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 בחדר ישיבות ע"ש( 2018נובמבר  6כ"ח בחשון תשע"ט )שלישי,  יוםב להצעות פטורותהועדה מישיבת 

  אפריאט בבניין העירייה. 
 

 :                                 נוכחים                                                            : משתתפים
 מהנדסת העיר  -יק'יאנה סולוביצ'ז                                    מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

 כלכלן אגף הנדסה   -עוז בן שלוש גזברית העירייה                                   -רוזה עללאל 
 מחלקת ספורט ואירועים   -משנה ליועמ"ש                               ריקי כהן  -עו"ד סופי וטלם

           מנהל הבריכה העירונית  -בוריס אוסטאוב                    מח' משק ונכסים  מנהלת  -מיכל רוטמן 
 מחלקת הרווחה   -תר סולימינסקיאס                          מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון

 

 הנדון:
 

 העברת סדנה ליוצאי אמל"ט לצורךתכנים פיתוח ארגוני קהילתי והדרכה"   -2018/416הצעה מס'  .1

בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור הנחיית סדנת העצמה ושילוב  פנתה   מרכז עוצמה רמלה, באמצעותמחלקת הרווחה  

 ספקים : 3  -, נעשתה פנייה ל  בקהילה לנשים יוצאות אמל"ט במרכז עוצמה רמלה

 נאור ייעוץ והדרכה  , ארי הדרכות לצמיחה -לבתכנים פיתוח אירגוני קהילתי והדרכה , 

 להלן הצעות המחיר :
 

 מחיר הסבר שם הספק

 כולל מע"מ₪  26,676 סדנת העצמה לנשים עולות דוברות ספרדית פיתוח אירגוניתכנים 

 כולל מע"מ₪  30,808 סדנת העצמה לנשים עולות דוברות ספרדית לב ארי הדרכות לצמיחה

כולל מע"מ₪  31,824 סדנת העצמה לנשים עולות דוברות ספרדית נאור ייעוץ והדרכה  
 

תכנים פיתוח ארגוני קהילתי והדרכה"  " ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת הרווחה ממליצה לאשר את 

 מימון ניתן על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים(. 100%)  כולל מע"מ₪  26,676של ע"ס 

   1842210840 -תקציבימקור 
 ( 1)נספח מס' 

 

  ניהול מוסיקלי  יוזמה קבוצה רב תרבותית -ביטול התקשרות   - 417/2018הצעה מס'  .2

 שרה ההתקשרות עם (  אי273/2018הצעה מס'  ) 08.08.2018מיום   31/2018-14ה להצעות פטורות מס' ועד    

 .כמנהל מוסיקלי לקבוצה רב תרבותיתכולל מע"מ , ₪  28,000ע"ס   ירון באנר    

 ירון באנר החליט שאינו מעונין לבצע  את ההתקשרות, בשל תנאי התשלום, למרות שאלה עודכנו בשלב הבקשה להצעת     

 . , )מצ"ב מכתב על ויתור(המחיר    

 בנסיבות העניין, מחלקת ספורט ואירועים  מבקשת מהועדה לבטל ההתקשרות עם ירון באנר.   

 1822000757 -תקציבימקור    
 (2)נספח מס'                                                                        

 
 העירונירכישת מצלמות גוף למחלקת הפיקוח  - 418/2018הצעה מס' . 3

 נדרש לרכוש מצלמות גוף לביטחונם של הפקחים, מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת העירוני  פיקוח הלמחלקת 

 רמי יוסף. , , א.א. יבוא ושיווק NO RISK -מטתיק  הצעות מחיר מהספקים הבאים:

 , א.א. יבוא ושיווק NO RISK -מטתיק  נענו לבקשה :
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 : טבלת השוואות מצלמות גוף לפיקוחלהלן 
 ייבוא ושיווקא.א   טתיקמ    

 תאור הפריט
יח' 

 כמות חישוב
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

עם   Transcend Driveoro Body 20מצלמה דגם: 
Wifi -  מצלמת גוף לעובדידי הפיקוח והשיטור העירוני

 30000 1500 17777.6 888.9 20 יחידה שווה טיב וערך

 30000   17777.6       ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 5100   3022.2       מע"מ

 35,100   20,799.8       ₪ סה"כ כולל מע"מ 

 

,  כולל מע"מ₪  20,799ע"ס ,  NO RISK -מטתיק ההצעה הזולה ביותר של מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם 
 הספק עונה על דרישות העירייה.

 הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה ע"פ   -קור תקציבי מ

 ( 3)נספח מס' 

 

 רכישת מאזני שקילה לרב נכותי  - 419/2018הצעה מס' . 4

 לקבלת הצעות מחיר  לצורך תעסוקה נדרש לרכוש מאזני שקילה , מחלקת רכש פנתה בבקשהלמרכז הרב נכותי    

 אלקטרוניקה ומאזני שביט.שקל אהרון ,גלעוז מהספקים הבאים:   

 גלעוז אלקטרוניקה ומאזני שביט. קשה:בנענו להספקים אשר    

   מחיר :  טבלת השוואותלהלן  

גלעוז 
 מאזני שביט אלקטרוניקה

 כמות תאור הפריט
₪ מחיר סה"כ 

 ללא מע"מ 
₪ מחיר סה"כ 

 ללא מע"מ 

ליחידה וסה"כ מספר תצוגות המראות משקל. משקל ממוצע  3משקל מאזני ספירה, 
פריטים.הפעלה ע"י חלשמל וסוללה נטענת . קריאת משקל והתייצבות מהירים במיוחד . 

אפשרות למדגם בעזרת משקל יחידה ידוע מראש. לוח מקשים מלא להקלדת המדגם 
 1200 870 1 28*23גודל המשטח  -גרם  0.5חלוקות  -ק"ג   30המונח כושר שקילה 

תצוגות המראות משקל. משקל ממוצע ליחידה וסה"כ מספר  3ספירה, משקל מאזני 
פריטים.הפעלה ע"י חלשמל וסוללה נטענת . קריאת משקל והתייצבות מהירים במיוחד . 

אפשרות למדגם בעזרת משקל יחידה ידוע מראש. לוח מקשים מלא להקלדת המדגם 
 1200 870 1 28*23גודל המשטח  -גרם  0.1חלוקות  -ק"ג   6המונח כושר שקילה 

 2,400 1,740  סה"כ ללא מע"מ 

  
 
 ,    לא כולל מע"מ ₪  1,740גלעוז אלקטרוניקה ע"ס מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של    

 הספק עונה על דרישות העירייה .     

  2026222930 -מקור תקציבי
 ( 4)נספח מס' 

 
 

 רכישת משטחי הרמה ועגלות נשיאה  - 420/2018מס'   ה הצע .5  

 נדרש לרכוש עגלות נשיאה והרמה , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים   למרכז הרב נכותי    
 הבאים:   
 ל.כ. כלי עבודה.,  ש.ב. פתרונות שינוע, טכנו דורון, דרור כלי עבודה   
 נענו לבקשה:    
 כולל מע"מ.₪  24,240 -ש.ב. פתרונות שינוע    
 כולל מע"מ. ₪  16,250- טכנו דורון   
 
 לא כולל מע"מ, ₪  16,250טכנו דורון , ע"ס  לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת רכש ממליצה    
 הספק עונה על דרישות העירייה.   
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  2026222930 -מקור תקציבי    
 ( 5)נספח מס' 

 
 ניהול  מוסיקלי, פלייבקים והקלטות  הצגה מברוק בימת הנוער רמלה- 421/2018הצעה מס'  .6  

 מנהלים מוסיקליים לניהול מוסיקלי,בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור מחלקת ספורט ואירועים פנתה       
 , נעשתה פנייה לספקים הבאים:פלייבקים והקלטות הצגה "מברוק" בימת הנוער רמלה      
 לא הגיש הצעה -שמוליק נויפלד      
 התקבלה הצעה - בן אלקיים       
 לא הגיש הצעה  -נדב רובינשטיין      
 להלן המפרט:      

 . )בכפוף לאישור העירייה והתקציב(.2018הפרויקט יתבצע  במהלך חודש מתחילת נובמבר עד מחצית דצמבר  •
 משתתפים. 7-9ניהול מוסיקלי של צוות שחקנים וזמרים,  •

 חזרות בנות שעתיים כל אחת לפחות. 5לימוד הקבוצה שירים עפ"י הפירוט בטבלה בחזרות ברמלה, מינימום  •
 דקות פס קול מוסיקלי על כל המשתמע מכך. 25הכנת פלייבקים, מעברים מוסיקליים, סה"כ כ  •
 ניהול הקלטות אולפן •

 הקלטות שירה באולפן, מיקסים. •
 

 ביצוע שיר

 זמרת סולו+קולות שוב לבד

 סולו זוג בבתים +שירה  קבוצה בפזמונים אין לי כסף

 סולנים נפרדים בבתים +שירה  קבוצה בפזמונים חתונה

 סולו זמרת + שירה קבוצה בפזמונים פלאפל

 סולו +קולות מחרוזת יובל בסון )שלושה שירים(
 סולו זוג בבתים +שירה  קבוצה בפזמונים )קיים פלייבק, הקלטת שירה בלבד( נשיקה לדוד

 

 בן אלקיים תשלום  מקסימלי עבור ניהול מוסיקלי ופלייבקים
 כולל מע"מ₪  14,000 ₪ 14,000

  תשלום  מקסימלי עבור והקלטות שירה באולפן
 כולל מע"מ₪  5,000 ₪ 5,000

 כולל מע"מ₪  19,000 סה"כ
 

 . (הצעתו היחידה)כולל מע"מ ₪  19,000, ע"ס בן אלקיים  מחלקת ספורט ואירועים ממליצה על התקשרות עם  
 1822000755  -תקציבימקור   

 ( 6)נספח מס' 
 
 
 יועץ סביבתי להנחיות מרחביות - 2018/242הצעה מס' . 7

 "הנחיות מרחביות" והוראות להיתר בניה. כתיבת אגף הנדסה מקדם   
 ,מתכננים 3 -מ מחיר לשם כתיבת הוראות סביבתיות,  מחלקת איכות הסביבה פנתה בבקשה לקבלת הצעות 

 :להלן הספקים
 לפני מע"מ.₪  18,000 -נעמה אשור בן ארי 

 לפני מע"מ.₪  25,000  -אסף חרמון    
 מע"מ.לפני ₪  25,000  -חברת אורבניקס    
 
 ₪  18,000נעמה אשור בן ארי ע"ס  ההצעה הזולה ביותרמחלקת איכות הסביבה ממליצה לאשר ההתקשרות עם    
 הספק עונה על דרישות העירייה. ,לא כולל מע"מ    
  1870000752 -תקציבימקור    

 ( 7)נספח מס' 
 
 

 מערב( שמיר)רמלהבפרויקט שכונת נאות יצחק  איכות הבטחת - 2018/342הצעה מס' . 8

 קבלת לשם  ) מתוך מאגר היועצים(  חברות 5- פנו ל , שיא פרו חברתיחד עם החברה המנהלת את הפרויקט  אגף הנדסה    
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  .יצחק נאות פרויקט שכונת במסגרת פיתוח ותשתיות עבודות ביצוע במהלך איכות הבטחת עבור  הצעות מחיר    

  חירם שלמה הנדסה בע"מ, גיאוכום בע"מ, אי.אס.קיו הנדסה פיקוח ובקרת איכות :  אליהן נעשתה פנייה להלן החברות   

 . אליקון, פורט מהנדסים כבישים בע"מ,   

 (:הפרויקטלהלן הצעות המחיר שהתקבלו )כאחוז מעלות  
 0.79% -. חירם שלמה הנדסה בע"מ1
 .0.94% -. גיאוכום בע"מ2
 .0.9%  -. אי.אס.קיו הנדסה פיקוח ובקרת איכות כבישים בע"מ 3

 מעלות  0.79%חירם שלמה הנדסה בע"מ  בשיעור  של חברת ההתקשרות עם ההצעה הזולה  לאשר ממליץ הנדסה אגף     

 מיליון ש"ח(. 216לפי אומדן של ₪  1,706,400 -)כ הפרויקט     

  2027312750 -תקציבימקור      
 (8)נספח מס'                                                                       

 
 הכנת תכנית אסטרטגית כלכלית  - 2018/442הצעה מס'  . 9

לעיר חברות על מנת לקבל הצעות מחיר לקידום תכנית אסטרטגית כלכלית על מנת ליצור מנופי צמיחה  3-אגף הנדסה פנה ל

תוך פיתוח עצמאות כלכלית תוך ראייה לטווח ארוך מבחינת שטחים מניבים בעיר. התכנית ממפה את העוגנים הכלכליים 

בה ומסביבה על מנת ללמוד ולהפיק את המקסימום מהמקורות הבלתי מנוצלים של העיר כמו המיקום האסטרטגי ולמנף 

 את הכלכלה העירונית.

 כ של תוספת הכולל ר"המע של המדיניות מסמך עבור כלכלית בדיקה לערוך המחוזית ועדההו י"ע חשוב לציין כי נתבקשנו

 התנאים אחד אך, בברכה והתקבל השבוע המחוזית בוועדה לדיון עלה המסמך .ומסחר תעסוקה שטחי של ר"מ 120,000

 י"ע העירונית התחדשות של קידומה את יאפשר זה מסמך של אישור .כלכלית בדיקה הינו המסמך אישור להמשך שהיו

 דיור יחידות פיתוח, המשטרה תחנת פינוי, קווטרו מתחם קידום(, ר"מהמע חלק הינן אשר)משלימות קרקעות פיתוח

 .הקשתות בריכת לבין הלבן המגדל בין המקשרת תיירותית טיילת ופיתוח הגג הסכם במסגרת

 היועצים(מתוך מאגר )  המחיר שהתקבלו כולל מע"מלהלן הצעות 

 ₪. 322,400 -מ"בע' ושות שחר בן מנסקי'. צ1

 ₪. 140,400 -. גיאוקרטוגרפיה בע"מ2

 ₪. 280,800 -מ"בע 1996 והנדסה כלכלה . פז3

 .כולל מע"מ₪  140,400 חברת גיאוקרטוגרפיה בע"מ ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 

כלכלן אגף ההנדסה משיב שכל יועץ מעריך עצמו באופן אחר וכמו כן חברת  ממה נובע פער המחיר ? -לשאלת הועדה

 במחיר סביר ויש לעירייה ניסיון בעבודה עמה.  נקבה גיאוקרטוגרפיה בע"מ

  2024442750 -תקציבימקור 

 (9נספח מס' )
 
 

 נאות יצחק שמיר )רמלה מערב( בפרויקטהגדלת שכ"ט למדידה  - 2018/542הצעה מס'  .10

נאות יצחק שמיר )מערב רמלה( ע"ס  בפרויקטעבור מדידות  חברת א. פנקס ובניו בע"מנחתם חוזה עם  16.8.2015בתאריך 

לפני מע"מ. נדרש כעת להגדיל את שכ"ט של החברה עבור ימי עבודה של מדידות בשטח )אשר לא היו כלולים ₪  359,000

 לפני מע"מ. ₪  89,750בסכום של בחוזה המקורי( 

 .מ"מע לפני ₪ 89,750 ס"ע מ"בע א. פנקס ובניו לחברת ט"שכ הגדלת לאשר ממליץ הנדסה אגף

 

 הסכם המקורי.אמור ב* ההגדלה הינה בהתאם ל

  2027312950 -תקציבימקור 
 ( 11)נספח מס' 
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 ייעוד משצ"פ לדרך ברחוב משה רבינוהכנת תב"ע בסמכות מחוזית לשינוי  - 2018/642הצעה מס'  .11

 מחוזית בסמכות ע"תב משרדים מתוך מאגר היועצים של העירייה על מנת לקבל הצעת מחיר להכנת 3 -אגף הנדסה פנה ל

הרצל. לאור העלויות הגבוהות של תב"עות ברחובות -אפריאט, משה רבינו וההגנה -רחובות 3-לדרך ב פ"משצ ייעוד לשינוי

 רצל הוחלט לקדם רק את תב"ע ברחוב משה רבינו. ה-אפריאט וההגנה

ויעוץ השיבו כי אינם יכולים להגיש  ערים תכנון, אדריכלות להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ()חברת קמינסקי
 הצעת מחיר(:

 ₪. 76,050 -. ענבר שמיר אדריכלות בע"מ1
 ₪. 64,350 -. חפץ אדריכלות ובינוי ערים בע"מ2

 .כולל מע"מ₪  64,350 מ ע"ס"בע ערים ובינוי אדריכלות חברת חפץאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 

  2026962950  -תקציבימקור 
 ( 11)נספח מס' 

 
 עדכון החלטה -פיקוח צמוד לבניית אולם ספורט בתיכון לילנטל - 2018/842הצעה מס'  .12

 חברת זבולוני הנדסה וניהול בע"מאישרה את הצעתה של  16.10.201848/2018-14מיום  ועדת הצעות פטורות מס'       

 (.4.5%ללא עמלת משכ"ל  6,513,503 מעלות החוזה  2.5%כולל מע"מ )שיעור של ₪  162,838ע"ס       

     אגף הנדסה מבקש לעדכן את החלטת הוועדה מאחר והחישוב לא נעשה כראוי וכי היה צריך לנטרל את עמלת התכנון       

 כולל מע"מ וכולל ₪  151,790העלות הינה  –(, כלומר מעבודות הפיתוח 4%-ו הפרויקטמעלות  7%והרישוי של הקבלן )      

 עמלת פיקוח.      

 הנכון:  להלן החישוב 

 סה"כ   עבודות פיתוח    הפרויקטעלות    
סה"כ כולל  

 מע"מ 

 סה"כ חוזה של הקבלן
       
5,167,097        400,000  

      
5,567,097  

      
6,513,503  

 בניכוי תקורה של שכ"ט לתכנון ולרישוי
          
361,697          16,000  

         
377,697  

         
441,905  

 סה"כ
       
4,805,400        384,000  

      
5,189,400  

      
6,071,598  

       2.5%חישוב שכ"ט מפקח 

         
151,790  
  כולל מע"מ

 
 2479 -תקציבי מקור

 ( 12)נספח מס' 
 
 

 ודניאל ההגנה ברחובות עצים סקר וביצוע היתר קבלת עבור עבודות מדידה - 429/2018הצעה מס'  .13
 ברחובות עצים סקר וביצוע היתר קבלת עבור מודדים על מנת לקבל הצעות מחיר למדידה 4 -אגף הנדסה פנה ל      

 הצעות מחיר )אבי בן נתן השיב כי אינו מעוניין להגיש הצעה וחברת דאטום לא השיבו(. 2בפועל התקבלו  .ודניאל ההגנה      

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:      

 ₪. 55,224 -. א.ו.ב מדידות ומיפוי בע"מ1

 ₪. 58,500 -. יוגב הנדסה תכנון פיקוח ויעוץ בע"מ2

 

 

     כולל ₪  55,224 מ ע"ס"בע ומיפוי מדידות ב.ו.חברת אזולה של ההתקשרות עם ההצעה  אתאגף הנדסה ממליץ לאשר      

 .מע"מ     

  2025512950 -מקור תקציבי     
 (13)נספח מס' 
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 הארכת נוספת עבור העסקת מדריכות שיקומיות לפרויקט סביבה תומכת וזאת   - 2018/430הצעה מס' . 14
 עד להשלמת הליך המכרז       

 פרויקט סביבה תומכת הינו פרויקט המיועד לתת מענה לבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית , החיים בקהילה

 בסיכון וכולל ליווי של עו"ס, מדריכה שיקומית ואב בית. ונמצאים

 החברה סיפקה מספר מדריכות שיקומיות לפרויקט , לפי הצורך. -בשנה האחרונה השירות ניתן על ידי חברת דנאל 

 כוח שירותי לאספקת פומבי למכרז יציאה חובת מחלקת הרווחה הונחתה כי, קיימת,  משפטית מחלקה עם  בהתייעצות

 . אדם

 חומרי המכרז לאספקת שירותי כוח אדם עבור סביבה תומכת והועברו לקבלת  אישור נוסח במחלקה משפטית

 .  30/2018-14פרוטוקול מספר  2/8/18חודשים בוועדת הצעות פטורות מיום  3 -וניתן פטור זמני ל  2018* ביולי 

 * פרסום המכרז הינו בטיפול משפטי  במחלקה משפטית .

חודשים , עד להשלמת הליך  3 -ל   1/11/18, החל מחברת דנאל הארכת התקשרות עם לאשר מבקשת ווחה  מחלקת הר

מקבלי השירות אשר הינם אנשים עם מוגבלות שכלית  14הפומבי  . זאת במטרה  לא לפגוע ברצף השירות ל המכרז 

 .נה פרויקט זה חיוני עבורם , ומונע מצבי סיכון וסכ ולכן  ומוגדרים חסרי ישע

ולאור דחיפות העניין, מבוקש מהועדה להאריך ההתקשרות  לאור האמור לעיל , על מנת לא לפגוע במקבלי השירות

 בשלושה חודשים ע ד להשלמת הליך המכרז הפומבי. 

 : עלות ההתקשרות

 בשנה עבור שירותי סמך ) מדריכות שיקומיות ואב בית (. ₪  120,000מתוכם תקציב : כ ₪  240,000סה"כ * 

   1845100849  - מקור תקציבי
 (14)נספח מס' 

 
 
 הפרויקט הלאומי ליוצאי אתיופיה - 431/2018הצעה מס' . 51

 דרך החברה למתנ"סים, הפרויקט מטפל בתלמידי חטיבות ותיכונים  2005הפרויקט הלאומי פועל בעיר משנת       

 יוצאי אתיופיה מעניק תגבור לימודי חברתי והעשרתי.       

 ללא מצינג רשותי.₪  1,200,000בשנים האחרונות על סך  עלות הפרויקט       

     לאחר ישיבה עם הנהגת העיר, הוחלט כי העירייה ו ויציאה מרשויות שונותלפני כשלוש לאחר קיצוצים בפרויקט       

 כל שנה כדי לוודא השארתו בעיר. לפרויקט₪ אלף  150תשתתף במצ'ינג של       

 .31.8.2020עד ליום , 54/2016-14 מס'  , אושרה ההתקשרות במסגרת ועדת הצעות פטורות12.12.2016ביום  

 31.8.2019מכן עד ה  ולאחר  31.08.2017בהתאם לאמור נחתם הסכם התקשרות בין הצדדים אשר תוקפו עמד עד ליום   

 להסכם דורש כי ההארכה תתבצע בכתב מידי שנה. 3.1במסגרת ההסכם שנחתם, סעיף       

 בעלות  ,ליוצאי אתיופיההפרויקט הלאומי ההתקשרות עם  ראשל  מבקש ( מחלקת בתי ספר אגף חינוך ונוער )      

 ₪ . 150,000של       

  1813210937 -מקור תקציבי       
 (15)נספח מס' 

 
 

 :המלצות הועדה

 העברת סדנה ליוצאי אמל"ט לצורךתכנים פיתוח ארגוני קהילתי והדרכה"   -416/2018הצעה מס'  .1
 תכנים פיתוח ארגוני קהילתי"וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הרווחה הועדה מאשרת המלצת מחלקת 

 ניתן על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים(. מימון 100%)כולל מע"מ ₪  26,676כה"  בסך של והדר
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 ניהול מוסיקלי  יוזמה קבוצה רב תרבותית -ביטול התקשרות   - 417/2018הצעה מס'  .2
 ירון באנרעם   על ביטול ההתקשרות וממליצה בפני ראש העירספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת מחלקת 

 כולל מע"מ.₪  28,000ע"ס 
 
 העירונירכישת מצלמות גוף למחלקת הפיקוח  - 418/2018הצעה מס' . 3

 , NO RISK -מטתיק הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 
 .כולל מע"מ₪  20,799 ע"ס

 
 רכישת מאזני שקילה לרב נכותי -419/2018הצעה מס' . 4

 גלעוז אלקטרוניקה, הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם
 לא כולל מע"מ.₪  1,740ע"ס 

 
 ועגלות נשיאהרכישת משטחי הרמה  - 420/2018הצעה  מס'   .5

 ₪ 16,250דורון , ע"ס  טכנו עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 
 .לא כולל מע"מ

 
 ניהול  מוסיקלי, פלייבקים והקלטות  הצגה מברוק בימת הנוער רמלה- 421/2018הצעה מס'  .6

 ,בן אלקיים  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותהועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים 
 כולל מע"מ.₪  19,000ע"ס 

 

 יועץ סביבתי להנחיות מרחביות - 2018/242הצעה מס' . 7
 נעמה אשור בן אריעם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותאיכות הסביבה  אשרת המלצת מחלקת \הועדה מ

 לא כולל מע"מ .₪  18,000ע"ס 
 
 מערב( בפרויקט שכונת נאות יצחק שמיר)רמלה איכות הבטחת - 2018/342הצעה מס' . 8

 חירם שלמה הנדסה בע"מ חברת עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותאגף הנדסה  הועדה מאשרת המלצת 
 מיליון ש"ח(. 216לפי אומדן של ₪  1,706,400 -הפרויקט )כ מעלות 0.79%בשיעור 

  .בכפוף להסכם ואחריות מקצועית
 
 הכנת תכנית אסטרטגית כלכלית  - 424/2018הצעה מס'  . 9

 חברת גיאוקרטוגרפיה בע"מ  עם הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות    
 .כולל מע"מ₪  140,400 ע"ס     
 

 הגדלת שכ"ט למדידה בפרויקט נאות יצחק שמיר )רמלה מערב( - 425/2018הצעה מס'  .10

  מ"בע א. פנקס ובניו לחברת ט"שכ הגדלתהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר       

 .מ"מע לפני ₪ 89,750 ס"ע      

 
 מחוזית לשינוי ייעוד משצ"פ לדרך ברחוב משה רבינוהכנת תב"ע בסמכות  - 426/2018הצעה מס'  .11
 חברת חפץ אדריכלות ובינוי ערים  עם הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות     
 כולל מע"מ. ₪  64,530בע"מ ע"ס      

 
 עדכון החלטה -לילנטלפיקוח צמוד לבניית אולם ספורט בתיכון  - 428/2018הצעה מס'  .12

 לעדכן את החלטת הוועדה מאחר והחישוב לא נעשה הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר       
   מעבודות הפיתוח(, 4%-ות הפרויקט ומעל 7%והרישוי של הקבלן ) כראוי וכי היה צריך לנטרל את עמלת התכנון       

 כולל מע"מ וכולל עמלת פיקוח. ₪  151,790העלות הינה  -כלומר       

 

 
 ודניאל ההגנה ברחובות עצים סקר וביצוע היתר קבלת עבור עבודות מדידה - 429/2018הצעה מס'  .13

 מ "בע ומיפוי מדידות ב.ו.חברת א עם הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות      
 .כולל מע"מ₪  55,224 ע"ס      

 

 הארכת נוספת עבור העסקת מדריכות שיקומיות לפרויקט סביבה תומכת וזאת   - 430/2018הצעה מס' . 14
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 עד להשלמת הליך המכרז       
 , חברת דנאל  עם הועדה מאשרת המלצת מחלקת הרווחה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר הארכת ההתקשרות      

 עד לפרסום המכרז. , ₪ 240,000 חודשים בעלות של  3 -ל   1/11/18החל מ       
  

 
 הפרויקט הלאומי ליוצאי אתיופיה - 2018/431הצעה מס' . 51

 אגף חינוך ונוער , מחלקת בתי   עם ההתקשרותבפני ראש העיר את ביטחון וממליצה  מחלקתהועדה מאשרת המלצת       

 ₪ . 150,000בעלות של  ,הפרויקט הלאומי ליוצאי אתיופיהההתקשרות עם  אישורספר מבקשת  ל      

 
 רונן עזריה                                                            עללאל רוזה                                      

 גזברית העירייה                                                             מנכ"ל העירייה                              
 
 

 :החלטות ראש העיר

 העברת סדנה ליוצאי אמל"ט לצורךתכנים פיתוח ארגוני קהילתי והדרכה"   -416/2018הצעה מס'  .1
 כולל מע"מ,₪  26,676תכנים פיתוח ארגוני קהילתי והדרכה"  בסך של ההתקשרות עם "מאשר 

 מימון ניתן על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים(. 100%)
 

 ניהול מוסיקלי  יוזמה קבוצה רב תרבותית -ביטול התקשרות  -417/2018הצעה מס'  . 2
 כולל מע"מ.₪  28,000, ע"ס ירון באנרעם   מאשר ביטול ההתקשרות

 
 רכישת מצלמות גוף למחלקת הפיקוח העירוני - 418/2018הצעה מס' . 3

 .כולל מע"מ₪  20,799 ע"ס,  NO RISK -מטתיק ההתקשרות עם מאשר 
 
 רכישת מאזני שקילה לרב נכותי - 419/2018הצעה מס' . 4

 לא כולל מע"מ.₪  1,740גלעוז אלקטרוניקה, ע"ס  ההתקשרות עםמאשר 
 
 רכישת משטחי הרמה ועגלות נשיאה  - 420/2018הצעה  מס'   .5

 .לא כולל מע"מ₪  16,250דורון , ע"ס  טכנו עםמאשר ההתקשרות 
 
 ניהול  מוסיקלי, פלייבקים והקלטות  הצגה מברוק בימת הנוער רמלה- 421/2018הצעה מס'  .6

 הצעתו היחידה.כולל מע"מ ₪  19,000, ע"ס בן אלקיים מאשר ההתקשרות עם 
 
 יועץ סביבתי להנחיות מרחביות - 2018/242הצעה מס' . 7

 כולל מע"מ .לא ₪  18,000ע"ס  נעמה אשור בן ארימאשר ההתקשרות עם 
 
 מערב( בפרויקט שכונת נאות יצחק שמיר)רמלה איכות הבטחת - 2018/342הצעה מס' . 8

 לפי₪  1,706,400 -הפרויקט )כ מעלות 0.79%בשיעור ,חירם שלמה הנדסה בע"מ  חברת עם ההתקשרותמאשר 
 מיליון ש"ח(. 216אומדן של 

 
 אסטרטגית כלכליתהכנת תכנית  - 424/2018הצעה מס'  . 9

 .כולל מע"מ₪  140,400 ע"ס , חברת גיאוקרטוגרפיה בע"מ עם ההתקשרותמאשר 
 
 
 
 

 הגדלת שכ"ט למדידה בפרויקט נאות יצחק שמיר )רמלה מערב( - 425/2018הצעה מס' .10

 .מ"מע לפני ₪ 89,750 ס"ע, מ"בע א. פנקס ובניו לחברת ט"שכ הגדלתמאשר      

 

 הכנת תב"ע בסמכות מחוזית לשינוי ייעוד משצ"פ לדרך ברחוב משה רבינו - 426/2018הצעה מס'  .11
 כולל מע"מ.₪  64,530חברת חפץ אדריכלות ובינוי ערים  בע"מ ע"ס  עם ההתקשרותמאשר       
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 עדכון החלטה -פיקוח צמוד לבניית אולם ספורט בתיכון לילנטל - 428/2018הצעה מס'  .12
 עדכן את החלטת הוועדה מאחר והחישוב לא נעשה כראוי וכי היה צריך לנטרל את עמלת התכנוןלמאשר       
 כולל מע"מ₪  151,790העלות הינה  -כלומר   מעבודות הפיתוח(. 4%-מעלות הפרויקט ו 7%והרישוי של הקבלן )      

 וכולל עמלת פיקוח.      

 
 ודניאל ההגנה ברחובות עצים סקר וביצוע היתר קבלת עבור עבודות מדידה - 429/2018הצעה מס'  .13

 .כולל מע"מ₪  55,224 ע"ס,מ "בע ומיפוי מדידות ב.ו.חברת א עם ההתקשרותמאשר       
 

 הארכת נוספת עבור העסקת מדריכות שיקומיות לפרויקט סביבה תומכת וזאת  - 430/2018הצעה מס' . 14
 עד להשלמת הליך המכרז       
 עד להשלמת הליך    , ₪ 240,000 חודשים בעלות של  3 -ל   1/11/18, חל מחברת דנאל  עם הארכת ההתקשרותמאשר       
 המכרז.      

  
 
 הלאומי ליוצאי אתיופיההפרויקט  - 431/2018הצעה מס' . 51

 הפרויקט הלאומי ההתקשרות עם  אישוראגף חינוך ונוער , מחלקת בתי ספר מבקשת  ל  עם ההתקשרותמאשר        

 ₪ . 150,000בעלות של  ,ליוצאי אתיופיה       

 

 

 

 

         
 מיכאל וידל                                                                                                                       

 ראש העיר                                      
 רמלה


