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 ( 2019 פברואר 05תשע"ט )   , ל' שבטשלישיביום שהתקיימה  ועדת רכש ובלאי ) פטור ממכרז(מישיבת 

  רמלה.  1ע"ש אפריאט בבניין העירייה, רחוב ויצמן בחדר הישיבות 
 

                                                     נוכחים:                                                                          : משתתפים
 לכלן אגף ההנדסה כ -עוז בן שלוש          זברית העירייה                                     ג -רוזה עללאל

 ות עירונית מתאמת בריא  -יעל נסמיאן פאי                                    יועמ"ש    משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 
 מנהלת מדור ביטוחים ומכרזים   -גלית יעקב 

                                      מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון
                                                                        

 
 הנדון:

   
 

 2019תמלוגים בגין השמעות פומביות בתחומי העירייה לשנת  - 2019/04הצעה מס' . 1
 מלוגים בגין השמעות פומביות בתחומי העירייה ירועים קיבלה דרישת תשלום עבור תמחלקת ספורט וא   
 , דרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מפ -הפי"למהספק  2019לשנת    
 

 מפרט הצעת המחיר : להלן 

 

 סה"כ הנחה% מחיר כמות תיאור
 בגין השמעות -2019תמלוגים 

 פומביות בתחומי העירייה 
1 0.000 0.000  

 10,000)בסיס( עד 2019תמלוגים 
 תושבים

10,000 0.225 0.00 2,250.00  ₪ 

עד  10,001)בסיס( מ 2019תמלוגים 
 תושבים 100,000

65,000 0.190 0.00 12,350.00  ₪ 

₪  0.1404) מתקנים( 2019תמלוגים 
 לתושב

75,000 0.140 5.73 9,898.20  ₪ 

 ₪  24,498.20 סה"כ לפני מע"מ   
 11.88 0.05%הנחה    
 ₪  28,649.00 סה"כ כולל מע"מ   
 

דרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית פ -הפי"ל הספק מחלקת ספורט ואירועים מבקשת לאשר את דרישת התשלום של 

  כולל מע"מ.₪  28,649ע"ס , בע"מ

 טמחלקת ספור-תמלוגים וזכויות יוצרים 1821000780 - מקור  תקציבי 

 

 (1)נספח מס' 

 
 (החשמל רחוב) 44 ישמכב הירידה לרמפת ההגנה רחוב בין חיבור כביש תכנון  - 2019/14הצעה מס' . 2

  רחוב בין חיבור כביש לטובת תכנוןע"פ הנוהל,  מתכנני תנועה מתוך מאגר היועצים של העירייה  6-אגף הנדסה פנה ל    

 (.החשמל רחוב) 44 מכביש לרמפת הירידה ההגנה   

  אחר בחירה באותם מציעים נעשתה ל. כאמור,  בעבר ובהווהעבודה  ניסיון של  ההנדסה  המתכננים יש לאגף  ביצוין כי לר   

 יסיון עבר שלהם.נעל סמך מציעים ו  בחינה של המסמכים של אותם   
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 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(: 

 ₪ 101,205 -. ק.ן הנדסה בע"מ1

 ₪. 111,807 -בע"מ מהנדסים לוטן . גבריאל2

 ₪. 147,420 -בע"מ(2005) וכבישים תנועה תכנון . לנדיוז3

 ₪. 195,975 -בע"מ 2012 ותנועה תחבורה . אמאב4

 לא הגישה הצעה. -בע"מ תחבורה ותכנון הנדסה. אל.י'ג.. פי5

 .הצעה הגישה לא -מ"בע ויעוץ פיקוח תכנון-הנדסה . יוגב6

 

 ₪ 101,205 ע"ס מ"בע הנדסה ן.חברת קשל  התקשרות עם ההצעה הזולה ביותראגף הנדסה ממליץ לאשר את ה   

 כולל מע"מ.  

  2743 -סעיף תקציבי    
 ( 2)נספח מס' 

 
 

 406סודי בנאות יצחק שמיר במגרש "ס יההגדלת חוזה עם מתכנן בי - 42/2019הצעה מס' . 3

כולל ₪  1,398,150חברת שחם מערכות מילניום בע"מ ע"ס אישרה התקשרות עם  26.11.2016מיום  עדת הצעות פטורותו

 כיתות בנאות יצחק שמיר.  24עבור תכנון בי"ס  מע"מ

, יש צורך להגדיל 1.6%במקום  1.8%כיתות חינוך מיוחד והגדלת טרה ל 2בעקבות שינוי הפרוגרמה של בית הספר, תוספת 

 (.15.73%כולל מע"מ )הגדלה של ₪  219,960את שכ"ט של המתכנן בסכום 

 כולל מע"מ₪  219,960שחם מערכות מילניום בע"מ ע"ס חברת אגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה עם 

 (.15.73%)הגדלה של 

  2026082954 -תקציבימקור 
 (3)נספח מס'                                                                                      

 
 

 ביסטריצקי ס"יהבב ספיגה בור שיקום - 43/2019הצעה מס' . 4

 האמנים. תביסטריצקי בקרי ס"בבי ספיגה חברות קבלניות ע"מ לקבל הצעות מחיר לשיקום בור 4-פנה ל אגף הנדסה

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 17,550 -. מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ1
 לא הגיש הצעה. -מ"בע ופיתוח בנייה גבריאל. . א2
 .הצעה הגיש לא -מ"בע אל . יורי3
 .הצעה הגיש לא -מ"בע ופיתוח תשתיות במרכז הבונה. מ.. א4
 

 ₪ 17,550, ע"ס מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ההצעה הזולה ביותר של  ר ההתקשרות עםאגף ההנדסה מבקש לאש
 ולל מע"מ.כ

 מוסדות חינוךשיפוצים ב 2027592750 -תקציבימקור 

 

 ( 4)נספח מס' 
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 להערכת תכניות קידום בריאות ייעוץ    - 2019/44הצעה מס' . 5

 הערכת התוכניות.  שם בריא בעיר" נתבקשנו להעסיק גורם מקצועי ל במסגרת הקול קורא של "אפשרי

תכנית העבודה במסגרת קול קורא "אפשרי בריא בעיר" אושרה ע"י משרד הבריאות. במסגרתה, תתקיים הערכה ע"י הגוף 

 כניות. ת 6 -המעריך ל

 ההערכה כוללת כתיבת שאלונים, איסופם ועיבודם לתוכניות, וקיום שתי קבוצות מיקוד לגננות ולמורות ועיבודן. 

 . 2019ההערכה תתקיים לאורך שנת 

 כולל מע"מ. ₪  21,000-הסכום שיועד עבור ההערכה בתוך התקציב שאושר לקול הקורא  הינו 

 שלושה ספקים כדלקמן :, מתאמת הבריאות העירונית , פנתה לייעוץ לשם 

 הינדי. -ד"ר טל נוייובל פלדי, ד"ר טל וולק,  

 להלן הצעות המחיר: 

 כניות.תשעות ייעוץ להערכת  70 -כולל מע"מ ל₪  21,000  -יובל פלדי

 שעות ייעוץ להערכת תכניות. 80 -ל כולל מע"מ₪  28400 - ד"ר טל וולק

 כניות.שעות יעוץ ת 78 -לא כולל מע"מ ל₪  27,300 -נוי הינדי-ד"ר טלי 

 ₪  21,000יובל פלדי ע"ס מתאמת הבריאות העירונית ממליצה לוועדה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 שעות עבודה(.  70כולל מע"מ )עבור 

 1831000753  -תקציבי   מקור
 (5מס' )נספח 

 

 

 המלצות הועדה:

 

 2019פומביות בתחומי העירייה לשנת  תמלוגים בגין השמעות - 2019/40הצעה מס' . 1
 דרציהפ -הפי"ל  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ספורט ואירועיםמאשרת המלצת מחלקת הועדה     
  כולל מע"מ.₪  28,649ע"ס , למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ  

 
 (החשמל רחוב) 44 ישמכב הירידה לרמפת ההגנה רחוב בין חיבור כביש תכנון  - 2019/41הצעה מס' . 2

 מ "בע הנדסה ן.ברת קח עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  אגף הנדסהמאשרת המלצת הועדה      

 כולל מע"מ.₪  101,205 ע"ס     

 

 406גדלת חוזה עם מתכנן ביה"ס יסודי בנאות יצחק שמיר במגרש ה - 2019/42הצעה מס' . 3
 חברת שחם מערכות מילניום בע"מ לוממליצה בפני ראש העיר לאשר הגדלת החוזה  אגף הנדסהמאשרת המלצת הועדה      

 (.15.73%כולל מע"מ)הגדלה של ₪  219,960ע"ס      
 

 ביסטריצקי ס"בהי ספיגה בור שיקום - 2019/43הצעה מס' . 4

 , מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  אגף הנדסהמאשרת המלצת הועדה      

 כולל מע"מ.₪ 17,550ע"ס     

 

 

 כניות קידום בריאותץ להערכת תייעו  - 44/2019הצעה מס' . 5
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 יובל פלדי וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות מתאמת הבריאות העירונית  עםמאשרת המלצת הועדה       

 שעות עבודה(.  70כולל מע"מ )עבור ₪  21,000ע"ס      

 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                       
 רייהמנכ"ל העי                            גזברית העירייה                                          

 
 
 

 החלטות ראש העיר: 
 
 
 2019תמלוגים בגין השמעות פומביות בתחומי העירייה לשנת  - 2019/40הצעה מס' . 1

  כולל מע"מ.₪  28,649ע"ס , למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מפדרציה  -הפי"ל  ההתקשרות עם מאשר    
 
 (החשמל רחוב) 44 מכביש הירידה לרמפת הגנהה רחוב בין חיבור כביש תכנון  - 41/2019הצעה מס' . 2

 כולל מע"מ.₪  101,205 מ ע"ס"בע הנדסה ן.ברת קח עםההתקשרות  מאשר    

 

 406גדלת חוזה עם מתכנן ביה"ס יסודי בנאות יצחק שמיר במגרש ה - 2019/42הצעה מס' . 3
 (.15.73%מע"מ)הגדלה של כולל ₪  219,960ע"ס  חברת שחם מערכות מילניום בע"מ להגדלת החוזה מאשר     
 

 קיביסטריצ ס"בהי ספיגה בור שיקום - 43/2019הצעה מס' . 4

 כולל מע"מ.₪ 17,550, ע"ס מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ עםההתקשרות  מאשר    

 

 כניות קידום בריאותץ להערכת תייעו  - 44/2019הצעה מס' . 5

 שעות עבודה(.  70כולל מע"מ )עבור ₪  21,000יובל פלדי ע"ס  עם  ההתקשרות מאשר     

 

 
 

 
 מיכאל וידל                                                                        

 ראש העיר                                                                         
 רמלה  


