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( בחדר ישיבות ע"ש 2018נובמבר  27שלישי ,י"ט כסלו תשע"ט ) יוםבשהתקיימה  להצעות פטורותהועדה ישיבת מ
 אפריאט בבניין העירייה.  

 
 נוכחים:                                                                              : משתתפים

 מח' ספורט ואירועים  -אלייקים וייסשטרן                                          עמ"שוימשנה ל - סופי ויטלם עו"ד 
 מח' ספורט ואירועים  -גזברית העירייה                                                   ריקי כהן -רוזה עללאל
                                    מנהלת מחלקת משק ונכסים   -מיכל רוטמן 

           מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון
                                                                                                                         

 הנדון:
  אפיון מערכת טמ"ס  לאולמות ספורט - 2018/944הצעה מס' . 1

   
 תכנון ופקוח התקנת מצלמות במתקני ספורט בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור מחלקת ספורט ואירועים פנתה   
 ספקים הבאים:, מההמשטרה( פריטי רישוי של   - 'יא 77ד' ,  77א',  77) ס'  על פי דרשות משטרה   

 טנדו  .1
2. M.Y.T quan 
 מנה בכרך  .3

 
  פירוט ההצעה:

  .פעילות  ספורט ופנאי בעירייהארבע מתקני מות על פי דרישת משטרה לרישוי  לאפיון תכנון ליווי ופיקוח להתקנת מצל
 

 להלן טבלת השוואות מחירים:
 

 M.Y.T מנה בכרך טנדו תיאור הדרישה

 תעריף לשעה    מספר שעות תעריף לשעות     מספר שעות תעריף לשעות     מספר שעות    

תכנון  ופיקוח מערכת טמ"ס  
בולמות ספורט ,הגדרת 

דרישות המערכת  לפי דרישת 
משטרה  הכנת כתב כמויות , 
הכנת תכנית מערכת , הכנת 
אומדן עלויות  פיקוח וליווי 
בהתקנה ,ביקורת ואישורי 

 תקינות

 
 
 
 
 

200                      ₪150     

 
 
 
 
 

210               ₪165 

 
 
 
 
 

216              ₪150 

 ₪ 32,400 ₪  34,650 ₪ 30,000 סה"כ עלות לפני מע"מ

 ₪ 5,508 ₪ 5,891 ₪ 5,100 מע"מ

 ₪  37,908 ₪ 40,541 ₪ 35,100 כולל מע"מ

 

כולל ₪  35,100של  ע"ס   טנדו ההצעה הזולה ביותר של  חברת  ההתקשרות עםמחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר 
 לעירייה ניסיון טוב עם הספק.  . מע"מ

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

    
 הדברת תהלוכן האורן בעצי אורן המפוזרים בעיר  - 2018/450הצעה מס' . 2

 ביצים נגועות ברחבי העיר מהספקים   הצעות מחיר בדבר הדברת תהלוכן האורןפנתה בבקשה לקבלת  מחלקת רכש     
 מחיר:טבלת השוואות להלן  , קליינהאוזשגיא עוז, אשמדון, גיא :  הבאים    

 אלי כהן   
שגיא 

  אגרוטל גיא קליינהאוז  אשמדון  עוז

 כמות אור העבודהית
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 מחיר סה"כ יחידה

מחיר 
 מחיר סה"כ יחידה

מחיר 
 מחיר סה"כ יחידה

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

הדברה וטיפול בעצי אורן 
העיר מפני הפזורים ברחבי 

תהלוכן האורן הטיפול יעשה 
 -בשיטת הזרקות יש להשתמש  

 20072 52 23932 62 23160 60 19300 50   58 386 45הזרקת נימיקס 

 20072  23,932.00  ₪23,160.00   ₪19,300.00      סה"כ ללא מע"מ 
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עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות ) מנהל מח' גינון( לאחר התייעצות עם יוסף ברוש 

 הספק עונה על דרישות העירייה.. לא כולל מע"מ₪  19,300ע"ס  שגיא עוז 
 1746000753  -מקור תקציבי 

 ( 2)נספח מס' 
 
 הצגה לחנוכה תרבות תורנית   - 451/2018הצעה מס' . 3

 קול קורא בתקציב של   באמצעות לקיים הצגה לחנוכה האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך אישר לעיריית רמלה      

  מחיר עבור הצגה לחנוכה לקבלת הצעות בבקשה פנתה  ) המדור לתרבות תורנית(  מח' ספורט ואירועים,  ₪  19,000    

 שתתאים גם לציבור הדתי והחרדי בעיר במהלך חנוכה.    

 הספקים אשר נענו לבקשה: יהודה קלמן, שורה ראשונה , תכלת הפקות. 

 

 להלן טבלת השוואת מחירים:      

 עלות כולל מע"מ שם ההצגה שם הספק

בימות קידס 

 תאנה

בעקבות הלב עם שולי רנד מאיר סויסה וישי 

 לפידות

כולל הגברה תאורה תפאורה, מודעות, כרטיסים,  ₪ 42,000

 פרסום ארצי ,הכנת מודעה לפרסום מקומי

 לפרסום מודעה והכנתכולל הגברה תאורה ותפאורה  ₪ 42,120 מערת האוצר יהודה קלמן

 כולל הגברה תאורה תפאורה והכנת מודעה לפרסום ₪ 43,290 366טוביה וחבורת  טוביה רוזנפלד

 

 בימות ההצעה הזולה ביותר של   לאשר ההתקשרות עם (  ממליץמדור לתרבות תורנית)ה מחלקת ספורט ואירועים 

 עבור ₪  30 -, הכנסה) בעקבות הלב עם שולי רנד מאיר סויסה וישי לפידות( כולל מע"מ₪  42,000ע"ס  קידס תאנה 

 התאמה לאופי האירוע ולכלל התושבים בגלל השחקנים המפורסמים והמחיר הזול יחסי.קיימת  כרטיס. 

 אין להודיע לספקים על זכייה רק לאחר אישור קול קורא.  ** 

  1827000783  -מקור תקציבי 
 ( 3)נספח מס' 

 
 
 
 רכישת ציוד למרכז הספורט בקרית האומנים  - 2018/452הצעה מס' . 4

 לאולם הספורט בקריית האומנים נדרש לרכוש ציוד , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים     

 בי ספורט , אנרג'ים,ראם ספורט וספורט גום, מצ"ב הצעות מחיר. הבאים:    

 הלן טבלת השוואות מחיר: ל    
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   ממליצה לאשר ש מחלקת רכ , ם בהצעתם לא התייחסו לכל המוצריםהספקי לאחר בדיקת הצעות מחיר עולה כי   
 , ע"פ ההצעה הזולה ביותר. ראם ספורט בי ספורט , אנרג'ים,ההתקשרות  
 לא כולל  ₪ 4,108מע"מ ,ראם ספורט לא כולל ₪  1,772מע"מ , אנרג'ים לא כולל ₪  9,020 -י ספורט סכום הרכישה :  ב  
 .מע"מ   
           
 2026352930, 2026332930 -מקור תקציבי  

 ( 4)נספח מס' 
 

 2018פעילויות ואטרקציות לילדים ולכל המשפחה לחודש חג החגים דצמבר  -  2018/453הצעה מס' . 5
 פקיםמהספעילויות ואטרקציות לילדים ולכל המשפחה למחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר    
 . הרשקוביץ הפקות, וםפאנת , ויסמן הפקותאים: הב   
 הרשקוביץ הפקות, ום ויסמן הפקות, פאנת :לבקשהנענו הספקים אשר    
  , מיקום: רחבת המגדל הלבן. 05.12.2018תאריך:     

 : להלן טבלת השוואות מחיר 

 הרשקוביץ הפקות וםפאנת ויסמן הפקות   

 עלות לפני מע"מ עלות לפני מע"מ עלות לפני מע"מ 

פעילויות ואטרקציות לילדים ולכל 
 המשפחה 

 
 ₪  31,000 ₪  41,500 ש"ח 33,000

 ₪  5,270 ₪  7,055 ₪  5,610 מע"מ

 ₪  36,270 ₪  48,555 ₪  38,610 סה"כ מחיר כולל מע"מ

 
₪  36,270הרשקוביץ הפקות ע"ס  של  ספורט ואירועים ממליצה לאשר את ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר מחלקת

 . כולל מע"מ
 ** אין להודיע לספקים על זכייה רק לאחר אישור קול קורא. 

 ד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל( ) המשרחנוכה הפיננינג בכפוף לאישור קול קורא   -מקור  תקציבי
 

 ( 5)נספח מס' 
 
 
 

ספורט גוםראם ספורטאנרג'יםבי ספורט

תיאור הפריט

יח' 

מחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותחישוב

325075049014702066180יחידהשק חבטה ) אגרוף( עם שרשרת

3150450110330130390יחידהמתלה קיר לשק חבטה

1202102520861032יחידהכפפות אגרוף

HEX BAR 20581116266013200יחידהמוט משקולות

23707404108203507000יחידהמוט משקולות אולימפי

28016070140901800יחידהדמבלים 10 ק"ג

2100200110220112.52250יחידהדמבלים 12.5ק"ג

21202401322641352700יחידהדמבלים 15 ק"ג

40351402359400יחידהחגורת גב + טבעת

50000יחידהשיפוע מתקפל 120*60*30

52501250028014000יחידהמזרן מדרון משולש 80*60*28

385025509462838910273011503450יחידהמזרן נחיתה  250*120*30
12000200021502150235023500יחידהארגז ) חמור (קפיצה פלציב

40026010400יחידהמתקן סל פישר פרייס לגיל הרך מתכוונן
27001400144528901090218011002200יחידהמקפצת עץ

3170510211633132396290870יחידהטרמפולינה  קוטר 48"
32106302758252708100יחידהעגלת כדורים מתקפלת אלומיניום

20357037740יחידהכריות למוט  סקווט
20357039780יחידהידית מתכת לאובר קרוס

20000יחידהשעון דיגיטלי לחדר כושר  60*30
1088016542167336520סה"כ ללא מע"מ ₪

1849.62812.142844.61108.4מע"מ
12729.619354.1419577.67628.4סה"כ כולל מע"מ ₪
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 05.12.2018מתחמי פעילות ייחודים לאירוע חנוכה בתאריך  -  2018/454הצעה מס' . 6
 מהספקים מתחמי פעילות ייחודים לחודש חג החגיםמחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר   
 לגו יוצרים אירוע, חוגגים הפקות, פאנתום בע"מ, רחלי אלזם הרשקוביץ.  הבאים:  
 , מיקום: רחבת המגדל הלבן.  05.12.2018תאריך:  

  פירוט ההצעה:

 לאירוע חנוכה כמפורט בהצעות הספקיםמתחמי פעילות ייחודים  •
 

 להלן טבלת השוואות מחיר : 
 

 פאנתום בע"מ חוגגים הפקות לגו יוצרים אירוע 
 רחלי אלזם הרשקוביץ

 
 כולל מע"מ כולל מע"מ כולל מע"מ

 כולל מע"מ

 מתחם מציאות מדומה 

 
49,140  ₪   

 

 מתחם ויי פאוט
 49,500  ₪  

 

  ₪  50,000  מתחם דינוזאורים
 

  ₪  50,000  מתחם לונה פארק 
 

 ₪  67,860   מתחם מסלול הנינג'ה 
 

מתחם עמדות לונה פארק, מציאות 
    מדומה, חדרי בריחה, מבוכי לייזר

47,770  ₪ 

 
₪  50,000חברת חוגגים הפקות ) מתחם דינוזאורים( ע"ס ההתקשרות עם מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את 

 כולל מע"מ. 
 . מדובר בפעילות ייחודית ואטרקטיבית שטרם נעשתה דומה לה ברחבי העיר ויש בה כדי למשוך קהל רב

 ** אין להודיע לספקים על זכייה רק לאחר אישור קול קורא. 
 ) המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל( .חנוכה הפיננינג בכפוף לאישור קול קורא   -מקור  תקציבי

 
 ( 6)נספח מס' 

 
 
 2018עבודת אקוסטיקה מקלט קונסרבטוריון  - 2018/455הצעה מס' . 7

 

 ביצוע עבודת אקוסטיקה במקלט הקונסרבטוריוןבבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור מחלקת ספורט ואירועים פנתה    

 אוקטופד, אובזוטק, סונקס )הגישה הצעה לא תקינה(, אקוסטיק, אורבונד, סאונדרייז.   ספקים הבאים:ל  

 הספקים אשר נענו לבקשה: אוקטופד, אובזוטק.   
 

מחלקת ספורט , וחברת הייעוץ א.עדי אקוסטיקה בע"מחיר ע"י מחלקת ספורט ואירועים לאחר בדיקת הצעות המ

בשל הצעתו  הזולה יותר מבין הספקים , כולל מע"מ₪  29,437ע"ס  אובזוטק  לאשר  ההתקשרות עם ממליצה ואירועים 

 שהגישו הצעה בהתאם למפרט ולדרישות העירייה.

 

 

 

 

 

 

 

 להלן טבלת השוואות מחירים: 
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 אובזוטק אוקטופד   

-שטח  תיאור
 מ"ר 

מחיר  יחידות
 למ"ר

כולל  
 מע"מ

יח' \מחיר למ"ר סה"כ
 לפני מע"מ

 סה"כ

הדבקה של  ספוג  תקרה הדבקה :
אקוסטי דגם מלמין בעל מקדם בליעה 

ס"מ.  4.עובי הספוג NRC – 0.85של 
במקלט. הספוג יודבק על גבי כל התקרה 
 צבע הספוג ייבחר ע"י העירייה.

80  374 29,920 150 

 ללא צבע

12,000 

200  

 כולל צביעה

16,000 

 קירות :
התקנת  לוחות מדגם הרקליט  או 

אורגנק  כאשר מאחורי  הפלטה  יש צמר 
 80מ"מ  בציפיות  50סלעים בעובי 

 0.85ק"ג/מ"ק. רמת בליעה לפחות 
NRC משטח כל קיר  30%. יש לכסות

 במקלט.
 נא לצרף  מפרט טכני של החומר הערה :

40  468 18,720 255 10,200 

 לוכד בסים 

  , ´מ 1.25אורך 
 ס"מ  25רוחב צלע 

 8 222 1,776 370 

אספקה בסוף 
 דצמבר(

2,960 

 אופציה : לוכד בסים 

  , ´מ 1.25אורך 
 ס"מ  35רוחב צלע 

 8 363 2,904  0 

 25,160 סה"כ 53,320 סה"כ   

 4,277 מע"מ 0 מע"מ   

 29,437 סה"כ 53,320 סה"כ   

 

 , תב"ר מפעל הפיס2026432750  - יתקציבמקור 

 ( 7)נספח מס' 
 

 ם ממתכת וגגות במוסדות חינוך ומבני ציבור תיקון וניקוי מרזבי  - 2018/457הצעה מס'  . 8
 בבקשה לקבלת  במוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר , מחלקת רכש פנתה  רזבים וגגותמ  ולנקות נדרש לתקן מרזבים     
 הצעות מהקבלנים/שיפוצניקים הבאים:    

 מסגריית המרכז , בי,אל , שי אחזקת מבנים בע"מ , מ.אלבר הנדסה ונתנאל נזרי, מצ"ב הצעות סרוקות פניה למציעים.    

 מע"מ.₪ +  83,680, אומדן העירייה לכלל העבודה  22.11.2018אומדן נשלח למזכירות העירייה     

 לאחר בדיקת הצעות מחיר עולה כי :    

 13%מע"מ , פער מהאומדן ₪ +  40,950מ.אלבר הנדסה הצעתו  הזולה ביותר  -פרק גני ילדים   

 ,17%מע"מ,  פער מהאומדן ₪ +  37,800בי.אל. שי הצעתו הזולה ביותר  -פרק בתי ספר   
 

 ,21%מע"מ,  פער מהאומדן ₪ +  3,440בי.אל. שי הצעתו הזולה ביותר  -פרק  מרכזי יום   
 

 37%-מע"מ , פער מהאומדן ₪ +  1,980מ.אלבר הנדסה הצעתו  הזולה ביותר  -פרק טיפת חלב    

 25%-מע"מ , פער מהאומדן ₪ +  13,760בי. אל. שי הצעתו  הזולה ביותר  -מועדוניות פרק   
 

     עם:  לאשר ההתקשרותמחלקת רכש ממליצה     
     לא כולל מע"מ.  ₪ 42,930גני ילדים וטיפת חלב סכום הביצוע  רוט להלן:יהפ "פ עמ. אלבר הנדסה    
 יעלה עלבתי ספר, מרכזי יום ומועדוניות  סכום הביצוע לא   ע"פ הפירוט להלן:בי . אל שי. אחזקת מבנים בע"מ   
 לא כולל מע"מ. ₪  55,000  

     .15%לאחר פיצול העבודות בין שני המציעים הפער מהאומדן הינו   
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 **  יובהר כי מדובר בהתקשרות מסגרת, כל הזמנה תיעשה בכפוף לאישור מנכ"ל בלבד. 
 יץ שיפוצי ק  -תקציבימקור   

 (8)נספח מס' 
 
 

 התקנת וילונות למרכז הרב נכותי ברמלה  - 2018/458הצעה מס' . 9
 ומרכז היום נדרש להתקין וילונות , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר  למרכז הרב נכותי /מע"ש     

     ,  דקו טים. גלמור , אורגד , לוטן מינס , דומוס מהספקים הבאים:    
 

 להלן טבלת השוואת מחיר:     

  גלומר   

לוטן 
  דומוס  אורגד  מינס

דקו 
  טים

 אור הפריטית
יח' 

 כמות חישוב
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

ייצור וילונות גלילה האפלה 
 מעכב בעירה רשת צרפתית 

     13440 210 12800   8480 11520 180 10800 64 מ"ר

     240 160 525     202.5 135 200 1.5 מ"ר וילון האפלה חסין אש

המחירים כוללים מדידה 
 מסילות והתקנה 

     0   1500     2078 2078   1 יחידה

     0                   חדרים 11סה"כ חדרים: 

 22,555   13,680   14,825     13,800.5   11,000     ₪סה"כ ללא מע"מ 

 
 

הספק עונה לא כולל מע"מ.  ₪  11,000מור ע"ס גל לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  מחלקת רכש ממליצה
 דרישות העירייה.על 

 2026222930 -מקור תקציבי 
 ( 9)נספח מס' 

 
 

 "ס קשת בקרית האמניםהפיקוח צמוד לבניית שלב ד' בבי - 2018/594הצעה מס'  .10

שלב ד'  לבניית צמוד חברות מתוך מאגר היועצים של העירייה על מנת לקבל הצעת מחיר לפיקוח 6 -אגף הנדסה פנה ל
 "ס קשת בקרית האמנים.הבבי

 כולל מע"מ(:₪  6,780,824להלן הצעות המחיר שהתקבלו )לפי אומדן של 

 (₪3% ) 203,424.72 -מ"בע תביעות וסילוק ניהול . ספיר1

 (.₪3% ) 203,424.72 -הנדסי בע"מ ניהול. נ.פ.. א2

 (₪2.7% ) 183,082.25 -מ"בע וייעוץ הנדסה הררי . ארז3

 (₪2.95% ) 200,034.31 -מ"בע וניהול הנדסה . אלמלם4

 (₪2.7% ) 183,082.25 -אזרחית הנדסה. ד.. ד5

 (.₪2.5% ) 169,520.60 -מ"בע וניהול הנדסה . זבולוני6

 ₪ 169,520.60 מ ע"ס"בע וניהול הנדסה חברת זבולונייר הזולה של אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המח

 (.ש"ח כולל מע"מ 6,780,824 הפרויקט מעלות 2.5% של שיעור)

  2356 -תקציבימקור 
 (10)נספח מס' 

 
 

 40לאורך כביש  309עבודות להסדרת שביל גישה במגרש  - 2018/046הצעה מס' . 11

 קבלנים על מנת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות להסדרת שביל גישה למשאיות ומובילים 4 -אגף הנדסה פנה ל     

 לצורך בניית מועדון הנוער לפיס. 40לאורך כביש  309כבדים במגרש      

 להלן הצעות המחיר ) כולל מע"מ(

 ₪. 69,030 -מ"בע כללית קבלנות כהן . מאיר1
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 ₪. 113,490 -מ"בע ופיתוח תשתיות במרכז הבונה מ.. א2

 ₪. 105,300 -מ"בע ופיתוח עפר בניה עבודות אל-יורי . חב3

 לא הגישה הצעתה בזמן ולכן נפסלה.  -. חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ4

 מ"בע כללית קבלנות כהן חברת מאירשל ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 כולל מע"מ.₪  69,030ע"ס  

  2026312750 -תקציבי מקור
 ( 11)נספח מס' 

 
 שלב ג' -ניהול ופיקוח של תיכון ג'ואריש - 2018/461הצעה מס'  .21

 כיתות 24 ואריש'ג בשכונת תיכון בניית ופיקוח ניהול עבור מ"בע הנדסי ניהול נ.פ.א חברת עם חוזה נחתם 11.9.2016-ב

 המכרז תוצאות קבלת לאחר. מ"מע כולל ₪ 283,257 ס"ע החינוך ממשרד דאז שנתנה להרשאה בהתאם' א שלב עבור

שכ"ט של המפקח עבור שלב ב' עודכן ואושר בפרוטוקול הצעות , המבצע הקבלן מול שנחתם והחוזה ל"משכ י"ע שנעשה

 כולל מע"מ. ₪  115,002ע"ס  53/2017-14פטורות 

 .מ"מע כולל ₪ 168,593 של בסך ג' שלב עבור המפקח של ט"שכ את לאשר כעת יש

 בשכונת תיכון בניית ופיקוח ניהול עבור מ"בע הנדסי ניהול נ.פ.א חברת עם ט"שכ עדכון את לאשר ממליץ הנדסה אגף

 .מ"מע כולל ₪ 168,593ס "ע ג' שלב בגין כיתות 24 ואריש'ג

  2612 -תקציבימקור 
 ( 12)נספח מס' 

 

 מינוי חברה מלווה להקמת אולם ספורט בתיכון לילנטל - 2018/624הצעה מס' . 13

הממומנים ע"י המועצה על  פרויקטיםחברות המורשות ע"י המועצה להסדר ההימורים בספורט ללוות  3-אגף הנדסה פנה ל

 מנת לקבל הצעות מחיר לליווי הקמת אולם הספורט בתיכון לילנטל.

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )ללא מע"מ(:

 יורם גדיש י.ל ניתוח מערכות בע"מ א.ס.ת תכנון והקמת פרויקטים  כמות שם הסעיף

 13 מחיר שעת יעוץ
                  
170          2,210  

                  
200          2,600            250          3,250  

 1 מחיר אישור תכנון
               
8,000          8,000  

               
3,000          3,000         3,000          3,000  

 4 מחיר לאבן דרך 
               
2,000          8,000  

               
2,500        10,000         2,700        10,800  

  17,050          15,600          18,210           ע"מ סה"כ ללא 
 

 ללא מע"מ.₪  15,600מערכות בע"מ ע"ס  ניתוח ל.של יביותר  הזולה  ההצעה אגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם 

  2479 -תקציבימקור 
 ( 13)נספח מס' 

 
 

 ביצוע חפירות ארכיאולוגיות בבריכת הקשתות - 2018/634הצעה מס'  .41

 רשות העתיקות נקבע כי יש לבצע חפירות ארכיאולוגיות בעלותלאחר שבוצעו חיתוכי בדיקה בבריכת הקשתות ע"י 

 ₪. 137,500רשות העתיקות בסך אגף הנדסה ממליץ לאשר את ביצוע העבודה ע"י ₪. 137,500של 

  2684 -תקציבימקור 
 ( 14)נספח מס' 

 עבודות דפוס רישום למוסדות חינוך  - 2018/446הצעה מס' . 51
 עבור רישום במוסדות חינוך נדרש לבצע עבודות דפוס , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר       
 מהספקים הבאים:      
 השוואות(.,)מצ"ב טבלת דפוס דדון , דוזלי , קונוס , אליניר, דפוס שלוש , איתם סחר ועדי ברגר סטודיו ספרינט      
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 זוכים , הרכש יתבצע ע"פ דפוס דוזלי ועל דפוס שלוש כעל מחלקת רכש ממליצה להכריז על המלצת מחלקת רכש :      
 ההצעה הזולה לפריט.      
 מע"מ. לא כולל  ₪  5,490סכום הרכישה לא יעלה על  -דפוס שלוש       
 מע"מ. לא כולל ₪  8,300סכום הרכישה לא יעלה על   -דפוס דוזלי       
 אגף חינוך   -מקור תקציבי       

 ( 15)נספח מס' 

 :מלצות הועדהה

  אפיון מערכת טמ"ס  לאולמות ספורט - 449/2018הצעה מס' . 1
 ₪  35,100של ע"ס    טנדוחברת  המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת     
  . כולל מע"מ    
 
 הדברת תהלוכן האורן בעצי אורן המפוזרים בעיר  - 2018/450הצעה מס' . 2

 לא ₪  19,300ע"ס  שגיא עוז חברת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת     
 .כולל מע"מ    
 
 הצגה לחנוכה תרבות תורנית   - 451/2018הצעה מס' . 3

 בימות המלצת מחלקת ספורט ואירועים המדור לתרבות תורנית וממליצה לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת 
 . כולל מע"מ₪  42,000ע"ס  ) בעקבות הלב עם שולי רנד מאיר סויסה וישי לפידות(קידס תאנה 

 רכישת ציוד למרכז הספורט בקרית האומנים  - 2018/452הצעה מס' . 4
 לא כולל מע"מ , ₪  9,020 -בי ספורט וממליצה לאשר ההתקשרות עם רכש  המלצת מחלקת הועדה מאשרת      
 לא כולל מע"מ.₪  4,108לא כולל מע"מ ,ראם ספורט ₪  1,772אנרג'ים      

 
 2018פעילויות ואטרקציות לילדים ולכל המשפחה לחודש חג החגים דצמבר  -  2018/453הצעה מס' . 5

 הרשקוביץ הפקות ע"ס וממליצה לאשר ההתקשרות עםספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת מחלקת       
 . כולל מע"מ ₪ 36,270     
 
 05.12.2018מתחמי פעילות ייחודים לאירוע חנוכה בתאריך  -  2018/454הצעה מס' . 6

 חברת חוגגים הפקות ההתקשרות עםוממליצה לאשר ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת מחלקת      
 כולל מע"מ. ₪  50,000) מתחם דינוזאורים( ע"ס    
 
 2018עבודת אקוסטיקה מקלט קונסרבטוריון  - 2018/455הצעה מס' . 7

 .כולל מע"מ₪  29,437אובזוטק  ע"ס   עםוממליצה לאשר ההתקשרות ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת מחלקת      
 

 ם ממתכת וגגות במוסדות חינוך ומבני ציבור תיקון וניקוי מרזבי  - 2018/457הצעה מס' .  8
   רוטיהפ "פ מ. אלבר הנדסה  ע  הועדה מאשרת המלצת מחלקת  רכש וממליצה לאשר ההתקשרות עם   
   לא כולל מע"מ.    ₪ 42,930 הינו  להלן: גני ילדים וטיפת חלב סכום הביצוע   
 יעלה עלבתי ספר, מרכזי יום ומועדוניות  סכום הביצוע לא  ע"פ הפירוט להלן: בי . אל שי. אחזקת מבנים בע"מ    
 לא כולל מע"מ. ₪  55,000   
 

 התקנת וילונות למרכז הרב נכותי ברמלה  - 2018/458הצעה מס' . 9
 לא כולל מע"מ.  ₪  11,000גלמור ע"ס  עםוממליצה לאשר ההתקשרות רכש הועדה מאשרת המלצת מחלקת      
 
 

 "ס קשת בקרית האמניםהפיקוח צמוד לבניית שלב ד' בבי - 459/2018הצעה מס'  .10

 מ "בע וניהול הנדסה חברת זבולוני עםוממליצה לאשר ההתקשרות אגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת       

 (.ש"ח כולל מע"מ 6,780,824הפרויקט  מעלות 2.5% של שיעור) ₪ 169,520.60 ע"ס      

 

 
 340לאורך כביש  309עבודות להסדרת שביל גישה במגרש  - 2018/046הצעה מס' . 11

 מ"בע כללית קבלנות כהן חברת מאיר עםוממליצה לאשר ההתקשרות אגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת       
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 כולל מע"מ.₪  69,030ע"ס       
 
 שלב ג' -ניהול ופיקוח של תיכון ג'ואריש - 461/2018הצעה מס'  .21

  ניהול עבור מ"בע הנדסי ניהול נ.פ.א חברת עםוממליצה לאשר ההתקשרות אגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת       
 .מ"מע כולל ₪ 168,593ס "ע ג' שלב בגין כיתות 24 ואריש'ג בשכונת תיכון בניית ופיקוח      

 

 מינוי חברה מלווה להקמת אולם ספורט בתיכון לילנטל - 462/2018הצעה מס' . 13
 ₪ 15,600מערכות בע"מ ע"ס  ניתוח ל.של י הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה לאשר ההתקשרות עם      
 ללא מע"מ.      

       
 ביצוע חפירות ארכיאולוגיות בבריכת הקשתות - 463/2018הצעה מס'  .41

 ₪. 137,500רשות העתיקות בסך  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה לאשר ההתקשרות עם       

 
 עבודות דפוס רישום למוסדות חינוך  - 2018/446הצעה מס' . 51

 סכום הרכישה לא יעלה -דפוס שלוש  לאשר ההתקשרות עםוממליצה מחלקת רכש  הועדה מאשרת המלצת       
 לא כולל מע"מ. ₪  8,300סכום הרכישה לא יעלה על   -דפוס דוזלי  לא כולל מ ע"מ ועם  ₪  5,490על       

 
 
 
 
 רונן עזריה                                                   אל רוזה לעל                                      

 מנכ"ל העירייה                    העירייה                          גזברית                                   
 
 

 :החלטות ראש העיר

  אפיון מערכת טמ"ס  לאולמות ספורט - 449/2018הצעה מס' . 1
  . כולל מע"מ₪  35,100של ע"ס    טנדוחברת  מאשר  ההתקשרות עם      

 
 הדברת תהלוכן האורן בעצי אורן המפוזרים בעיר  - 2018/450הצעה מס' . 2

 .כולל מע"מ לא₪  19,300ע"ס  שגיא עוז  מאשר  ההתקשרות עם     
 
 הצגה לחנוכה תרבות תורנית   - 451/2018הצעה מס' . 3

 ₪  42,000ע"ס  ע) בעקבות הלב עם שולי רנד מאיר סויסה וישי לפידות( קידס תאנה בימות מאשר  ההתקשרות עם 
 . כולל מע"מ

 רכישת ציוד למרכז הספורט בקרית האומנים  - 2018/452הצעה מס' . 4
 ₪ 4,108לא כולל מע"מ ,ראם ספורט ₪  1,772מע"מ , אנרג'ים לא כולל ₪  9,020 -בי ספורט מאשר ההתקשרות עם      
 לא כולל מע"מ.     

 
 2018פעילויות ואטרקציות לילדים ולכל המשפחה לחודש חג החגים דצמבר  -  2018/453הצעה מס' . 5

 . כולל מע"מ ₪ 36,270  הרשקוביץ הפקות ע"ס ההתקשרות עםמאשר      
 
 05.12.2018מתחמי פעילות ייחודים לאירוע חנוכה בתאריך  -  2018/454הצעה מס' . 6

 כולל מע"מ. ₪  50,000) מתחם דינוזאורים( ע"ס  חברת חוגגים הפקות מאשר ההתקשרות    
 
 2018עבודת אקוסטיקה מקלט קונסרבטוריון  - 2018/455הצעה מס' . 7

 .מע"מכולל ₪  29,437אובזוטק  ע"ס   עםההתקשרות מאשר     
 
 
 ם ממתכת וגגות במוסדות חינוך ומבני ציבור תיקון וניקוי מרזבי  - 2018/457הצעה מס' .  8

  סכום הביצוע  , רוט להלן: גני ילדים וטיפת חלביהפ "פ מ. אלבר הנדסה  ע  ההתקשרות עםמאשר    
   לא כולל מע"מ.    ₪ 42,930הינו    
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 יעלה עלבתי ספר, מרכזי יום ומועדוניות  סכום הביצוע לא  ע"פ הפירוט להלן: בי . אל שי. אחזקת מבנים בע"מ    
 לא כולל מע"מ. ₪  55,000   
 

 התקנת וילונות למרכז הרב נכותי ברמלה  - 2018/458הצעה מס' . 9
 לא כולל מע"מ.  ₪  11,000גלמור ע"ס  עםההתקשרות מאשר     
 

 "ס קשת בקרית האמניםהפיקוח צמוד לבניית שלב ד' בבי - 459/2018הצעה מס'  .10
 הפרויקט  מעלות 2.5% של שיעור) ₪ 169,520.60 ע"ס,מ "בע וניהול הנדסה חברת זבולוני עםההתקשרות מאשר       
 (.ש"ח כולל מע"מ 6,780,824      

 
 340לאורך כביש  309עבודות להסדרת שביל גישה במגרש  - 2018/046מס' הצעה . 11

 מ"בע כללית קבלנות כהן חברת מאיר עםוממליצה לאשר ההתקשרות אגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת       
 כולל מע"מ.₪  69,030ע"ס       
 
 שלב ג' -ניהול ופיקוח של תיכון ג'ואריש - 461/2018הצעה מס'  .21

 כיתות 24 ואריש'ג בשכונת תיכון בניית ופיקוח ניהול עבור מ"בע הנדסי ניהול נ.פ.א חברת עםההתקשרות מאשר       
 .מ"מע כולל ₪ 168,593ס "ע ג' שלב בגין      

 
 לילנטל  מינוי חברה מלווה להקמת אולם ספורט בתיכון - 462/2018הצעה מס' . 13

 מע"מ. כולל  לא₪  15,600מערכות בע"מ ע"ס  ניתוח ל.של י ההתקשרות עםמאשר       
 
 ביצוע חפירות ארכיאולוגיות בבריכת הקשתות - 463/2018הצעה מס'  .41

 ₪. 137,500רשות העתיקות בסך  ההתקשרות עם מאשר      

 
 עבודות דפוס רישום למוסדות חינוך  - 2018/446הצעה מס' . 51

 סכום   -דפוס דוזלי  לא כולל  מע"מ ועם ₪   5,490על  סכום הרכישה לא יעלה -דפוס שלוש  ההתקשרות עםמאשר       
 מע"מ.לא כולל  ₪ 8,300לא יעלה על  הרכישה       

 

 
        

 
 מיכאל וידל                                                                                                                           

 ראש העיר                                              
 רמלה


