאבנוסף, מע"מ(. 
 

 
 
 
 

 מיכאל וידל
 ראש העיר

 רמלה      
 


