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 ( 2019בינואר  29ביום רביעי כג' שבט תשע"ט ) שהתקיימה  ועדת רכש ובלאי ) פטור ממכרז(מישיבת 

  ע"ש אפריאט בבניין העירייה.בחדר הישיבות 
 

                                                     נוכחים:                                                                          : משתתפים
 עירוני המנהל הקאנטרי   - בוריס אוסטאוב           זברית העירייה                                     ג -רוזה עללאל

                                   יועמ"ש    משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 
                          מנהלת מחלקת משק ונכסים  ס. - אבי דיל 

                                      מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון
                                                                        

 הנדון:
 
 ביצוע סקר עבירות בנייה -  33/2019הצעה מס'  .1

 חברות מתוך מאגר היועצים של העירייה על מנת לקבל הצעות מחיר לביצוע סקר עבירות בנייה  3-אגף הנדסה פנה ל    

 לחוק תכנון ובניה. 116בהתאם לתיקון     

 ניה. יצוין כי אגף ההנדסה ערך בדיקה במאגר היועצים של העירייה בדבר כישרות היועץ למתן שירות עבור סקר עבירות הב    

 :מיפוי להלן רשימת החברות שנרשמו תחת קטגוריה של 
 

 שם החברה / העסק
אינפרטק טכנולוגיות מתקדמות 

 בעמ"

 יהודה שפירא

 "מ בע  הגליל  מודדי

 "מ מזור מדידות בע

 "מ מזור מדידות בע

 "מ א. פנקס ובנו בע

 "מ קו מדידה בע

 "מ מילגם בע

 "מ בע 1987אופק צילומי אוויר 

 "מ מדידות ומיפוי בעא.ו.ב 

 "מ סאייטויז'ן בע
סימפלקס פתרונות מיפוי ש"ב 

 בע"מ

  
מ, בע" 1987: אופק צילומי אויר מבחינת כלל היועצים לעיל עולה כי היועצים אשר יכולות לבצע את העבודה המבוקשת הינן 

 סאייטויז'ן בע"מ, סימפלקס פתרונות מיפוי ש"ב בע"מ. 

 

 שהתקבלו )כולל מע"מ(:להלן הצעות המחיר 

 ₪ 172,920 -. סאיטויז'ן בע"מ1

 ₪ 236,340 -( בע"מ1987ומי אויר ). אופק ציל2

 ₪ 246,870 -ס פתרונות מיפוי בע"מ. סימפלק3

 .כולל מע"מ₪  172,920 מ ע"ס "בע ן'חברת סאיטויז ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

  2027612750 -מקור תקציבי
 

 ( 1)נספח מס' 
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 ומרכז הפיס מתחם הקאנטרי העירוני  -תיקון הליכונים ומכשירי אירובי   - 2019/43הצעה מס' . 2
 תיקון, טיפול, החלפת חלפים ואישורי בטיחות בבקשה לקבלת הצעות מחיר  עבור מחלקת ספורט ואירועים פנתה   
 , להלן הספקים:תחם הקאנטרי העירוני ומרכז הפיסהכושר שבמבמכשירי האירובי בחדרי   

 ) המציעה לא נקבה במחיר עבור כל הפריטים בהצעה ולכן יה בע"מטק אילנ-איי. אס. פי פיטנס בע"מ, תומר ספורט          
 .הצעתה  נפסלה(         
          

 טבלת המחירים : להלן   
 

 סוג שירות
אומדן 
צריכה 
 שנתי

 אס. פי פיטנסאיי. 

סה"כ  מחיר ליח'
 מחיר

RUNNING BELT  
SIEGLING  120 X 22 

L C932 

 רצועת הליכון

6 1128  6,768  

Module Motor Drive 
AC Induction C932 

  c932 2 3025  6,050מנוע להליכון 

LABEL  SNAP DOME  
5 BUTTON TREAD 

לחצן אדום להפסקה 
  240  60 4 מידית של ההליכון

ASSEMBLY  
DISPLAY 

PANEL/LABEL  HB 

פאנל קומפלט עבור 
  3460  1730 2 הליכון

PEDAL, BIKE, 
BLACK CLIP, SS 

PIN, LE/RBK/UBK10 

פדאל לאופניים צבע 
  366  122 3 שחור,

ASSEMBLY  
DISPLAY 

PANEL/LABEL  EN 

פאנל קומפלט עבור 
  1,842  921 2 אופניים

Deck Running 9.3 X 
07 C932 

 משטח ריצה
4 1063  4,252  

SPRING  GFX 9.3X-
07 

 רצועת מנוע הליכון
15 73  1,095  

ASSEMBLY  
CROSSRAMP  

VERTICAL EFX536 

 מנוע הרמה לקרוס טריינר
3 1278  3,834  

ASSY  STAIRARM 
WHEEL  CONSUMER 

EFX 

 גלגלים קדמיים להליכון
8 229  1,832  

Cup Holder, Recumbent  252  84 3 כוסות לקרוס טריינרמחזיק  

KIT  LIFT MOTOR  
240V  W/ADAPTER CA 

  240V 2 1029  2,058מנוע הרמה 

ASSY PCA & SW  
DISPLAY-C  METRICS 

AMT100i 

החלפת לחצן ל הרמה 
  526  263 2 והורדה של גובה ההליכון

  5,500  275 20 ביקור שרות איזור מרכז ביקור שרות איזור מרכז
ASSEMBLY, DISPLAY 
PANEL/LABEL, 534I 

HEB 

פאנל קומפלט עבור קרוס 
  3,608  1804 2 טריינר,

BOOK SUPPORT  
DISPLAY-C  

MAKROBLEND 

 תמיכת סטנד לספר בהליכון

2 32  64  

ASSEMBLY FRONT 
ROLLER 9.3X07 C932I 

 רולר קדמי להליכון
3 649  1,947  

ASSEMBLY REAR 
ROLLER 9X27 C932I 

 רולר אחורי להליכון
3 668  2,004  

KEYPANEL  SNAP 
DOME  5 BUTTON  

EFX 

החלפת לחצני מהירות 
  279  93 3 בהליכון

 ₪  45,977 סה"כ
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 ₪  6,896.55 15%הנחה 

 ₪  39,080.45 סה"כ לאחר הנחה

 ₪  6,643.67 מע"מ

 ₪  45,724 סה"כ כולל מע"מ 

              
 ,איי.אס.פי פיטנס בע"מ חברתההתקשרות עם ת מחלקת ספורט ואירועים מבקשת לאשר את הצעת המחיר, ולאחר בדיק         

 בתחום ונותנת לחברה רקע וניסיון כולל מע"מ. החברה נקבה במחירים עבור כל הפריטים בהצעה, ₪  45,724ע"ס          

   . בעירשירות להליכונים ומכשירי האירובי המוצבים במרכזי הספורט        

 , מרכז הפיס  1747300750 -מקור תקציבי          
 (2)נספח מס' 

 
 הקאנטרי העירוניהפעלת מערכת ניהול לקוחות במתחם   - 2019/53הצעה מס' . 3

 מחלקת ספורט ואירועים בשיתוף מחלקת מחשוב פנתה בבקשה לקבלת הצעת מחיר בנושא הפעלת מערכת    
 רמלה . -הקאנטרי העירוניניהול לקוחות במתחם     
 קופה ממוחשבת, גביה ,בקרת כניסה  והפקת דו"חות.  מדובר במערכת לניהול מנויים, חוגים, פעילויות שונות,    
     אוף ליין אירוביק בע"מ )פיזיקל(, אקספו תעשיות תוכנה בע"מ, אותות אלקטרוניקה  נעשתה פנייה לספקים הבאים:   
 בע"מ.  
 

 פירוט ההצעה:

סה"כ מחיר )ללא  כמות תיאור הפריט 
 מע"מ(

  עמדה ראשית 1 מחיר שנתי לעמדה ראשונה
  עמדות משנה 4 מחיר שנתי לעמדה נוספת

  חודשים 12 שירות סליקה בנקאי לשנה

          
                                                                                                                               

 הצעת המחיר תכלול:            
 .הרשאת שימוש במערכת 

 .שירות ותחזוקה למערכת כולל תמיכה טלפונית 

 .עדכון גרסאות חדשות 

  יעבדו מול בסיס נתונים ו/או  לפי מבנה הארגון בהתאם למספר אתרים/תוכנות למרות שכולםמחיר למערכת ייחשב
 שרת אחד.

 .המחיר לא כולל בקרי כניסה, צ'יפים, כרטיסים חד פעמיים וקורא כרטיסי אשראי 
 

 
 טבלת השוואות מחירים : להלן   

 
 

 
 

אוף ליין 
אירוביק בע"מ 

 )פיזיקל(

אקספו תעשיות 
 תוכנה בע"מ

אותות 
אלקטרוניקה 

 בע"מ
 ₪  12,500 ₪  20,880 מחיר

 לא נשלחה הצעה
 ₪  2,125 ₪  3,550 מע"מ

סה"כ מחיר כולל 
 ₪  14,625 ₪  24,430 מע"מ

 

, חברת אקספו תעשיות תוכנה בע"מההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של לאשר את מחלקת ספורט ואירועים ממליצה 
 התוכנה של החברה היא זו שמותקנת במתחם הקאנטרי. כיוםמע"מ.  כולל₪  14,625ע"ס 

 1747300780  -מקור תקציבי 
 ( 3)נספח מס' 

 
 

 ומרכז הפיס מתחם הקאנטרי העירוני, מכשירי כחתיקון   - 2019/63הצעה מס' . 4
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  כחמכשירי תיקון בבקשה לקבלת הצעת מחיר עבור  ( בע"מ1987אגנטק )מחלקת ספורט ואירועים פנתה לספק   
 ואישורי בטיחות  שהינו הספק הבלעדי בדבר תיקונים, טיפולים, החלפת חלפים ומרכז הפיס מתחם הקאנטרי העירוני  
 בחדרי הכושר שבמתחם הקאנטרי העירוני ומרכז הפיס. הכח המוצבים  במכשירי  
 להלן מחירון החלפים:           

 

 תיאור הפריט
אומדן 
צריכה 
 שנתי

 ( בע"מ1987אגנטק )

 סה"כ מחיר מחיר ליח'

CABLE FOR LEG PRESS ELEMENT  3,936 ₪  984 4 כבל למכשיר לחיצת רגליים  ₪ 

SELECTIONPINASSEMBLY 
פין סלקטור לקביעת משקל 

 8 הרמה במכשירי כח 
368  ₪ 2,944  ₪ 

 ₪  3,300 ₪  330 10 שעת עבודה  TECHNOGYMשעות עבודה 
 ₪  2,000 ₪  500 4 בדיקת תקינות  בדיקת תקינות

STEEL CABLE 0.5 mm 
מ"מ עבור  0.5כבל ברזל 

 ₪  880 ₪  88 10 מכשירי הכח 

BUSHING 12,5x16x20  84 ₪  12 7  20*16*12.5מייסב במידות  ₪ 

SPRING  288 ₪  48 6 קפיץ למושב מכשיר חתירה  ₪ 

SPRING  80 ₪  8 10 קפיץ למושב רגיל  ₪ 

SELECTION LEVER TIE ROD  1,760 ₪  440 4 מושב למכשיר לחיצת רגליים  ₪ 

CABLE FOR LEG PRESS ELEMENT  3,936 ₪  984 4 כבל למכשיר לחיצת רגליים  ₪ 

PIN d.4x36  48 ₪  8 6 36*4פין במידות  ₪ 
 ₪  4,800 ₪  400 12 ריפוד כרית  ריפוד כרית 

 ₪  24,056 סה"כ
 ₪  3,609 15%הנחה 

 ₪  20,447 סה"כ לאחר הנחה
 ₪  3,476 מע"מ

 ₪  23,923 סה"כ כולל מע"מ 

 
 ( בע"מ1987אגנטק )חברת הצעת המחיר של מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את  לאחר בדיקת הצעת המחיר       
 בנושא תיקונים, טיפולים, החלפת חלפים ואישורי בטיחות בלעדיתהחברה הינה הספקית ה כולל מע"מ₪  23,923ע"ס        
 במכשירי האירובי בחדרי הכושר שבמתחם הקאנטרי העירוני ומרכז הפיס.        

  1747300750קאנטרי עירוני עבודות קבלניות,  - תקציבימקור         
       1829400750עבודות קבלניות,  מרכז הפיס                                   

 
 ( 4)נספח מס' 

 
 
  חוגי מתמטיקה -2019סל מדע   - 2019/73הצעה מס' . 5

ביקשה לקדם ולהעמיק את לימודי המתמטיקה בבתי הספר היסודיים  סל המדע תשע"ט, עיריית רמלה תכנית  במסגרת
ובחטיבות הביניים. התכנית האסטרטגית העירונית לקידום המצוינות, מצאה צורך ביצירת מרחבי העשרה לתלמידים בעלי 

 פוטנציאל למצוינות במתמטיקה. 
בדבר הפעלת חוגי מתמטיקה במוסדות  בבקשה לקבלת הצעות פנה   מחלקת משק ונכסים, אגף החינוך והנוער, בסיוע

 .22.1.19 -. נעשתה פנייה אחידה במייל, לארבעה ספקים ביום ההחינוך ברמלה
 

 :אליהם נעשתה הפנייה  להלן פירוט הספקים
 עמותת אופנים .1

 עמותת עתיד פלוס .2

 לוח הכפל .3

 חברת צ'ק מט .4

 

 

 להלן פירוט ההצעה : 



  עיריית רמלה
                                                                                                                                   העירייה                                                                 מזכירות  

                                         

 15-9201/7מס'  ועדת רכש ובלאי פרוטוקול 
 פטור ממכרז  -עדת התקשרויותו                                                                                                                                 

5 
 

 חוגי מתמטיקה לתלמידי בתי ספר יסודיים .1

 מתמטיקה המותאמים לחטיבות הבינייםחוגי  .2

 עמותת עתיד פלוס.הספקים אשר נענו לבקשה :  
 

 כולל מע"מ.לא  ₪  736,142של  עד לסכום כוללבמסגרת הבקשה, נקבע מחיר מקסימום עבור כלל חוגי המתמטיקה, 
 עמותת עתיד פלוס עומדת בתנאים הקבועים בהצעה. 

 
 , ע"פ הפירוט כדלקמן : כולל מע"מ לא ₪  472,285 סך עלות התכנית:

  חלק הרשות - ₪  142,736
 ) תנאי סף כקבוע במסמכי ההצעה ( חלק העמותה₪  142,736

 
 עלות התכנית כוללת:

 חוגי מתמטיקה בבתי הספר היסודיים : .1
  3מספר חוגים: 

 . 2019אוגוסט -תקופת הפעילות: פברואר
 שעות. 91סל שעות של חוג: 

 בות הביניים:חוגי מתמטיקה בחטי .2
 6מספר חוגים: 

 . 2019אוגוסט -תקופת הפעילות: פברואר
 שעות. 60סל שעות של חוג: 

 כוח אדם: .3
 מדריכים סה"כ, ליווי מקצועי לצוותי ההדרכה. 24רכז תכנית, 

 סיורים, ימי שיא ופעילות קהילתית לתלמידי החוג. .4

  והטכנולוגיה.תקציב סל המדע, במסגרת קול קורא, משרד המדע  מקור תקציבי:
 סל המדע, הוצאה כנגד הכנסה. - 1813220786 סעיף תקציבי:

 
עמותת "עתיד פלוס" להפעלת חוגי מתמטיקה ההתקשרות עם אגף החינוך והנוער מבקש לאשר את לאור האמור לעיל, 

 לא כולל מע"מ.  142,736הביניים ע"ס  בבתי הספר היסודיים ובחטיבות

 ( 5)נספח מס' 
 
 וטיקה חוגי  רוב -2019סל מדע   - 2019/83הצעה מס' . 6

בבתי הספר היסודיים  תחום הטכנולוגיה והרובוטיקהבמסגרת סל המדע תשע"ט, עיריית רמלה ביקשה לקדם ולהעמיק את 
 ובחטיבות הביניים. 

הצעות בדבר הפעלת חוגי רובוטיקה + ערכות בבקשה לקבלת פנה  מחלקת משק ונכסים,  אגף החינוך והנוער, בסיוע 
 .22.1.19 -ספקים ביום ה 5-לנעשתה פנייה אחידה במייל,  רובוטיקה במוסדות החינוך ברמלה. 

 
 :אליהם נעשתה פנייה  להלן פירוט הספקים

 נס מטח .1

 רובוטק .2

 רובוכייף .3

 ידעכייף .4

 מט"ר רובוטיקס .5

 להלן פירוט ההצעה : 
 חוג רובוטיקה: .1

 ו(-)גילאי ד לתלמידי בתי ספר יסודיים רובוטיקהחוגי  .א

 ט(-)גילאי ז המותאמים לחטיבות הביניים רובוטיקהחוגי  .ב

 קבוצות חוג 6הפעלת  .ג

 תוכן עיקרי של החוג: .ד

 הגדרת רובוט  (1
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 הכרת רובוטים בארץ ובעולם ושימושיהם  (2

 הכרה ועבודה עם החיישנים שונים של הרובוט  (3

 משימות מאתגרות לעבודה עם הרובוט הכולל תכנות  (4

 לא כולל מע"מ ₪ 110,256 –במסגרת הבקשה, נקבע מחיר מקסימום עבור חוגי רובוטיקה  .ה

 

 ציוד רובוטיקה: .2

 עפ"י מפרט – (45544)מק"ט   Lego Ev3 Educationערכת רובוט   .א

 סוללה .ב

 EV3וולט לסוללה  10מטען  .ג

 לא כולל מע"מ ₪ 32,479  -עבור ערכות רובוטיקה במסגרת הבקשה, נקבע מחיר מקסימום  .ד
 

 להלן טבלת השוואות מחירים : 
 
 

 חוג רובוטיקה -1פרק 
 

 .לא הגיש הצעה עד המועד הנקבעספק נס מטח  הערה :***  
 

 ציוד רובוטיקה -2פרק 
 

 מט"ר רובוטיקס ידעכייף רובוכיף רובוטק ספקים:

 חוג רובוטיקה
 ט-, זו-לקבוצות גילאים: ד

שעות לחוג )שעתיים  50
 למפגש(

  ₪ 129,000עד 

לא הגיש  הצעה  
 לפרק החוגים

 ד בלבד-גילאים א* 
 לחוג )כולל ציוד(₪  21,000* 
 לחוג )ללא ציוד([₪  14,000]

* החוג מתבסס על ערכת 
עם שימוש בסוללה  רובוקליקס

 EV3והמטען של 
 מפגשים  35* 

שעות  70* שעתיים למפגש )
 לחוג(

)עלות ערכת רובוט רובוקליקס 
רכות ע 5מינימום  -₪  2,500
 ₪(( 12,500לחוג )

 ט-ו, ז-* גילאים: ד
* החוג מתבסס על 

 Dash andערכת רובוט 
Dot 

 מפגשים 25* 
 50* שעתיים למפגש )

 שעות לחוג(

 ט-, זו-* גילאים: ד
לחוג )כולל ₪  21,500* 

 מע"מ(
 מפגשים 25* 

 50* שעתיים למפגש )
 שעות לחוג(

 תלמידים למפגש 20* עד 
 חוגים 6* סה"כ 

 ₪ 110,256 ₪  105,983  ₪ 110,256 --------- סה"כ עלות ללא מע"מ

 ₪ 129,000 ₪  124,000 ₪  129,000 --------- סה"כ עלות כולל מע"מ

  הערות
ת החוגים עם הספק מפעיל א

 ,רובוט השונה מהדרישה
 טווח הגילאים נמוך מהדרישה

הספק מפעיל את 
החוגים עם רובוט 
 השונה מהדרישה

הספק נותן מענה 
 בהתאם לדרישות החוג
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 .לא הגיש הצעה עד המועד הנקבעספק נס מטח  הערה :***  
 
 

  תקציב סל המדע, במסגרת קול קורא, משרד המדע והטכנולוגיה. מקור תקציבי:
 סל המדע, הוצאה כנגד הכנסה. - 1813220786סעיף תקציבי: 

 
 בבתי רובוטיקהלהפעלת חוגי    מט"ר רובוטיקס ההתקשרות עםאגף החינוך והנוער מבקש לאשר את לאור האמור לעיל, 

  כולל מע"מ.₪  38,000ע"ס  הביניים ורכישת ערכות הרובוטיקה   הספר היסודיים ובחטיבות
 

 ( 6)נספח מס' 
 

 הארכת ההתקשרות עם חברת סרוויס קור בע"מ.   - 39/2019הצעה מס'  .7
) שירותי ביטוח ואחזקה  01.09.2018הסתיים בתאריך  חברת סרוויס קור שירות ואחזקה בע"מהסכם התקשרות עם 

 למערכות מיזוג אויר באשכול הפיס(. 
 של המחלקה, הארכת ההתקשרות מבוקשת כעת.  טעות  אנושבשל 

-01.09.2018בין התאריכים  חברת סרוויס קור שירות ואחזקה בע"ממנהלת אשכול הפיס מבקשת להאריך ההתקשרות עם 
 לא כולל מע"מ. ₪  6,000בעלות של   28.02.2019

 8190000780 -מקור תקציבי 

 ( 7 )נספח מס'
 
 

 המלצות הועדה:
 

 ביצוע סקר עבירות בנייה -  33/2019הצעה מס'  .1
 מ "בע ן'חברת סאיטויזוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה  מאשרת המלצת אגף הנדסה   
 .כולל מע"מ₪  172,920 ע"ס   
 

 ומרכז הפיס מתחם הקאנטרי העירוני –תיקון הליכונים ומכשירי אירובי   - 34/2019הצעה מס' .2
  חברת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה  מאשרת המלצת           
 .כולל מע"מ ₪  45,724ע"ס  ,איי.אס.פי פיטנס בע"מ          

 
 פעלת מערכת ניהול לקוחות במתחם הקאנטרי העירוניה  - 35/2019הצעה מס' . 3

  מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה  מאשרת המלצת   
 .מע"מ כולל₪  14,625ע"ס , חברת אקספו תעשיות תוכנה בע"מ  
 

 פיסומרכז ה מתחם הקאנטרי העירוני, מכשירי כחתיקון   - 36/2019הצעה מס' . 4
 (1987אגנטק )חברת  מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת           
 . כולל מע"מ₪  23,923ע"ס בע"מ            

 
  חוגי מתמטיקה -2019סל מדע   - 2019/73הצעה מס' . 5
   להפעלת חוגי עמותת "עתיד פלוס"  אגף החינוך וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת   

 מט"ר רובוטיקס ידעכייף רובוכיף רובוטק ספקים:

 ציוד רובוטיקה לחוג
 Lego EV3ערכה: 

Education  + סוללה +
 מטען

 ₪  38,000עד 

 מספקים ציוד בלבד
 ערכות 13

36,534  ₪ 
 כולל שנתיים אחריות
כולל הדרכה מרוכזת 

 שעות 3-למורים/מדריכים ל

 ערכות 12
+ ציוד נוסף 

 לתגבור

לא הוצעת כמות ערכות 
 רובוטים

 ערכות 15

 ₪ 32,479 ₪ 32,479 ₪ 32,479 ₪ 31,226 סה"כ עלות ללא מע"מ

 ₪  38,000 ₪  38,000 ₪ 38,000 ₪ 36,534 סה"כ עלות כולל מע"מ

 ערכות 15   ערכות 13 הערות



  עיריית רמלה
                                                                                                                                   העירייה                                                                 מזכירות  

                                         

 15-9201/7מס'  ועדת רכש ובלאי פרוטוקול 
 פטור ממכרז  -עדת התקשרויותו                                                                                                                                 

8 
 

  לא כולל מע"מ. 142,736ע"ס מתמטיקה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים  
 

 וטיקה חוגי  רוב -2019סל מדע   - 2019/83הצעה מס' . 6
 להפעלת חוגי    מט"ר רובוטיקסאגף החינוך וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  הועדה מאשרת המלצת   

  כולל מע"מ.₪  38,000ע"ס  הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ורכישת ערכות הרובוטיקה   בבתי רובוטיקה
 
 בע"מארכת ההתקשרות עם חברת סרוויס קור ה  - 39/2019הצעה מס' . 7

  חברת סרוויס קור שירות הועדה מאשרת המלצת   מנהלת אשכול הפיס וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם   
 . לא כולל מע"מ₪  6,000עלות של ב  01.09.2018-28.02.2019בין התאריכים  בע"מ  ואחזקה   

 
 

 רונן עזריה                                                                    רוזה עללאל                       
 נכ"ל העירייהמ     גזברית העירייה                                                                           

 
 
 

 החלטות ראש העיר: 
 

 ביצוע סקר עבירות בנייה -  33/2019הצעה מס'  .1
 .כולל מע"מ₪  172,920 "ס , עמ "בע ן'חברת סאיטויזההתקשרות עם מאשר   
 

 ומרכז הפיס מתחם הקאנטרי העירוני –תיקון הליכונים ומכשירי אירובי   - 34/2019הצעה מס' .2
 .כולל מע"מ ₪  45,724ע"ס  ,איי.אס.פי פיטנס בע"מ  חברת ההתקשרות עםמאשר           

 
 הפעלת מערכת ניהול לקוחות במתחם הקאנטרי העירוני  - 35/2019הצעה מס' . 3

 .מע"מ כולל₪  14,625ע"ס , חברת אקספו תעשיות תוכנה בע"מ ההתקשרות עםמאשר   
 

 פיסומרכז ה מתחם הקאנטרי העירוני, מכשירי כחתיקון   - 36/2019הצעה מס' . 4
 . כולל מע"מ₪  23,923ע"ס , (בע"מ1987אגנטק )חברת  ההתקשרות עםמאשר           

 
  חוגי מתמטיקה -2019סל מדע   - 2019/73הצעה מס' . 5
 ע"ס להפעלת חוגי מתמטיקה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים עמותת "עתיד פלוס"  מאשר  ההתקשרות עם  
  לא כולל מע"מ. 142,736  
 
 וטיקה חוגי  רוב -2019סל מדע   - 2019/83הצעה מס' . 6
 הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ורכישת  בבתי רובוטיקה להפעלת חוגי    מט"ר רובוטיקסמאשר ההתקשרות עם   
  כולל מע"מ.₪  38,000ע"ס  ערכות הרובוטיקה    
 
 ארכת ההתקשרות עם חברת סרוויס קור בע"מה  - 39/2019הצעה מס' . 7

 בעלות של   01.09.2018-28.02.2019בין התאריכים  בע"מ חברת סרוויס קור שירות ואחזקה מאשר  ההתקשרות עם   
 . לא כולל מע"מ₪  6,000

 
 מיכאל וידל                                                                        

 ראש העיר                                                                         
 רמלה  


