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 בחדר הישיבות(2019ינואר  23) רביעי , י"ז שבט תשע"ט יוםשהתקיימה  ועדת רכש ובלאי ) פטור ממכרז(מישיבת 
  ע"ש אפריאט בבניין העירייה.

 
                                                     נוכחים:                                                                          : משתתפים

 ח' ספורט ואירועיםמ -אורן רוזנברג          זברית העירייה                                     ג -רוזה עללאל
 ח' ספורט ואירועיםמ  -אבי ברנס                                   יועמ"ש    משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

 שכול הפיס א -אבי טובול                         מנהלת מחלקת משק ונכסים  ס. - אבי דיל 
 נדסה  כלכלן אגף ה -עוז בן שלוש                                     מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון

                                                                        

 הנדון:
 
 הגברה ותאורה במה מרכזית  עצמאות תשע"ט -  2019/42הצעה מס'  .1
 

 מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור הגברה ותאורה במה מרכזית  עצמאות תשע"ט
 ו ארגמן.א\סינקופה ו אחד התנאים בהסכם מצד החברה  הם שהאמן יופיע עם אחת מחברות ההגברה הקבועות שלו:

 
 :מחיר השוואות  טבלתלהלן 

 
 ארגמן סינקופה 

 95,000 90,000 סה"כ
 16,150 15,300 מע"מ
 111,150 105,300 סה"כ

 
 . כולל מע"מ₪  105,300, חברת סינקופה ההצעה הזולה ביותר של ממליצה  להתקשר עםת ספורט ואירועים מחלק

 לעירייה יש ניסיון עם חברה זו. 
 1751000780עצמאות,   - תקציבימקור 

 ( 1נספח מס' )                                                                                
 

 2019אמן פותח במה מרכזית עצמאות  - 25/2019הצעה מס'  .2
 תשע"טמחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור אמן פותח במה מרכזית עצמאות 

 פרזנטור.,  כספית, הליקון, פיסטוק , סופר סאונד לספקים הבאים:
  : 2019אמן פותח לבמת עצמאות  פירוט ההצעהלהלן   
 8.5.19 -תאריך   
 21:10  -שעה   
 פארק עופר -מיקום  
 השוואות מחיר : להלן טבלת  

 

 פיסטוק כספית פרזנטור הליקון סופרסאונד 

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

אמן פותח 
 2019עצמאות 

 מרגי
40,000 ₪ 

 דקלה
75,000 ₪ 

 מושיק עפיה
70,000 ₪ 
 

 אנה זק
50,000 ₪ 

 בניה ברבי
60,000 ₪ 
 

 ₪ 10,200 ₪ 8,500 ₪ 11,900 ₪ 12,750 ₪ 6,800 מע"מ

סה"כ מחיר כולל 
 מע"מ

46,800 ₪ 77,750 ₪ 81,900 ₪ 58,500 ₪ 70,200 ₪ 
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 כולל מע"מ. ₪ 46,800ע"ס  )מרגי( סופרסאונדההתקשרות עם מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את 
  בשל האטרקטיביות ופופולאריות האמן בקרב הנוער , מרגי  בשנת פריצה, הופיע בפסטיגל כדמות המרכזית ושחקן ראשי יחד

 בנוסף הצעת המחיר הזולה  ייסחף אחריו קהל רב לאירוע , מתאים לקהל המקומי עם נועה קירל, לדעת הועדה המקצועית
 לאמן ברמת דירוג זהה , וביחס להצעות האחרות.

 עצמאות 1751000780  -מקור  תקציבי 
 ( 2)נספח מס' 

 
 2019אמן לפורים עבור ילדי העיר   - 2019/62הצעה מס'  .3

 , נעשתה פנייה  2019מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור אמן ילדים לאירוע פורים 
 .פרזנטורו שרית הפקות,  סאונד-סופר לספקים הבאים:

 : 2019אמן מרכזי לילדים פורים להלן פירוט ההצעה  

  21.3.19 -תאריך 

  17:00  -שעה 
  אולם סגור אחר \האמנים  היכל הספורט קרית  -מיקום 
 

 מחיר:  להלן טבלת השוואות 

 פרזנטור שרית הפקות סופרסאונד 

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

אמן ילדים פורים 
2019 

 סבא טוביה
15,000  ₪ 

 צ'קולולו
10,000  ₪ 

 קוגומלו
10,000  ₪ 

 ₪  1,700 ₪  1,700 ₪  2,550 מע"מ

סה"כ מחיר כולל 
 ₪  11,700 ₪  11,700 ₪  17,500 מע"מ

 
 

כולל ₪  11,700ע"ס ,  קוגומלועם המופע פרזנטור , מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את הצעת מחיר של הספק 
 מע"מ .
 אטרקטיביות ופופולאריות האמן בקרב הילדים, קוגומלו בשנת פריצה ולדעת הועדה המקצועית ייסחף אחריו ההצעה 
 לאירוע , בנוסף הצעת המחיר הזולה מבין ההצעות.קהל רב 

הציעה את  () האמן צ'קולולועל אף שגם חברת שרית הפקות  () האמן קוגומלולמה חברת פרזנטור נבחרה   -לשאלת הועדה
 ? נציג מח' ספורט ואירועים משיב שהאמן צ'קולולו כבר הופיע ברמלה. אותו מחיר 

 1822000750 - מקור  תקציבי
 ( 3)נספח מס' 

   
 
 הארכת תוקף הסכם אורי אורלנד  - 27/2019הצעה מס'  .4

 , יועצי הביטוח של העירייה , מסתייםמשרד אורי אורלנד משרד יועצים לניהול סיכונים בע"מתוקף ההסכם עם    

 ההליך לא יסתייםבהליך של הכנת ההצעות ושליחתם יחד עם זאת נמצאת  (מחלקת רכש), עיריית רמלה 1.2.19ביום    

 משרד אורי אורלנד משרד יועצים  עם  להאריך את ההתקשרותת מבקשמחלקת רכש נוכח הצורך בשירות זה, ,  1.2.19עד    

  מספקת לפרסום ההצעות על מנת לספק שהות כולל מע"מ,  ₪ 56,160 בעלות של  31.3.19עד ליום  יכונים בע"מלניהול ס   

  ובדיקתם.    

 לאור מהות השירות , נימוקי הבקשה והמלצת המחלקה המקצועית, הועדה מאשרת את הבקשה.    

  193100440  - תקציבימקור    
 ( 4)נספח מס' 

 
 
 
 חידוש שירות שעוני נוכחות ברחבי העירייה  - 2019//28הצעה מס'  . 5

 אגף משאבי אנוש פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור חידוש שירות לשעוני הנוכחות ברחבי       
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 .שירות לשעונים שלה בלבד מעניקה העירייה , כיום לעירייה יש שעונים משלוש חברות וכל חברה    

 להלן הצעות המחיר:    

 שעונים. 17 כולל מע"מ עבור₪   13,418ע"ס   -מגדלור מערכות זמן אמת בע"מ     

 שעונים. 39עבור  לא כולל מע"מ  ₪  18,240ע"ס   -חברת ביוקום     

 עבור החתמה בטלפון .  -כולל מע"מ לא ₪  14,175ע"ס   -י.ל.מ. פתרונות בע"מ     

 לעיל. החברות ע"פ הפירוט  3אגף משאבי אנוש מבקש לאשר ההתקשרות עם     

 יקדמו הליך התמחרות באמצעות מכרז, הועדה מאשרת את  לאור השירות המבוקש ונוכח העובדה כי במהלך השנה    

 הבקשה.   

 1615000570  -מקור תקציבי    

 ( 5)נספח מס' 
 
 

 במרפסת חיצונית במרכז לגיל הרך  התקנת אריחי גומי   - 28/2019הצעה מס'  .6
 .במרפסת חיצונית במרכז לגיל הרך המשמשת כמתחם משחקים נדרש להתקין אריחי גומי שישמשו בולמי נפילה    

 הספקים נדרשו למלא אחרי הדרישות להלן:    

    ה ממחיר המקסימום תיפסל. . בהצעת המחיר נקבנו במחירי מקסימום , המציע רשאי לתת הנחה , הצעה גבוה1
    וחומרים נדרשים למרכז  הובלה אספקה פריקה והתקנת האריחים לרבות אביזריםהצעת המחיר כוללת . 2

 לגיל הרך על פי הפרוט והתאום כמפורט בהזמנת העבודה.    
 אירופאי  בדיקת מעבדה מאושרת בארץ או בחו"ל  להתאמה לתקן. להצעת המחיר יש לצרף 3

    ISO    9239-I20110 . 
 התקנים לביצוע העבודה נשוא הבקשה.יש לצרף היתר מכון .  4

 התשלום יהיה עפ"י מדידת השטח בפועל.. 5

 . בתום ביצוע העבודה הספק הזוכה יגיש לעירייה הצהרת מתקין. 6

    
 

 טיירק בע"מ .,  דשא עוז, פוליטן ספורטלקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:   מחלקת רכש פנתה בבקשה   
 להלן ההצעה:חברת טיירק בע"מ ,  אחת של התקבלה הצעה   
 

        כמות תיאור העבודה
 למ"ר

מחיר 
מקסימום 

ללא ₪ למ"ר 
 מע"מ 

מחיר 
 לאל  ₪ סה"כ 
  מע"מ 

₪ מחיר למ"ר 
ללא מע"מ 

 לאחר הנחה 

כ "מחיר סה
מ "מע ללא  ₪

  לאחר הנחה

   התקנת אריחי בטיחות מגומי

50 195 

 

194 9700 

מ"ר . צבע  50יכסו שטח של עד ש  מ"מ 30בעובי של עד 
     9750 עפ"י בחירת העירייה.

האריחים יותקנו על גבי רצפת בטון במרפסת מקורה 
בפרגולת עץ ההצעה כוללת הובלה אספקה פריקה 

 והתקנת האריחים לרבות אביזרים וחומרים נדרשים
  

   ₪סה"כ ללא מע"מ 

  

9,750.00 
 

 ₪9,700.00 
 

  ₪ 9,700, ע"ס  מ"טיירק בע חברת  בהתייעצות עם אלכס אוריצקי , מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם
 .לא כולל מע"מ
 תב"ר מוסדות ציבור   -מקור תקציבי

 (6)נספח מס' 
 
 
 
 רצלה לרחוב דניאל מנחם רחוב בין המחבר חדש רחוב תכנון - 29/2019הצעה מס' . 7
  מנחם רחוב בין המחבר חדש רחוב ע"מ לקבל הצעות מחיר לתכנון יועצים ה מאגריועצי תנועה מתוך  3 -נדסה פנה לאגף ה   
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 הרצל. לרחוב  דניאל  

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 115,830  - מ"בע ויעוץ פיקוח הנדסה תכנון .יוגב1

 ₪. 230,103 -בע"מ תחבורה ותכנון הנדסה. אל.י'ג.פי.2

 ₪. 450,450 - בע"מ 2012 ותנועה תחבורה אמאב.3

 מ"בע ויעוץ פיקוח תכנון הנדסה חברת יוגבשל  ביותר  הזולה ההתקשרות עם ההצעהאגף הנדסה ממליץ לאשר את    

 כולל מע"מ. ₪  115,830ע"ס    

  2027422950 -תקציבי מקור   
 (7)נספח מס' 

 
 
 כלכלי אורבניייעוץ  - 2019/03הצעה מס' . 8

 ך מאגר היועצים של העירייה על מנת לקבל הצעת מחיר לייעוץ כלכלי אורבני בין היתר יועצים מתו 4-אגף הנדסה פנה ל    

 עבור היטלים ואגרות, חוקי עזר, תחשיבים שונים בהתאם לצורך.    

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )לא כולל מע"מ(:    

 סה"כ ללא מע"מ שעות לשנה 400 לשנה שעות 300 שעות לשנה 200 חברה

 90,000 225 235 250 בע"מ 1996 והנדסה כלכלה פז

 144,000 360 360 342 בע"מ' ושות שחר בן מנסקי'צ

 92,000 230 240 250 גיאוקרטוגרפיה

 104,400 261 276 290 בע"מ אורבנית כלכלה חקלאי רן

 

 90,000מ ע"ס "בע 1996 והנדסה כלכלה חברת פזההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף הנדסה ממליץ לאשר את 
 לפני מע"מ.₪  50,000שעות משמע  200כאשר בשלב הראשוני תצא הזמנה רק על  מע"מ, א כולל ש"ח ל

  1731000759 -תקציבימקור 
 ( 8)נספח מס' 

 
 

  יטול התקשרותב -20לחוק התכנון ברחוב הרצל  239ביצוע הריסה לפי סעיף  - 2019/13הצעה מס' . 9
חברת א.ט שירותים משפטיים אישרה התקשרות עם  19.12.2018יום מ 62/2018-15עדת התקשרויות פטור ממכרז מס' ו

 כולל מע"מ. ₪  24,570ע"ס ,בע"מ 

 שכולל פירוק וסילוק גג אסבסט והטמנתו.אולם סכום זה אינו נכון מאחר ולא נלקח בחשבון הסכום הנכון 

כולל ₪  24,570ע"ס  חברת א.ט שירותים משפטיים בע"מלאור האמור, אגף הנדסה מבקש לבטל את ההתקשרות עם 
 מע"מ. 

 ( 9)נספח מס' 
 

 

 

 

 

 
 לההצעות מחיר לליווי בתחום הוצאות והכנסות בגין אבטחת מוסדות חינוך בעיר רמ -2019/23הצעה מס'  .01
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 עיריית רמלה מבצעת אבטחת מוסדות חינוך בבתי ספר, גני ילדים ואשכולות גני ילדים, מנגד, ישנן הכנסות    

 מהמשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל.   

 ת הצעות מחיר לקבלנתה פמחלקת גזברות היות והעיריה רוצה לבצע בדיקה מעמיקה של ההוצאות וההכנסות,    

 צים הרשומים במאגר היועצים של העיריה:יוע 3-פנתה ל   
 ( בע"מ2017מוניסיטי ישראל ) .1

  דגן ביקורת ובקרה בע"מ  .2

 א. ברניר שרותי ביקורת מינהל בע"מ  .3

 אשכולות גני ילדים. 5-בתי ספר, ו 41להלן נתוני מוסדות החינוך לגביהם ישנה אבטחה:    

 : )פירוט הצעה( להלן השירותים המבוקשים     

 .ליווי שוטף בכל הנושא של אבטחת מוסדות חינוך )שאלות, בעיות וכו'( .1

 .למסלולי בתי הספר השונים(  -בדיקה של האבטחה בבתי הספר, לכל בית ספר בנפרד )תקינה, ביצוע בפועל  .2

 .כנת תקציב ההכנסות, ביצוע מעקב ובקרה אחר תקבוליםה –תקציב  .3

 .ישראל, ניתוח הנתונים והפצת מסקנות ודיווח לגורמים השוניםבדיקת התקבול ממשטרת  .4

 בדיקה במוסדות לחינוך מיוחד ובתי ספר בהתאם לתקינה ולקריטריונים והתקינה באשכולות גנ"י. .5

 .בדיקה ובקרה בין אישור המשרד לביטחון פנים לבין התשלומים בפועל לספק האבטחה .6

 בדיקה בין מערכת קליטת הנתונים של   -השונות במשרד לביטחון פנים  תבדיקת הממשקים השונים של המערכו –ממשקים  .7

 .31.12.18בור שנים קודמות ועד ע –המשרד לבין מערכת התשלום 

 .חודשים 4יה, לתקופה של יליווי נושא האבטחה בשנת הלימודים תשע"ט בעיר .8

 
 :שכר הטרחה

 חודשים. 4למשך ליווי חודשי בשנת הלימודים תשע"ט על בסיס ריטיינר חודשי,  .1
 בגין התוספת מההפרשים שיתקבלו בפועל בגין שנים  - 31.12.18בדיקת הכנסות בגין שנים קודמות ועד  .2

 . על, בתוספת מע"ממההכנסה בפו % -קודמות כתוצאה מעבודת המציע 
 

 ( בע"מ2017ההצעה היחידה שהתקבלה היא של מוניסיטי ישראל ). 

 ₪  2,900שכ"ט בסך  -חודשים 4על בסיס ריטיינר חודשי, למשך ליווי חודשי בשנת הלימודים תשע"ט  .1
 . לחודש, בתוספת מע"מ

 גין התוספת מההפרשים שיתקבלו בפועל בגין שנים ב – 31.12.18בדיקת הכנסות בגין שנים קודמות ועד  .2
 בתוספת מע"מ. 14%  -על, בתוספת מע"מ מההכנסה בפו % -קודמות כתוצאה מעבודת המציע 

 לא כולל מע"מ, ₪  11,600ע"ס   ( בע"מ2017מוניסיטי ישראל ) חברת  גזברות ממליצה להתקשר עםמחלקת 

 .עקב הצעתו הזולה וניסיונו בתחום

 ביטחון-אבטחת מוסדות 1817100751  -מקור תקציבי 

 (10' מס נספח)
 
 
 
 
 
 
 

 המלצות הועדה:
 תשע"טהגברה ותאורה במה מרכזית  עצמאות  -  24/2019הצעה מס'  .1
 חברת סינקופה, אשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מ   
 .כולל מע"מ₪  105,300   
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 2019אמן פותח במה מרכזית עצמאות  - 25/2019הצעה מס'  .2

 )מרגי( סופרסאונדההתקשרות עם אשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר הועדה מ    
 כולל מע"מ. ₪ 46,800ע"ס     
 
 2019לדי העיר אמן לפורים עבור י  - 2019/62הצעה מס'  .3

 עם המופע פרזנטור  אשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה מ    
 כולל מע"מ.₪  11,700ע"ס ,  קוגומלו    
 
 קף הסכם אורי אורלנד הארכת תו - 27/2019הצעה מס'  .4
 אורי אורלנד  משרד אשרת המלצת מחלקת  משק ונכסים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה מ  
 כולל מע"מ. ₪ 56,160 בעלות של  31.3.19עד ליום  יכונים בע"ממשרד יועצים לניהול ס   
 
 חידוש שירות שעוני נוכחות ברחבי העירייה  - 2019//28הצעה מס'  . 5

 החברות הבאות : אשרת המלצת אגף משאבי אנוש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה מ    
 שעונים. 17 כולל מע"מ עבור₪   13,418ע"ס   -מגדלור מערכות זמן אמת בע"מ     

 שעונים. 39עבור  לא כולל מע"מ  ₪  18,240ע"ס   -חברת ביוקום     

 עבור החתמה בטלפון .  -כולל מע"מ לא ₪  14,175ע"ס   -י.ל.מ. פתרונות בע"מ     

 
 התקנת אריחי גומי במרפסת חיצונית במרכז לגיל הרך    - 28/2019הצעה מס'  .6

 , מ"טיירק בעחברת   אשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה מ    
 .לא כולל מע"מ₪ 9,700ע"ס     
 
 רצלה לרחוב דניאל מנחם רחוב בין המחבר חדש רחוב תכנון - 29/2019הצעה מס' . 7

 פיקוח תכנון הנדסה חברת יוגב אשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה מ    

 כולל מע"מ.₪ 115,830ע"ס , מ"בע ויעוץ    

 

 ייעוץ כלכלי אורבני - 30/2019הצעה מס' . 8
 מ "בע 1996 והנדסה כלכלה חברת פז אשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה מ  
 לפני מע"מ.₪  50,000שעות משמע  200כאשר בשלב הראשוני תצא הזמנה רק על  ,מע"מ א כולל ש"ח ל 90,000ע"ס   
 

  יטול התקשרותב -20לחוק התכנון ברחוב הרצל  239יצוע הריסה לפי סעיף ב - 31/2019הצעה מס' . 9
 לבטל את ההתקשרות עם  אשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה מ     
 כולל מע"מ. ₪  24,570ע"ס  חברת א.ט שירותים משפטיים בע"מ     

 

 צעות מחיר לליווי בתחום הוצאות והכנסות בגין אבטחת מוסדות חינוך בעיר רמלהה -32/2019הצעה מס'  .10
 ( 2017מוניסיטי ישראל ) חברת  אשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה מ     
 לא כולל מע"מ. ₪  11,600ע"ס   בע"מ     

 

 רונן עזריה                                                                    רוזה עללאל                      
 עירייהנכ"ל הגזברית העירייה                                                          מ                   

 
 

 החלטות ראש העיר: 
 הגברה ותאורה במה מרכזית  עצמאות תשע"ט -  24/2019הצעה מס'  .1
 .כולל מע"מ₪  105,300ע"ס  חברת סינקופה, מאשר ההתקשרות עם    
 
 2019אמן פותח במה מרכזית עצמאות  - 25/2019הצעה מס'  .2
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 כולל מע"מ. ₪ 46,800ע"ס  )מרגי( סופרסאונדמאשר ההתקשרות עם     
 
 2019לדי העיר אמן לפורים עבור י  - 2019/62הצעה מס'  .3

 כולל מע"מ.₪  11,700ע"ס ,  קוגומלו עם המופע פרזנטור  מאשר ההתקשרות עם    
 
 קף הסכם אורי אורלנד הארכת תו - 27/2019הצעה מס'  .4
  ₪ 56,160 בעלות של  31.3.19עד ליום  יכונים בע"מאורי אורלנד משרד יועצים לניהול ס משרד מאשר ההתקשרות עם   
 כולל מע"מ.   
 
 חידוש שירות שעוני נוכחות ברחבי העירייה  - 2019//28הצעה מס'  . 5

 החברות הבאות : מאשר ההתקשרות  ההתקשרות עם    
 שעונים. 17 כולל מע"מ עבור₪   13,418ע"ס   -מגדלור מערכות זמן אמת בע"מ     

 שעונים. 39עבור  לא כולל מע"מ  ₪  18,240ע"ס   -חברת ביוקום     

 עבור החתמה בטלפון .  -כולל מע"מ לא ₪  14,175ע"ס   -י.ל.מ. פתרונות בע"מ     

 
 התקנת אריחי גומי במרפסת חיצונית במרכז לגיל הרך    - 28/2019הצעה מס'  .6

 .לא כולל מע"מ₪ 9,700, ע"ס  מ"טיירק בעחברת   מאשר ההתקשרות עם    
 
 רצלה לרחוב דניאל מנחם רחוב בין המחבר חדש רחוב תכנון - 29/2019הצעה מס' . 7

 כולל מע"מ.₪ 115,830ע"ס , מ"בע ויעוץ פיקוח תכנון הנדסה חברת יוגב מאשר ההתקשרות עם    

 

 ייעוץ כלכלי אורבני - 30/2019הצעה מס' . 8
 כאשר בשלב הראשוני  ,מע"מ א כולל ש"ח ל 90,000ע"ס , מ"בע 1996 והנדסה כלכלה חברת פז מאשר ההתקשרות  עם     
 לפני מע"מ.₪  50,000שעות משמע  200תצא הזמנה רק על      

 

  יטול התקשרותב -20לחוק התכנון ברחוב הרצל  239יצוע הריסה לפי סעיף ב - 31/2019הצעה מס' . 9
 כולל מע"מ. ₪  24,570ע"ס  חברת א.ט שירותים משפטיים בע"מלבטל את ההתקשרות עם  מאשר ההתקשרות עם     

 

 צעות מחיר לליווי בתחום הוצאות והכנסות בגין אבטחת מוסדות חינוך בעיר רמלהה -32/2019הצעה מס'  .10
 לא כולל מע"מ. ₪  11,600ע"ס   ( בע"מ2017מוניסיטי ישראל ) חברת  מאשר ההתקשרות עם     

 
 

 מיכאל וידל                                                                        
 ראש העיר                                                                         

 רמלה  
 
 
 
 


