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 (2019בפברואר  26ביום שלישי כא' אדר א' תשע"ט ) שהתקיימה  ועדת רכש ובלאי ) פטור ממכרז(מישיבת 

 . רמלה 9מבצע משה , רחוב בחדר גזברית העירייה  
 

                                                                       :נוכחים                                                                                 : משתתפים
       רווחה  חלקתמ -מירב אורנשטיין                 זברית העירייה                                     ג -רוזה עללאל

 מהנדסת העיר  -'אנה סולובייצ'יקז                                              משנה ליועמ"ש  - עו"ד סופי ויטלם
 מנהלת מח' משק ונכסים                                 ס.   -אבי דיל 

 לכלן אגף ההנדסה                               כ  -רו"ח עוז בן שלוש 
                                      מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון

                                                                        

 הנדון:
 
 מחלקת הרווחה פוני  עבור  1920רכישת תווי שי לחג הפסח וראש השנה  - 2019/66הצעה מס' . 1

 מזון, סכום הרכישה הינו לרכישת תווי שי   עבור התושבים אשר פונים אליהמחלקת הרווחה רוכשת  ,חגכמדי     

 כולל מע"מ. ₪   100,000   

 ₪   40,000סכום הרכישה   - נהראש השעבור   כולל מע"מ , ₪ 60,000סכום הרכישה הינו הרכישה  -פסח עבור חג ה   

 מע"מ.  כולל  

 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:  

 . 7%של   התקבלה הנחה  -לשכת המסחר  .א

 )תו הזהב (.   7%התקבלה הנחה של  -מחברת שופרסל  .ב

 ם , טעינת הכרטיסים עד יומיים ימי עסקי 10 -בנקאית במזומן, קבלת כרטיסים כ תנאי תשלום בהעברה
 מזמן קבלתם.

 ₪ 100,00סכום הרכישה הינו ) תו הזהב(.   7%הנחה של במחברת שופרסל    לבצע הרכישהמחלקת רכש ממליצה 

סניפי שופרסל ) מספר שופרסל הינה לאור העובדה כי בעיר ישנה פריסה רחבה של חברת הבחירה ב כולל מע"מ.

 סניפים(  ובכך יש נגישות לתושבי העיר. כמו כן, הצורך הינו לסלי מזון. 

 1841000840 -מקור תקציבי 
 ( 1)נספח מס'  

 

 מוטב יחדיו -הסכם מתן שירותים פרוייקט מתמשך  אישור - 2019/76הצעה מס' . 2
 

      שנים ) רחוב ויצמן(.  7 -התכנית נשוא הפרויקט פועלת בעיר מזה כ     

 הפעלת התכנית בחמש שנים הראשונות נעשתה ע"י הג'וינט ועמותת בינה , בשנתיים האחרונות התכנית פועלת

 מתקציבי עירייה . 

 ועל כן ההתקשרות נעשיתמשרד הרווחה הטמיע את התכנית כחלק ממערך התכניות הקהילתיות שלו  2019בשנת 

    (מוטב יחדיו  -מצורף חוזה התקשרות עם משרד העבודה והרווחה להפעלת פרויקט מתמשך ) ע"י ההסכם המצורף      

 .  הרווחה משרד של פטור וועדת עבר ההסכם**       

 כולל מע"מ(. ₪  67,500 -העירייה השתתפות)  ₪ 270,000 על עומד ההתקשרות והיקף לשנה הוא ההסכם תוקף     

  2019 לשנת מאושר,  1848400841  -ו 1841000843 - תקציבימקור      

 ( 2)נספח מס' 
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 רכישת אביזרים וציוד מצברים ומתיקונים לרכבי העירייה  - 2019/86הצעה מס' . 3

 ספקים לקבלת הצעות מחיר עבור רכישת אביזרים וציוד מצברים ומתיקונים  3 -מר אבי דיל פנה ל קצין הרכב     

 והליסינג , להלן הספקים : לרכבי העירייה    

 . זוהר אביזרי רכב,  עדי התקנות , אוטו אור   

 

 להלן טבלת השוואות הצעות המחיר: 

   
 אוטו אור עדי התקנות

זוהר אביזרי 
 רכב

 אור הפריטית
יח' 

 מחיר יחידה כמות חישוב
מחיר 
 מחיר יחידה יחידה

 450 500 400 1 יחידה דיבורית בלוטוס והרכבתה

 100 80 80 1 יחידה פרוק דיבורית

 150 150 150 1 יחידה התקנת דיבורית

 200 200 200 1 יחידה חילוץ דרך לרמלה

 300 280 180 1 יחידה והרכבתה GPSהחלפת אנטנה 

 850 860 800 1 יחידה גגון מקורי לרינו קנגו 

 850 860 800% 1 יחידה גגון מקורי לסיטרואן ברלינגו

 200 300 200 1 יחידה גגון אוניברסלי

 100 60 50 1 יחידה פלח לדיבורית

 70 100 100 1 יחידה מראה פנימית

 70 150 70 1 יחידה מעמד מגנטי לפלאפון

 400 580 500 1 יחידה מרים חלונות והרכבתו

 280 450 300 1 יחידה סטנדרט כולל הרכבהריפוד 
ריפוד בהזמנה מיוחדת כולל 

 700 900 950 1 יחידה הרכבה

 60 200 150 1 יחידה סט שטיחים אוניברסליים מגומי

 100 100 100 1 יחידה מטען פלאפון לרכב 

 20 50 60 1 יחידה כיסוי הגה

 300 150 100 1 יחידה הסרת מדבקות מהרכב

 240 240 200 1 יחידה תאורה קייםהתקנת גשר 

 150 150 150 1 יחידה פרוק גשר תאורה קיים

 200 150 150 1 יחידה פרוק מערכת כריזה קיימת

 300 300 250 1 יחידה התקנת מערכת כריזה קיימת
מצברים הנחה ממחירון חברת 

 35% 40% 30% 1 יחידה שנפ

 180 180 200 1 יחידה שעת עבודה

 20 20 30 1 יחידה והרכבתה מגעים 2מנורה 

 20 20 30 1 יחידה והרכבתה H4מנורה 

 30 30 30 1 יחידה והרכבתה H7מנורה 

 30 50 40 1 יחידה סט מגבים רגילים

 50 100 100 1 יחידה סט מגבי סיליקון

 170 320 250 1 יחידה בוכנות 2קומפרסור 
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 , עדי התקנות , אוטו אורהספקים : לאחר בדיקת הצעות המחיר קצין הרכב ממליץ לאשר ההתקשרות עם שלושת 
 ע"פ המחיר הזול ביותר לפריט.  , זוהר אביזרי רכב

 מ. לא כולל מע" ₪ 30,000 -( , כ2019)  שנתיתעלות ההתקשרות ה

  731,  730,  530,  531  -מקור תקציבי 
 ( 3)נספח מס' 

 

  סובב רמלה 2-מסע אופניים אזורי ה - 2019/69הצעה מס' הצעה מס' . 4
מתקיים  באר יעקב ונס ציונה  לוד, במסגרת תקנת יוזמה מתקיים שת"פ אזורי בתחום הספורט בין עירית רמלה,

איגוד האופניים ובשיתוף משרדי התרבות והספורט של  בהובלתו המקצועית 2-השנה מסע אופניים אזורי ה

 . והחינוך

 )יצוין כי מחיר זה זהה למחיר בשנה שעברה( כוללת: מע"מ כולל₪  53,000ע"ס הצעת המחיר של איגוד האופניים 

 זוגות אופניים ,הפקה וניהול מקצועי של האירוע על בסיס צוות מדריכים מקצועי ומנוסה. 400השכרת 

 ם.ע"י משרד התרבות והספורט כמוביל בתחוידגש כי איגוד האופניים הינו הגורם היחידי בסדר גודל זה וכן מוכר 

 . )שת"פ ספורט(  1829000781  -קור תקציבמ

 ( 4)נספח מס' 
 

 קאנטרי רמלה -עבודות קבלניות בחדר המכונות  - 2019/70הצעה מס'  .5

 עבודות  קבלניות בחדר המכונות הממוקם לקבלת הצעות מחיר עבור  מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה    

 .יגל שירותי מים בע"מ, הידרופארם :, להלן הספקים במתחם הקאנטרי העירוני   

 טבלת השוואות להצעות ספקים: להלן    

 ריטתיאור  הפ
 

יחידת 
 כמות חישוב

 הידרופארם כימיקלים בע"מ י.ג.ל שרותי מים בע"מ

מחיר 
 ליחידה

סה"כ מחיר 
 ₪ ללא מע"מ 

מחיר 
 ליחידה

סה"כ מחיר 
 ₪ ללא מע"מ 

 2400 1200 1700 850 2 יח' ליטר 500מיכל 
 1400 700 800 400 2 יח' קיצור צנרת כימיקלים

 600 200 570 190 3 יח' הצבת מסנן + שינוי צנרת
'' דגם 2משאבה טבולה 

SFAS12N 
 1750 1750 1650 1650 1 יח'

 1320 330 1080 270 4 יח' כיול מערכת אוטומטית
 1930 965 1800 900 2 יח' משאבת מינון

 480 240 540 270 2 יח' כיול מד עכירות
 400 100 360 90 4 יח' עבדהמ -עבודת שטח 

 900 900 900 900 1 יח' אלקטרוליט + ממברנה 
 980 245 1140 280 4 יח' מצוף למשאבה טבולה

לכלור  ממברנה
 בקר בEHחופשי

 1940 970 1800 900 2 יח'

 640 320 360 180 2 יח' Sממ  8מזרק 
ו 8שסתום רגל   495 165 540 180 3 יח' ממ סק
 1000 250 880 220 4 שעות שעת עבודה

 ₪  16,235  ₪  14,120 מחיר
 ₪  2,760  ₪  2,400 מע"מ

 ₪  18,995  ₪  16,520 סה"כ מחיר כולל מע"מ

 
 

 

 

 



 בס"ד 

 

   

 15-9201/13מס'  ועדת רכש ובלאי רוטוקול פ                                                                        

 פטור ממכרז  -עדת התקשרויותו                                                                                                                                  

4 
 

  יגל שירותי מים"חברת " ההצעה הזולה ביותר של תקשרות עם הממליצה לאשר ה מחלקת ספורט ואירועים 

 . כמו כן,  לעירייה ניסיון טוב עם החברה.  כולל מע"מ₪  16,520ע"ס 

 1829000781  -מקור תקציבי
 ( 5)נספח מס' 

 

 עדכון התקשרות  - טפארקפיקוח על עבודות סקיי - 2019/71הצעה מס'  .6

  רן מרוןההתקשרות עם  תא( אישרה  203/2017) הצעה    18.07.2017מיום   27/2017-14' מס פטורות וועדת הצעות

מע"מ. אולם מדובר בטעות שמקורה לא כולל   25,200עבור פיקוח על עבודות ריצוף בריכת השחייה העירונית ע"ס 

ולא על ריצוף הבריכה  סקייטפארק בתום לב, שכן ההחלטה הייתה צריכה להיות עבור פיקוח על עבודות הקמת

 .( הוחלט לא לבצעו כלל)

 רן מרון באופן בו יש לאשר ההתקשרות עם חברת חלטת הוועדה לעדכן את ה משכך יש 

 לא כולל מע"מ. ₪  39,360ע"ס לפיקוח על עבודות הקמה ופיתוח סקייטפארק 

 אם המחיר סביר? כלכלן אגף הנדסה משיב כי המחיר סביר. ה -לשאלת הועדה

  2026072950 -תקציבימקור 

 ( 6)נספח מס' 
 

 ביצוע מדידות עבור תב"ע לשינוי ייעוד משצ"פ לדרך ברחוב משה רבינו - 2019/72הצעה מס' . 7

 כחלק מעבודות להכנת תב"ע לשינוי ייעוד משצ"פ לדרך, יש צורך לבצע מדידות.      

 מודדים על מנת לקבל הצעת מחיר למדידת האזור לטובת התב"ע. 6-אגף הנדסה פנה ל     

 להלן הצעות המחיר )כולל מע"מ(:

 ₪. 23,985 -מ"בע ומדידות הנדסה בארה'ג. גב.. ת1

 ₪.  19,305 -. מהנדסים מאפ פרו בע"מ2

 ₪. 17,550 -מ"בע ומיפוי מדידות ב.ו.א. 3

 הצעה.לא הגישו  -מ"בע דאטום . קבוצת4

 לא הגישו הצעה. -מ "בע ויעוץ פיקוח הנדסה תכנון יוגב. 5

 לא הגיש הצעה. -נתן בן . אבי6

 ₪ 17,550מ ע"ס "בע ומיפוי מדידות ב.ו.חברת אההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 כולל מע"מ. 

  2026192950 -מקור תקציבי
 ( 7)נספח מס' 

 
 שירותי שמאות לתחום התחדשות עירונית  - 2019/73הצעה מס'  .8

 חברת דנוס כהן( אישרה ההתקשרות עם 80/2016) הצעה מס'  29.02.2016מיום  10/2016-14ועדת הצעות פטורות מס' 

  ההתחדשות העירונית.עבור שירותי שמאות לטובת   מ"בע מקרקעין שמאי

 חברת דנוס כהן שמאי עם מאחר ואין הסכם התקשרות בתוקף, אגף ההנדסה מבקש לאשר המשך התקשרות 

 .  לא כולל מע"מ עבור שעת ייעוץ₪  331ע"ס  למתן שירותי שמאות לטובת ההתחדשות העירונית,  מקרקעין בע"מ

 
 
 

 מע"מ(. לא כולל ₪  142,800**  סכום ההתקשרות לא יעלה על הסכום המחייב מכרז )  
  1731100750 -תקציבימקור 
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 ( 8)נספח מס' 
 

 מתן שירותי ייעוץ תנועה   - 2019/74הצעה מס'  .9

 סה בע"מ ע"סאישרה התקשרות עם חברת ק.ן הנד  12.12.2018 מיום 61/2018-15  מס'  ועדת הצעות פטורות

 לשעה בתוספת מע"מ(. ₪  277.5)לפי  כולל מע"מ ₪  129,870 

   בשל חילוקי דעות לגבי שכר ותשלום  הנדסה הודיעה כי הם מפסיקים את שירותי הייעוץ עד סוף החודש חברת ק.ן** 

  מייל.מצ"ב  -נסיעות    

וך מאגר היועצים של העירייה על מנת לקבל הצעת מחיר לייעוץ תנועה לאגף יועצים מת 19-אגף הנדסה פנה ל

בע"מ, אספקט מהנדסים בע"מ, ארנון גולני, ארצי  2012תחבורה ותנועה  : אמאב הנדסה ולמחלקות העירייה כדלקמן

הנדסה אזרחי בע"מ, גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ, י.ט הנדסה, להב הנדסת בטיחות אש בע"מ, ליאת זמיר הנדסת 

, פטר ( בע"מ1997( בע"מ, מורן הנדסת דרכים בע"מ, פ.ק.צ הנדסה ) 2005תנועה, לנדיוז תכנון תנועה וכבישים ) 

בע"מ, פרייברג מהנדסים בע"מ, ק.ן הנדסה בע"מ ) לא  ליבוביץ' מהנדסים בע"מ, פי.גי'.אל הנדסה ותכנון תחבורה

  מעוניינים בעבודה(, רעמ הנדסת כבישים ותנועה, שלמה רודן, יוגב הנדסה תכנון פיקוח וייעוץ בע"מ, בועז גרוס.

 

 הצעות מחיר כדלקמן:  3 התקבלו בפועל

 

מחיר  שם החברה
 שעתי

 סה"כ
 400)לפי 

שעות 
 שנתיות(

סה"כ  הנחה
כולל 

מע"מ 
ולאחר 

 הנחה

 הערות

       300 בועז גרוס

120,000  

      

12,000  

            

126,360  

 הנחה 10%

יוגב הנדסה תכנון 
פיקוח וייעוץ 

 בע"מ

280       

112,000  

             

131,040  

 

 
 . כולל מע"מ₪  126,360ע"ס בועז גרוס בע"מ ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 הנחה(. 10%שעות שנתיות ולאחר  400)לפי 

 .1742000756 -סעיף תקציבי
 

 ( 9)נספח מס' 
 

 הריסה של מבנה לא חוקי בגן חק"ל א'    - 2019/75הצעה מס'  .10

 צו בעקבות' א ל"קח ביצוע הריסה של מבנה לא חוקי בגןחברות על מנת לקבל הצעות מחיר  עבור  3-אגף הנדסה פנה ל
 מנהלי. 

 
 להלן הצעות המחיר )כולל מע"מ(:

  ₪. 121,680הובלות ציוד כבד בע"מ  יהודה הרי מובילי .1

 ₪. 92,079  . יצרנים חקלאיים אגודה שיתופית2

 ו הצעה.שלא הגי -. א.ט שרותים משפטיים בע"מ3

 
 

 יצרנים חקלאיים אגודה שיתופית ע"סההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 כולל מע"מ.₪  92,079 
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 ₪(. 283,234)יתרה  2027622750 -סעיף תקציבי

 (10)נספח מס' 
 

 ארכת הסכם התקשרות ה -ייעוץ עבור התחדשות עירונית   - 2019/76הצעה מס'  .11

חברת אישרה הארכת הסכם עם ( 386/2018) הצעה מס'   16.10.2018 מיום 48/2018-14ועדת הצעות פטורות מס' ו

לסכום  1.7.2018כאשר שכ"ט מעודכן החל מיום  ) 28.2.2019עד ליום  ברקוביץ תכנון פיתוח והנדסה עירונית בע"מ

  לא כולל מע"מ(. ₪   20,000לא כולל  מע"מ במקום ₪  10,000

 31.12.2019מ עד ליום "בע עירונית והנדסה פיתוח תכנון חברת ברקוביץהנדסה מבקש להאריך את החוזה עם  אגף

  כולל מע"מ.₪  117,000כאשר שכ"ט לתקופה זו הינו 

 .₪( 81,554.61)יתרה  1731100750 -סעיף תקציבי

 
 

 המלצות הועדה: 

 

 עבור  פוני מחלקת הרווחה  2019ג הפסח וראש השנה רכישת תווי שי לח - 2019/66הצעה מס' . 1

  7%הנחה של בחברת שופרסל  הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

  כולל מע"מ.₪  100,000סכום הרכישה הינו ) תו הזהב(. 

 מוטב יחדיו -פרוייקט מתמשך הסכם מתן שירותים  אישור - 2019/76הצעה מס' . 2
 של משרד פרויקט מוטב יחדיוהועדה מאשרת המלצת מחלקת רווחה וממליצה לראש העיר לאשר ההתקשרות עם   

 כולל מע"מ. ₪  67,500השתתפות העירייה :  , הרווחה 

 

 כישת אביזרים וציוד מצברים ומתיקונים לרכבי העירייהר  - 68/2019הצעה מס' . 3

עדי התקנות , הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה לראש העיר לאשר ההתקשרות עם עם שלושת הספקים : 

 לא₪  30,000 -( , כ2019עלות ההתקשרות השנתית ) , ע"פ המחיר הזול ביותר לפריט.  זוהר אביזרי רכב , אוטו אור

 כולל מע"מ. 

 

  סובב רמלה 2-אזורי המסע אופניים  - 2019/69הצעה מס' הצעה מס' . 4
 איגוד האופנייםהועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה לראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 . כולל מע"מ₪  53,000ע"ס 

 קאנטרי רמלה -עבודות קבלניות בחדר המכונות  - 2019/70הצעה מס'  .5

 חברת "יגל שירותיבפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם   וממליצה מחלקת ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת 

 .  כולל מע"מ₪  16,520ע"ס  מים"

 

 

 עדכון התקשרות  - טפארקפיקוח על עבודות סקיי - 2019/71הצעה מס'  .6

 לא₪  39,360ע"ס  רן מרוןהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר עדכון התקשרות עם 

 על עבודות הקמה ופיתוח סקייטפארק. לפיקוח , כולל מע"מ



 בס"ד 
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 יצוע מדידות עבור תב"ע לשינוי ייעוד משצ"פ לדרך ברחוב משה רבינוב - 72/2019הצעה מס' . 7

 מ"בע ומיפוי מדידות ב.ו.חברת א הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר התקשרות עם   

 כולל מע"מ.  ₪ 17,550ע"ס   

 

 שירותי שמאות לתחום התחדשות עירונית  - 2019/73הצעה מס'  .8

 שמאי חברת דנוס כהןהתקשרות עם   המשך הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר

 לא כולל מע"מ עבור שעת ייעוץ.  ₪  331עבור שירותי שמאות לטובת ההתחדשות העירונית ע"ס   מ"בע מקרקעין

 לא כולל מע"מ(. ₪  142,800**  סכום ההתקשרות לא יעלה על הסכום המחייב מכרז )  
 

 מתן שירותי ייעוץ תנועה   - 2019/74הצעה מס'  .9

בועז גרוס בע"מ ע"ס עם  התקשרות המשך הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר

 הנחה(. 10%שעות שנתיות ולאחר  400)לפי  . כולל מע"מ₪  126,360

 
 הריסה של מבנה לא חוקי בגן חק"ל א'    - 2019/75הצעה מס'  .10

יצרנים חקלאיים אגודה ההתקשרות עם  לאשר את  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר

 כולל מע"מ.₪  92,079שיתופית ע"ס 

 

 ארכת הסכם התקשרות ה -ייעוץ עבור התחדשות עירונית   - 2019/76הצעה מס'  .11

 חברת ברקוביץלאשר הארכת הסכם התקשרות עם  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר

 כולל מע"מ. ₪  117,000כאשר שכ"ט לתקופה זו הינו  31.12.2019מ עד ליום "בע עירונית והנדסה פיתוח תכנון

 
 
 

 רונן עזריה        עללאל רוזה   
  מנכ"ל העירייה               גזברית העירייה                      

  
 
 

 החלטות ראש העיר: 
 

 עבור  פוני מחלקת הרווחה  2019ג הפסח וראש השנה רכישת תווי שי לח - 2019/66הצעה מס' . 1

  כולל מע"מ.₪  100,000הרכישה הינו סכום ) תו הזהב(.   7%הנחה של בחברת שופרסל  מאשר ההתקשרות עם 

 מוטב יחדיו -הסכם מתן שירותים פרוייקט מתמשך  אישור - 2019/76הצעה מס' . 2
 כולל מע"מ. ₪  67,500, השתתפות העירייה :   של משרד הרווחה פרויקט מוטב יחדיוההתקשרות עם  מאשר  

 

 

 

 ומתיקונים לרכבי העירייהשת אביזרים וציוד מצברים רכי  - 68/2019הצעה מס' . 3



 בס"ד 
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. , ע"פ המחיר הזול ביותר לפריט זוהר אביזרי רכב , עדי התקנות , אוטו אורמאשר ההתקשרות עם  שלושת הספקים : 

 לא כולל מע"מ. ₪  30,000 -( , כ2019עלות ההתקשרות השנתית ) 

 

  סובב רמלה 2-מסע אופניים אזורי ה - 2019/69הצעה מס' הצעה מס' . 4
 כולל מע"מ. ₪  53,000איגוד האופניים ע"ס ההתקשרות עם  מאשר

 

 קאנטרי רמלה -עבודות קבלניות בחדר המכונות  - 2019/70הצעה מס'  .5

 .  כולל מע"מ₪  16,520ע"ס  מים" חברת "יגל שירותיההתקשרות עם   מאשר

 עדכון התקשרות  - טפארקפיקוח על עבודות סקיי - 2019/71הצעה מס'  .6

 על עבודות הקמה ופיתוח סקייטפארק. לפיקוח , כולל מע"מ לא₪  39,360ע"ס  רן מרוןעדכון התקשרות עם  מאשר

 

 יצוע מדידות עבור תב"ע לשינוי ייעוד משצ"פ לדרך ברחוב משה רבינוב - 72/2019הצעה מס' . 7

 כולל מע"מ. ₪  17,550ע"ס  מ"בע ומיפוי מדידות ב.ו.חברת אהתקשרות עם   מאשר  

 

 שירותי שמאות לתחום התחדשות עירונית  - 2019/73הצעה מס'  .8

עבור שירותי שמאות לטובת ההתחדשות   מ"בע מקרקעין שמאי חברת דנוס כהןהתקשרות עם   מאשר המשך

   לא כולל מע"מ עבור שעת ייעוץ.₪  331ע"ס העירונית 

 לא כולל מע"מ(. ₪  142,800**  סכום ההתקשרות לא יעלה על הסכום המחייב מכרז )  
 

 מתן שירותי ייעוץ תנועה   - 2019/74הצעה מס'  .9

 הנחה(. 10%שעות שנתיות ולאחר  400)לפי   כולל מע"מ₪  126,360בועז גרוס בע"מ ע"ס עם  התקשרותמאשר ה

 
 הריסה של מבנה לא חוקי בגן חק"ל א'    - 2019/75הצעה מס'  .10

 כולל מע"מ.₪  92,079יצרנים חקלאיים אגודה שיתופית ע"ס ההתקשרות עם  מאשר

 

 ארכת הסכם התקשרות ה -ייעוץ עבור התחדשות עירונית   - 2019/76הצעה מס'  .11

כאשר  31.12.2019מ עד ליום "בע עירונית והנדסה פיתוח תכנון חברת ברקוביץהארכת הסכם התקשרות עם  מאשר

 כולל מע"מ. ₪  117,000שכ"ט לתקופה זו הינו 

 
 

 
 מיכאל וידל                                                                        

 ראש העיר                                                                         
 רמלה  

 

 


