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 (2019ינואר  2טבת תשע"ט )  כ"ה רביעי , יוםשהתקיימה  ועדת רכש ובלאי ) פטור ממכרז(מישיבת 

  ע"ש אפריאט בבניין העירייה.בחדר הישיבות 
 

  נוכחים:                                                                : משתתפים
 לכלן אגף הנדסה  כ -עוז בן שלושזברית העירייה                                     ג -רוזה עללאל

              נהל הבריכה העירונית מ -בוריס אוסטאוב                         יועמ"ש    משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 
                       ובר העירייה ד  -רוני ברזילי                מנהלת מחלקת משק ונכסים   -מיכל רוטמן 

 אירועים        ומח' ספורט   -טירן בוקובזה                             מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון
                                                                        

 הנדון:
 
 הארכת הסכם התקשרות להפעלת מזנון באצטדיון - 1/2019הצעה מס'  .1

המשפטית , הועברה למחלקה 14.01.2019  -ההתקשרות להפעלת מזנון באצטדיון עתיד להסתיים ב  סכםהעובדה כי הלאור 

   בקשה להכנת הצעות חדשות להפעלת המזנון באצטדיון.   21.10.2018בתאריך 

 בשנה. ₪  19,255ההתקשרות הינה בסך של 

 הוחלט על ידי המחלקה המשפטית בשיתוף עם מחלקת ספורט ואירועים לצאת למכרז משותף    

 להפעלת כל המזנונים במתקני הספורט הפועלים תחת מח' הספורט במטרה לפשט אחת ולתמיד את הליך ההתקשרות    

 להפעלת המזנונים.   

 פריטים בו  ודרך הפעלתם נערכה ישיבת לבקשת המח' המשפטית להעברת מפרט לכל מזנון, מיקומם, מחירי ה

, בתחילת חודש דצמבר התקיימה ישיבה 20.11.18עבודה יחד עם מח' רישוי. הנתונים הועברו למח' המשפטית בתאריך 

                                                                                                                        מחלקה המשפטית לחידוד הנדרש מהמכרז. ב

 לאשר  ת מבקשמחלקת ספורט ואירועים שלא להותיר את האצטדיון ללא מזנון,  ועל מנת מאחר והמכרז טרם פורסם   

 (, או עד פרסום מכרז ובחירת זוכה, 14.04.2019ד ליום עחודשים )  3 -ל מיכאל חלפוןהארכת ההתקשרות עם המפעיל הנוכחי    

 המוקדם מבניהם.     

 להפעלת מזנונים במרכזי הספורט העירוניים, הועדה  י מצויים בשלב של הכנת מכרז משותףלאחר שהובהר כ הערת הועדה :

    מאשרת את ההתקשרות בתנאי ההסכם הקיים, כפוף לתשלום מראש, ערבויות וביטוחים. 

 הכנסות אצטדיון  -מקור תקציבי 
 ( 1)נספח מס' 

 
 נטרי העירוניהחלפת שערים חשמליים וקרוסלות כניסה ללובי מתחם הקא - 2/2019הצעה מס'  .2

 בקשה לקבלת הצעת מחיר בנושא החלפת שערים חשמליים וקרוסלות כניסה ללוביבמחלקת ספורט ואירועים פנתה    
 לספקים הבאים:, נעשתה פנייה מתחם הקאנטרי העירוני    

 עופר שערים אוטומטיים בע"מ .1

 דורטק טכנולוגיות כניסה בע"מ .2

 יבוא וייצור מוצרי נירוסטה - נירוסול בע"מ  .3
 

  פירוט ההצעה:
 זרועות דו כיוונית ממונעת מנירוסטה עם מנוע עזר חשמלי לכל כיוון. וזרועות נופלות  3קרוסלה מבוקרת יח'  *

 או חירום. אם אפשרות ללחצני הפעלה מהדלפק. בעת הפסקת חשמל   
 אם אפשרות ללחצן שחרור מהדלפק. מעלות בלחיצת כפתור 180יח' שער זכוכית מנוע חשמלי פתיחה דו כיוונית,   2* 
 מ' 1.9מעקה נירוסטה זכוכית * 

 פירוק של הציוד הקיים והרכבה של הציוד החדש *   
 יח' קורא צ'יפים 2 -יח' ברקוד ו* 
 



  רמלה עיריית
                                                                                             העירייה                                                                                                       מזכירות  

                                         

 15-9201/1מס'  ועדת רכש ובלאי פרוטוקול 
 פטור ממכרז  -עדת התקשרויותו                                                                                                                                 

2 
 

 לחשמל כולל הפעלת המערכת.הנחת תשתית צנרת חשמל כולל חציבות וחיבור שערים  *
 אחריות לשנה.* 

 ענו לבקשה:הספקים אשר נ
 .נירוסול ציוד ומוצרי נירוסטה דורטק טכנולוגיות כניסה בע"מ,, עופר שערים אוטומטיים

 להלן טבלת השוואות מחיר להצעות הספקים:
 

עופר שערים  
 אוטומטיים בע"מ

דורטק טכנולוגיות 
 כניסה בע"מ

ציוד ומוצרי  נירוסול
 נירוסטה

 עלות לפני מע"מ

לא עמדו בדרישות 
 ההצעה

118,050 ₪ 66,700  ₪ 

 ₪ 11,339 ₪  20,069 מע"מ

 ₪  78,039 ₪  138,119 סה"כ מחיר כולל מע"מ

 
 

כלל הספקים מהו ההסבר לפער בין המחירים ? מנהל הקאנטרי משיב כי נעשתה פניה אחידה ושוויונית ל  -לשאלת הועדה 
 וכי נירוסול הינו יצרן ודורטק הוא היבואן של המוצר ומכאן פערי המחירים. 

, ע"ס ציוד ומוצרי נירוסטה נירוסול ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עםמחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את 
לחברה רקע וניסיון בתחום השערים החשמליים וקרוסלות הכניסה, החברה עבדה וסיפקה בעבר  כולל מע"מ.  ₪ 78,039

 מוצרים איכותיים למתחם הקאנטרי העירוני. 
 מוצרי החברה נחשבים לאיכותיים ועמידים בקרב מפעילי הבריכות בארץ.

 ) תב"ר שיפוץ בריכה( 2026292750  -מקור  תקציבי
 ( 2) נספח מס' 

 
  רמלהלספר עם יד יצחק בן צבי עבור כתיבת  המשך התקשרות   - 3/2019הצעה מס' . 3

 רמלה וכל על  עמותה תכתוב בשיתוף העירייה ספרהסכם עם יד יצחק בן צבי, לפיו העיריית רמלה ערכה  2014באפריל      

 נתיבותיה.      

 עותקים(. 1000שקלים ) 200,000סכום החוזה      

 בטרם סיום עבודת הכתיבה והעריכה של הספר. עד מועד זה קיבלה החברה 2016תוקפו של ההסכם פג באפריל 

 אלף שקלים, מתקציב תיירות ודוברות. 130ך של ס

 בימים אלה השלימה החברה את כתיבת הספר שנמצא בשלביו הסופיים.    

     להנחיית היועמ"ש העירוני דורון דבורי, יש לחדש את ההסכם עם החברה ולאשר את  לצורך המשך ההליך ובהתאם    

 החידוש במסגרת ועדת פטור.    

 שקלים. 70,000היתרה לתשלום בגין ההסכם וקבלת הספר     

 יבת הספר. סיום העבודה לכתלעד  ₪ 70,000, ע"ס  יד יצחק בן צביעם מבקש לאשר את המשך ההתקשרות דובר העירייה     

 .6/2014-14הצעות פטורות  וטוקולש העירוני פר"אושרה ע"י היועמ ההתקשרות ללא מכרז**     

     לאחר קבלת הסבר לפיו העיכוב נבע מנסיבות אישיות של הסופר, לפנים משורת הדין ניתנת ארכה של שנה הערת הועדה :   

 עד סיום כתיבת הספר לרבות עדכונים וחידושים.    

  יוטלו סנקציות עונשיו כפי נספח הארכה. כאמור, במידה ולא תהא עמידה בלוח הזמנים, הארכת ההסכם תיעשה באמצעות    

 שיפורט בנספח.     

 . 750ותקציב תיירות  780דוברות  -תקציב מקור     
 ( 3)נספח מס' 

 
 
 
 
 
  הקמת גינה במרכז לטיפול בהתמכרויות  - 4/2019הצעה מס'  .4
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 נדרש להקים גינת נוי , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהמשתלות הבאות:במרכז לטיפול בהתמכרויות    
 סלונר , גבעת ברנר , גרדן מרקט והוכברג.   
 משתלת גרדן מרקט.   נענו לבקשה:הספקים אשר    
 כולל מע"מ.₪  42,359מרקט , ע"ס  משתלת גרדןמחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם    
  תב"ר מוסדות ציבור   -מקור תקציבי    

 ( 4)נספח מס' 

 
  התקנת שילוט בכניסה לשכונות - 5/2019הצעה מס'  .5

    פנתה לספקים הבאים: רכשלשילוט הכולל מפת העיר, מחלקת דרש להקים בכניסות לשכונות מתקן נ
 והמרכז הישראלי לשילוט., שי שלטים  2000שון שלטים, היוצר סדנא לשילוט מגוון      

 נענו לבקשה:הספקים 
 שון שלטים, היוצר סדנא לשילוט והמרכז הישראלי לשילוט.

 

        להלן טבלת השוואת מחירים : 
 

  

שון 
 שלטים

 

 היוצר סדנא 
 לשילוט

המרכז הישראלי 
 לשילוט

 כמות יחידה אור הפריטית
מחיר 

 ליחידה
מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 ליחידה

מחיר 
 סה"כ

להלן  –שילוט שכונות  דו צדדי כולל התקנה עפ"י הפרט המצורף בנספח ב' 
 RAL – 7004 –מ"מ צבוע ב  2הפרוט: השלט עשוי מפח מגולוון בעובי 

מטר מחולק לשניים חלק עליון שם השכונה  X1.55Hמטר  0.70במידות: 
חלק תחתון מפת העיר .   הפח יהיה  מחובר לקונסטרוקציה מפרופיל מרובע 

מטר בגובה  X7מטר7מידות הפרופיל:   RAL – 7043 -מברזל מגולוון צבוע ב
ס"מ מתחת לאדמה  30מטר מפני האדמה כשיסודות  הפרופיל מעומק של  2.5

 36400 3640 17800 1780 14500 1450 10 יחידה .ס"מ   40*30בסיס הבטון 

השילוט יותקן משני צדי השלט )דו צדדי( עם שם השכונה  והמפה  מפרוצס 
 צבעוני  מלא 

שם השכונה  והמפה יודפסו ויותקנו  ע"ג השלט ע"י המציע ויהיו עשויים  
מחומר עמיד לפגעי הטבע כולל קרינת שמש וגשם הגרפיקה לשם השכונה  

 העירייה ,והמפה יועבר לספק הזוכה ע"י  

 36400   17800   14500       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 6188   3026   2465       מע"מ

 42,588   20,826   16,965       ₪סה"כ כולל מע"מ 

 
  

 לכלל  מהו ההסבר לפער בין המחירים? מנהלת מחלקת רכש משיבה כי נעשתה פניה אחידה ושוויונית -לשאלת הועדה 
 הספקים וכי כל ספק מעריך עצמו אחרת. 

 כולל מע"מ. הספק עונה₪  16,965לטים ע"ס , שון שההצעה הזולה ביותר של  עם תקשרות המחלקת רכש ממליצה לאשר ה
 . על דרישות העירייה

 מיתוג דוברות  -מקור תקציבי 
 ( 5)נספח מס' 

 
 רכישת כלי עבודה למרכז הרב נכותי  - 6/2019הצעה מס' . 6
 למרכז הרב נכותי נדרש לרכוש כלי עבודה , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:   

 .2017דרור כלי עבודה, מיקי מור, כל בו עמיעד, ל.כ. , הום סנטר וחומרי בניין  

 נענו לבקשה: הספקים אשר  

 .2017דרור כלי עבודה,  הום סנטר וחומרי בניין  

  
 
 
 

 להלן טבלת השוואות מחירים : 
 
 

        

   
 הום סנטר דרור כלי

 
חומרי בניין 
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 2017 עבודה 

 תאור הפריט
יח' 

 כמות חישוב
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 מחיר סה"כ יחידה

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 הערות סה"כ

אינטצ' דגם: דה וולט  12מסור גרונג פנדל "
DWS780 3977 3977 3899 3899 1 יחידה 

לא הגיש 
 הצעה

 
  

 2-דגם: מקיטה כולל מטען ו 18Vמברגה 
   4320 1440 3987 1329 3450 1150 3 יחידה  4.0HA DTD146/152RMEסוללות 

מלטשת ידנית חשמלית רוטטת  מקיטה 
BO4556 160W  460 460 415 415 360 360 1 יחידה   

 539 539 390 390 1 יחידה   BO5030מלטשת אקצנטרית   מקיטה 
לא הגיש 

 הצעה
 

  

   399 399 347 347 320 320 1 יחידה מקיטה  400W 4329מסור אנכי 
מצבים מקיטה כולל פוטר מתחלף  3פטישון 

HR2470 840 840 636 636 789 789 1 יחידה   
 606/26אקדח מסמרים / סיכות מקצועי 

ROMA670 670 1 יחידה שחור 
לא הגיש 

 הצעה
 

865 865 
 ח.בניין
 : שטל

   86 43 102.26 51.13 90 45 2 סט 022016יחידות סיגנט  31סט ביטים מקצועי 

לעץ H.S.S TORK CRAFTסט מקדחים 
   194 97 136 68 158 79 2 סט מ"מ  10 - 1וברזל 

מקדחים  5סט מקדחים לפטישון 
SDS דוולטDT60301  94 94 77 77 58 58 1 סט   

סט מקדחים לעץ מותאם לאימפקט אלפן 
ATM4  126 126 67 67 86 86 1 סט  1/4כניסה   

מ"מ מקיטה  82מכשיר הקצעה )מקצוע( 
KP0800/1902 900 900 886 886 690 690 1 יחידה   

מצבטים פיין להחזקת עצים בכמה  –קלבות 
   325 65 386.1 77.22 335 67 5 יחידה ס"מ 30גדלים 
מצבטים פיין להחזקת עצים בכמה  – קלבות
   375 75 382.8 76.56 375 75 5 יחידה ס"מ 40גדלים 
מצבטים פיין להחזקת עצים בכמה  –קלבות 
   450 90 403.1 80.62 395 79 5 יחידה ס"מ 50גדלים 
מצבטים פיין להחזקת עצים בכמה  –קלבות 
   480 96 437.9 87.58 425 85 5 יחידה ס"מ 60גדלים 

 136 34 54.04 13.51 58 14.5 4 יחידה DC6פרוקסן  6קטר בידוד עבה "
שווה 

 טיב

 136 34 54.04 13.51 58 14.5 4 יחידה " פרוקסן 6פלייר בידוד עבה 
שווה 

 טיב
חור / ש -כפפות עבודה מכונאי / טכנאי 

   36 6 16.38 2.73 27 4.5 6 זוג שי PUאדום 

   120 20 68.16 11.36 54 9 6 יחידה שקופות  איכותיות  משקפי מגן פוליקרבונט

   42 7 23.16 3.86 36 6 6 זוג כפפות עבודה עבות מחוזקות עור

 לחלופין 152 38 122.72 30.68 116 29 4 יחידה פטיש תפסנים סטנלי ידית פיברגלס 

 לחלופין 144 36 56.8 14.2 94 23.5 4 יחידה גר' ידית פיברגלס 500פטיש 

   10,680   13,174.46   12,933       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 
    

 בהצעתם לא התייחסו  2017מבדיקת הצעות מחיר עולה כי , הום סנטר בהצעתם לא התייחסו לאקדח מסמרים , חומרי בניין 
 למסור גרנג , מלטשת אקצמטרית, דרור כלי עבודה בהצעתם התייחסו לכל הפריטים בבקשה.

לא כולל מע"מ, ₪  12,933, ע"ס  דרור כלי עבודה מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 
 הספק עונה על דרישות העירייה.

 תב"ר הצטיידות מרכז יום + מע"ש מרכז הרב נכותי -מקור תקציבי 

 ( 6) נספח מס' 

 
 
 
 
 
 
 ות בקרית האמניםפיקוח על עבודות פיתוח תשתי - 7/2019הצעה מס' . 7
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    מפקחים ממאגר היועצים של העירייה ע"מ לקבל הצעת מחיר לפיקוח על עבודות הפיתוח של חברת  4-אגף הנדסה פנה ל   

 מש"ח(.  2נופי בראשית בקרית האמנים ) שכ"ט לפי אומדן של    

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :   

 2שכ"ט לפי אומדן של  אחוז שכ"ט שם החברה
 מש"ח

 שכ"ט כולל מע"מ

  45,630                39,000                           1.95% אלמלם הנדסה וניהול בע"מ

  51,480                44,000                           2.20% זבולוני הנדסה וניהול בע"מ

  56,160                48,000                           2.40% ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ

  117,000              100,000                         5% א.פ.נ. ניהול הנדסי

 

 45,630מ ע"ס "בע וניהול הנדסה חברת אלמלםההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף הנדסה ממליץ לאשר את
  כולל מע"מ.

 ע"י משרד הפנים( טרם אושר₪  400,000)יתרה  2027502750 -תקציבי מקור
 ( 7)נספח מס' 

 

 ש שנתי ע"ס ביסטריצקי בקרית האמניםשו' של תיכון -ניהול ופיקוח על בניית שלבים ד' - 8/2019הצעה מס' . 8

 מפקחים מתוך מאגר היועצים של העירייה על מנת לקבל הצעת מחיר לניהול ופיקוח על בניית  6 -אגף הנדסה פנה ל    

 האמנים. בקרית ביסטריצקי ס"ע שנתי שש תיכון ו' של-שלבים ד'    

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:    

עלות שכ"ט כולל מע"מ )לפי  אחוז שכ"ט שם החברה
 18.6-כערך החוזה עם הקבלן 

 מש"ח(
  317,274       1.70% ד.ד. הנדסה אזרחית

  466,579       2.50% זבולוני הנדסה וניהול בע"מ

ארז הררי הנדסה וייעוץ 
 בע"מ

2.60%       485,242  

  522,568       2.80% פ.ר.ם. מהנדסים בע"מ

  522,568       2.80% אלמלם הנדסה וניהול בע"מ

  559,895       3.00% הנדסיא.פ.נ. ניהול 

 

 נעשה שימוע למפקח דוד דרוזין )חברת ד.ד הנדסה אזרחית( לצורך מתן הסבר והבהרה למתן הצעת מחיר -הערה

 שהינה נמוכה מאוד יחסית לשוק ולהצעות האחרות שהתקבלו. בשימוע דוד דרוזין הסביר על המשרד ועל פועלו

 וכן התחייב כי ימלא את המוטל עליו על הצד הטוב ביותר כפי שהוסבר לו ע"י מהנדסת העיר )מצ"ב השימוע(. 

 אזרחית. הנדסה. ד.כמו כן, נעשתה פנייה לממליצים ואכן התקבלו המלצות חיוביות לגבי חברת  ד

 כולל מע"מ.₪  317,274ע"ס  זרחיתד.ד. הנדסה אחברת לאור הנ"ל, אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הנמוכה של 

  2023552950 -תקציבי מקור
 ( 8)נספח מס' 

 
 חניות בבי"ס מגשימים 24 -ו גישה שביל ביצוע סלילת - 9/2019הצעה מס' . 9

 מגשימים. ס"בבי חניות 24 -ו גישה שביל קבלנים ע"מ לקבל הצעת מחיר לביצוע סלילת 5 -אגף הנדסה פנה ל

 

 

 שהתקבלו :להלן הצעות המחיר 
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 שכ"ט שם הקבלן

  68,445              מאיר כהן קבלנות כללית

  79,560              דסה אזרחית בע"מאר הנ-יצ 

 הצעה  הלא התקבל  א. גבריאל בנייה ופיתוח בע"מ

 הצעה  הלא התקבל  יורי אל בע"מ

 הצעה  הלא התקבל  א.מ. הבונה במרכז תשתיות ופיתוח בע"מ

 ₪  68,445כללית ע"ס  קבלנות כהן מאירההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 כולל מע"מ.

 2027262750 -תקציבימקור 
 ( 9)נספח מס'                                                                         

 
 

 מנהלי ברחוב המעפילים ביצוע הריסה של צו - 10/2019הצעה מס'  .10

 .בשוק קירוי הכוללת מברזל סככה של חוקית לא בנייה של הריסה לבצע מנת על הריסות קבלני 2 -ל פנה הנדסה אגף

 (:מ"מע כולל) שהתקבלו המחיר הצעות להלן

 .₪ 84,240 -שיתופית אגודה חקלאיים יצרנים. 1

 .₪ 114,660 -מ"בע משפטיים שרותים ט.א. 2

 ₪ 84,240 ס"ע שיתופית אגודה חקלאיים יצרניםההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  את לאשר ממליץ הנדסה אגף
 .מ"מע כולל

 ( 10)נספח מס' 
 

 יועץ תנועה למסמך מדיניות לתכנית מע"ר - 11/2019הצעה מס'  .11

ך מאגר היועצים של העירייה על מנת לקבל הצעת מחיר לייעוץ תנועה למסמך מדיניות של יועצים מתו 3-אגף הנדסה פנה ל
 תכנית המע"ר עד לאישורו בוועדה המחוזית.

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:
 ₪. 79,677 -. פי. ג'י. אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ1
 ₪. 134,550 -מ"בע( 2012) ותנועה תחבורה . אמאב2
 ₪. 117,000 -. ארצי הנדסה אזרחי בע"מ3

 מ"בע תחבורה ותכנון הנדסה אל. י'ג. חברת פישל את ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר אגף הנדסה ממליץ לאשר 
 .כולל מע"מ₪  79,677 ע"ס 

 '. אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ למשך שנה. /מאשרת את ההתקשרות עם חברת פי.ג הועדה  -הערת הועדה 
 אש"ח( 80ון )ע"פ חוזה שנחתם ע"ס שוטף כנגד הכנסה ממשרד הבינוי והשיכ תקציב -תקציבימקור 

 (11)נספח מס' 

 מ"עב נוף עיצוב הגדלת חוזה עם חברת שי אילון אדריכלות - 12/2019הצעה מס'  .12

וח כולל מע"מ עבור תכנון פית₪  788,208מ ע"ס "בע נוף עיצוב אדריכלות אילון נחתם הסכם עם חברת שי 29.5.2017בתאריך 
 נופי של שכונת נאות פרס )מתחם מכבי(. 

 אגף הנדסה פנה לחברה על מנת שיגישו הצעה לכתיבת הנחיות מרחביות לשכונה אשר עבודה זו איננה כלולה בתכולת החוזה.

 (.17.1%של מע"מ )הגדלה  ללא₪  115,255.8 -הצעת המחיר הינה

 (. 17.1%ללא מע"מ )הגדלה של ₪  115,255.8-החברה ולהגדיל את שכ"ט באגף הנדסה ממליץ לאשר את שכ"ט של 

  2025502950 -תקציבימקור 
 (12)נספח מס' 

 
 ירוניתחיבור בנייני אלקטרה בנווה דוד למערכת הניקוז הע - 13/2019הצעה מס'  .13

 מחיר לעבודות חיבור של בנייני אלקטרה בשכונת נווה דוד לקבל הצעותקבלנים ע"מ  5 -אגף הנדסה פנה ל       
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 למערכת הניקוז העירונית.        

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:       

 עלות כולל מע"מ שם החברה

  64,350         א.מ. הבונה במרכז תשתיות ופיתוח בע"מ

  71,791         דסה אזרחית בע"מאר הנ-יצ 

  99,450         קבלנות כללית מאיר כהן

  99,450         א. גבריאל בנייה ופיתוח בע"מ

  110,190       יורי אל בע"מ

 
  הקבלן פטור מתשלום היטלי תיעול מאחר ויש הסכם פיתוח עם בעל הקרקע הקודם )השותפות הפרדס הזעיר( כי ** 
 גבה היטלים ואגרות פיתוח.בהתאם לעבודות הפיתוח שהשותפות תעשה העירייה לא ת    
 

 ₪  64,350מ ע"ס "בע ופיתוח תשתיות במרכז הבונה. מ.של חברת אאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה 
 כולל מע"מ.

 1745000750  -תקציבימקור 
 (13)נספח מס' 

 
 :המלצות הועדה

 
 הארכת הסכם התקשרות להפעלת מזנון באצטדיון - 1/2019הצעה מס'  .1
            לאשר הארכת ההתקשרות עם המפעיל  מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העירהועדה    
 , או עד פרסום מכרז ובחירת זוכה, 14.04.2019עד ליום ₪(,   19,235 -) מחיר לשנה  חודשים 3 -ל מיכאל חלפוןהנוכחי    
 המוקדם מבניהם.     
 

 נטרי העירוניהחלפת שערים חשמליים וקרוסלות כניסה ללובי מתחם הקא - 2/2019הצעה מס'  .2
    נירוסול ציוד ומוצרי לאשר ההתקשרות עם  מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העירהועדה     
  כולל מע"מ.  ₪ 78,039, ע"ס נירוסטה    
 
  רמלהלספר עם יד יצחק בן צבי עבור כתיבת  המשך התקשרות   - 3/2019הצעה מס' . 3

  ההתקשרות עםהמשך לאשר  מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העירהועדה     
 סיום העבודה לכתיבת הספר. עד ל₪  70,000, ע"ס  יד יצחק בן צבי    

 
  הקמת גינה במרכז לטיפול בהתמכרויות  - 4/2019הצעה מס'  .4

 משתלת גרדן מרקט , עם לאשר ההתקשרות  וממליצה בפני ראש העיררכש  מאשרת המלצת מחלקת הועדה     
 כולל מע"מ.₪  42,359ע"ס     
 
  התקנת שילוט בכניסה לשכונות - 5/2019הצעה מס'  .5

 ₪  16,965, שון שלטים ע"ס , לאשר ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיררכש  מאשרת המלצת מחלקת הועדה     
 כולל מע"מ.    
 
 רכישת כלי עבודה למרכז הרב נכותי  - 6/2019הצעה מס' . 6

 ₪  12,933, ע"ס  דרור כלי עבודה לאשר ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיררכש  מאשרת המלצת מחלקת הועדה     
 לא כולל מע"מ.    
 
 
 
 עבודות פיתוח תשתיות בקרית האמניםפיקוח על  - 7/2019הצעה מס' . 7

 מ "בע וניהול הנדסה חברת אלמלם לאשר ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיראגף הנדסה מאשרת המלצת הועדה      
  כולל מע"מ. 45,630ע"ס     
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 בקרית האמנים ' של תיכון שש שנתי ע"ס ביסטריצקיו-יהול ופיקוח על בניית שלבים ד'נ - 8/2019הצעה מס' . 8

  ד.ד. הנדסה אזרחיתחברת  לאשר ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיראגף הנדסה מאשרת המלצת הועדה      

 כולל מע"מ.₪  317,274ע"ס      

 
 חניות בבי"ס מגשימים 24 -ו גישה שביל ביצוע סלילת - 9/2019הצעה מס' . 9

 ,כללית  קבלנות כהן מאיר לאשר ההתקשרות עם ראש העירוממליצה בפני אגף הנדסה מאשרת המלצת הועדה     

 כולל מע"מ.₪  68,445ע"ס     

 
 ביצוע הריסה של צו מנהלי ברחוב המעפילים - 10/2019הצעה מס'  .10

 אגודה חקלאיים יצרנים לאשר ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיראגף הנדסה מאשרת המלצת הועדה      
 .מ"מע כולל ₪ 84,240 ס"ע שיתופית     

 
 ועץ תנועה למסמך מדיניות לתכנית מע"רי - 11/2019הצעה מס'  .11

  ותכנון הנדסה אל. י'ג. חברת פי לאשר ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיראגף הנדסה מאשרת המלצת הועדה       
 , ההתקשרות לשנה אחת בלבד.כולל מע"מ₪  79,677 ע"ס, מ"בע תחבורה      

 
 

 מ"בע נוף עיצוב גדלת חוזה עם חברת שי אילון אדריכלותה - 12/2019הצעה מס'  .12
 אדריכלות אילון חברת שי עםהגדלת החוזה  לאשר  וממליצה בפני ראש העיראגף הנדסה מאשרת המלצת הועדה       

 (. 17.1%ללא מע"מ )הגדלה של ₪  115,255.8מ, ע"ס "בע נוף עיצוב      

 

 העירונית חיבור בנייני אלקטרה בנווה דוד למערכת הניקוז - 13/2019הצעה מס'  .13
     תשתיות במרכז הבונה. מ.חברת א לאשר ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיראגף הנדסה מאשרת המלצת הועדה      
 כולל מע"מ.₪  64,350מ ע"ס "בע ופיתוח     

 

 

 

 ונן עזריה ר            עללאל רוזה                                                                                  

 נכ"ל העירייהמ    גזברית העירייה                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :החלטות ראש העיר
 
 הארכת הסכם התקשרות להפעלת מזנון באצטדיון - 1/2019הצעה מס'  .1
 , או עד 14.04.2019ד ליום ע  ₪(,  19,235 -) מחיר לשנה חודשים  3 -ל מיכאל חלפוןהנוכחי  המפעילמאשר ההתקשרות עם    
 פרסום מכרז ובחירת זוכה,  המוקדם מבניהם.    
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 לות כניסה ללובי מתחם הקאנטרי העירוניחשמליים וקרוסהחלפת שערים  - 2/2019הצעה מס'  .2

  כולל מע"מ.  ₪ 78,039, ע"ס נירוסול ציוד ומוצרי נירוסטהההתקשרות עם מאשר     
 
  רמלהלספר עם יד יצחק בן צבי עבור כתיבת  המשך התקשרות   - 3/2019הצעה מס' . 3

 סיום העבודה לכתיבת הספר. עד ל₪  70,000ע"ס ,  יד יצחק בן צבי ההתקשרות עםהמשך מאשר     
 
  הקמת גינה במרכז לטיפול בהתמכרויות  - 4/2019הצעה מס'  .4

 כולל מע"מ.₪  42,359משתלת גרדן מרקט , ע"ס מאשר ההתקשרות עם     
 
  התקנת שילוט בכניסה לשכונות - 5/2019הצעה מס'  .5

 מע"מ.כולל ₪  16,965, שון שלטים ע"ס , ההתקשרות עםמאשר     
 
 רכישת כלי עבודה למרכז הרב נכותי  - 6/2019הצעה מס' . 6

 לא כולל מע"מ.₪  12,933, ע"ס  דרור כלי עבודה ההתקשרות עםמאשר     
 
 פיקוח על עבודות פיתוח תשתיות בקרית האמנים - 7/2019הצעה מס' . 7

  כולל מע"מ. 45,630ע"ס , מ"בע וניהול הנדסה חברת אלמלם ההתקשרות עםמאשר      

 
 ' של תיכון שש שנתי ע"ס ביסטריצקי בקרית האמניםו-יהול ופיקוח על בניית שלבים ד'נ - 8/2019הצעה מס' . 8

 כולל מע"מ.₪  317,274ע"ס , ד.ד. הנדסה אזרחיתחברת  ההתקשרות עםמאשר      
 
 חניות בבי"ס מגשימים 24 -ו גישה שביל ביצוע סלילת - 9/2019הצעה מס' . 9

 כולל מע"מ.₪  68,445ע"ס , כללית  קבלנות כהן מאיר ההתקשרות עםמאשר     
 

 ביצוע הריסה של צו מנהלי ברחוב המעפילים - 10/2019הצעה מס'  .10
 .מ"מע כולל ₪ 84,240 ס"ע שיתופית אגודה חקלאיים יצרניםמאשר ההתקשרות עם      

 
 ועץ תנועה למסמך מדיניות לתכנית מע"רי - 11/2019הצעה מס'  .11

 , ההתקשרות לשנה כולל מע"מ₪  79,677 ע"ס, מ"בע תחבורה ותכנון הנדסה אל. י'ג. חברת פי ההתקשרות עםמאשר       
 אחת בלבד.      

 
 מ"בע נוף עיצוב גדלת חוזה עם חברת שי אילון אדריכלותה - 12/2019הצעה מס'  .12

 %(. 17.1ללא מע"מ )הגדלה של ₪  115,255.8מ, ע"ס "בע נוף עיצוב  אדריכלות אילון חברת שי עםהגדלת החוזה  מאשר       

 
 העירונית חיבור בנייני אלקטרה בנווה דוד למערכת הניקוז - 13/2019הצעה מס'  .13

 כולל מע"מ.₪  64,350 ע"ס, מ "בע ופיתוח תשתיות במרכז הבונה. מ.חברת א אשר ההתקשרות עםמ     
 

 

 מיכאל וידל                                                                 

 ראש העיר                                                                
 רמלה.

 


