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 (, 2019באפריל  02)    כו' אדר ב' תשע"ט שלישי יום  התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) מישיבת 

 רמלה.  1, ויצמן ז"ל  ט, בבית העירייה ע"ש זינגראחדר הישיבות ע"ש שמואל אפריב
 

 נוכחים:                                                                        :משתתפים
 מח' ספורט ואירועים   -אורן רוזנברג                                 העירייה ס. גזברית  -שגיא רוזנבלט 

 ח' ספורט ואירועים מ -ייסשטרןאליקים ו     שנה ליועמ"ש                              מ  -עו"ד סופי ויטלם 
  ס. מנהלת מח' הכנסות -עו"ד זוהר ברבר                  מנהלת מחלקת משק ונכסים     -מיכל רוטמן 

 מחלקת רווחה     -לעד קרוואני ג                          כלכלן אגף ההנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 
 כלכלנית אגף החינוך  -כרמית חלמיש                                  מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

                                                                        

 הנדון:
 
 פרויקט חידון תנ"ך יישובי  - 2019/124הצעה מס' . 1
 

המדור לתרבות )מחלקת ספורט ואירועים , לעיריית רמלההאגף לתרבות יהודית במשרד החינוך אישר במסגרת קול קורא, 

 כולל מע"מ.  ₪ 18,500 תקציב מיוחד בסך  ( לקיים חידון תנ"ך לתלמידים באמצעותתורנית

 לימוד , סיור חווייתי בעקבות התנ"ך, חידון יישובי.  כנית לימודים, ארבעה מפגשיהפרויקט כולל הכנת ת

חברת לגבי קבלת הפרויקט והפעלתו ע"י  25/11/18מכתב מתאריך לעיריית רמלה  מפקח משרד החינוך אריה פרומן העביר 

 תרבותי.

 

 עלות כולל מע"מ שם הספק

 חברת תרבותי
)התנ"ך שלנו חידון 

 חוויתי בתנ"ך(

 סיור,  לימוד מפגשי ארבעה, לימודים כניתת הכנתכולל  ₪ 18,500
 .יישובי חידון, ך"התנ בעקבות חווייתי

 
עבור חידון תנ"ך  חברת תרבותיעם ההתקשרות מבקשת לאשר  (המדור לתרבות תורנית)מחלקת ספורט ואירועים 

 כולל מע"מ.  ₪ 18,500 ע"סתקציב מיוחד  לתלמידים באמצעות

 סף יוחזר לעירייה במסגרת ק"ק שהעירייה השתתפה בו. ור ההתקשרות הינו בהתבסס על כך שהכאישהערה : ** 

 1827000783  -מקור תקציבי 
 ( 1)נספח מס' 

 
 ה לאתרים יאום כניסהכולל מדריך צמוד, תאנשים (  22)גרמניהמליווי משלחת  - 2019/125הצעה מס'  .2
 ת תיאום ארוחוו        

 הכולל אנשים( 22)  עבור  ליווי משלחת מגרמניה פקים  בבקשה לקבלת הצעות מחירס 4-מדור קשרי חוץ פנה ל

 עומר,  IGT,  שביל בצד, ERON תיאום ארוחות לחברי המשלחת כדלקמן : תרים ותיאום כניסה לאמדריך צמוד, 
 .אדירי

 .11.4-22.4.19תאריכי המשלחת : 

 , שביל בצד. ERONהספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: 
 

 : להלן טבלת השוואות מחיר : 

  ERON 
 שביל בצד

 עלות כולל מע"מ עלות כולל מע"מ פירוט תאריך

 יום שישי
12.4.19 

 ₪ 1205 ₪ 880 מדריך כולל נסיעות
 ₪  1205 ₪  880 סה"כ ליום
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 יום ראשון
14.4.19 

 ₪ 1205 ₪ 1755 מדריך כולל נסיעות
 ₪ 540סה"כ לאדם ₪  21יפו אקספרס  כניסה לאתרים

 ₪ 990לאדם סה"כ ₪  45חוויה האולימפית 
 ₪ 540לאדם סה"כ ₪  21יפו אקספרס 

 ₪ 902לאדם סה"כ ₪  41חוויה האולימפית 
 ₪ 1724ה"כ ס –לאדם ₪  78 ₪ 1650ה"כ ס –לאדם ₪  75 ארוחות

 ₪  4371 ₪  4935 סה"כ ליום
 יום שני
15.4.19 

 ש"ח 1205 ₪ 1404 מדריך כולל נסיעות
לאדם סה"כ ₪  5עלות   DEIR HAJILA כניסה לאתרים

110 ₪ 
לאדם סה"כ ₪  90מצדה כולל כניסה ורכבל 

1980 ₪ 

DEIR HAJILA  - ללא עלות 
₪  56לילד ₪  30מצדה כולל כניסה ורכבל: 

 ₪ 920למבוגר סה"כ 

 ₪ 1724ה"כ ס –לאדם ₪  78 ₪ 1430ה"כ ס –לאדם ₪  65 ארוחות
 ₪  3849 ₪  4924 סה"כ ליום

 יום שלישי
16.4.19 

 ₪ 1404 מדריך כולל נסיעות
 575אופציה להדרכה מקומית ביד ושם בלבד 

₪ 

1205 ₪ 
אופציה להדרכה מקומית ביד ושם בלבד 

575 ₪ 
לאדם סה"כ ₪  30השכרת אזניות יד ושם  כניסה לאתרים

600 ₪ 
לאדם סה"כ ₪  15השכרת אזניות יד ושם 

300 ₪ 
 ₪ 2838ה"כ ס –לאדם ₪  129 ₪ 2860סה"כ  –לאדם ₪  130 ארוחות

 ₪  4918 ₪  5439 סה"כ ליום
 יום רביעי

17.4.19 
 ₪ 1205 ₪ 1404 מדריך כולל נסיעות

 ₪ 825לאדם סה"כ ₪  33קיסריה  כניסה לאתרים
 

למבוגר סה"כ ₪  39לילד ₪  24קיסריה: 
780 ₪ 

 ₪ 1725סה"כ  –לאדם ₪  69 ₪ 1750ה"כ ס –לאדם ₪  70 ארוחות
 300לינה באכסניה כולל ארוחת ערב ובוקר  לינה

 ₪ 7500לאדם סה"כ ₪ 
 157לינה באכסניה כולל ארוחת ערב ובוקר 

 ₪ 3950לאדם סה"כ ₪ 
 ₪  6455 ₪  11479 סה"כ ליום

 יום חמישי
18.4.19 

 ₪ 1205 ₪ 1404 מדריך כולל נסיעות
כניסה לאתרים + 

 ארוחה
₪  94בכפר בלום  ראפטינג+ ארוחת צהריים 

 ₪ 2350לאדם סה"כ 
 

 96ראפטינג+ ארוחת צהריים בכפר בלום  
 ₪ 2400לאדם סה"כ ₪ 
 

 ₪  3605 ₪  3754 סה"כ ליום
 יום ראשון

21.4.19 
 ₪  1205 ₪ 1404 מדריך כולל נסיעות

 ₪ 616לאדם סה"כ ₪  28מערת הנטיפים  כניסה לאתרים
 

למבוגר ₪  28לילד ₪  14: מערת הנטיפים
 ₪ 448סה"כ 

 ₪ 2200ה"כ ס –לאדם ₪  100 ₪ 1540ה"כ ס –לאדם ₪  70 ארוחות
 ₪  3853 ₪  3560 סה"כ ליום

סה"כ מחיר 
 כולל מע"מ

 
091,34 ₪  27,051  ₪  

 
 האם קיימה חובה להתקשר עם הספק לגבי כל המפרט המופיע בהצעה? מנהל מדור קשרי חוץ משיב כי - לשאלת הועדה 
 להצעת המחיר(.  6אין חובה לקבל את כל ההצעה בשלמותה ) סעיף  

 להצעת המחיר(.  17האם יש למדריך כיסוי ביטוחי? מנהל מדור קשרי חוץ משיב שכן ) סעיף  - לשאלת הועדה
 ספק כלהספק מודע לעובדה כי במקרה של ביטול המשלחת מנסיבות שאינן תלויות בעירייה )כוח עליון וכדומה(, לא תהיינה ל 

 תביעות כלפי העירייה. 
 שביל בצדדור קשרי חוץ( ממליץ לאשר את ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  ממחלקת ספורט ואירועים )

 ₪.כולל מע"מ ₪  23,718ע"ס  
 פיםמצורץ על מנת לחסוך בעלויות, ארוחות צהריים יתואמו ישירות ע"י מדור קשרי חו - 21.4+  16.4בימים יובהר כי *  

 ) לכן מחיר ההתקשרות זול יותר ממחיר הצעת המחיר(.  נספחים          
 1754000780 -מקור  תקציבי    

 ( 2)נספח מס'                                                                                            
 

 שמיר בנאות תקשורת תכנון רה עבור שכ"ט הגדלת - 2019/621הצעה מס' . 3

מ "בע( 2003) חשמל וןתיכנ אישרה התקשרות עם חברת טיקטין25.01.2016מיום  4/2016-14 מס'  עדת מכרזים משותפיםו

תכנון ב העירייה  בתוספת מע"מ. בעקבות שינוי של₪  275,500עבור תכנון חשמל תאורה ותקשורת בנאות שמיר ע"ס 

של העירייה ולכן נדרש להגדיל את החוזה עם החברה  אחת תהיה בתשתית התקשורת שכל מתווה התקשורת בשכונה כך

 (.12%בתוספת מע"מ )הגדלה בשיעור ₪  33,034ע"ס 
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 מדוע נדרש העדכון ומה היה שינוי אשר לא היה צפוי?  -לשאלת הועדה

 ן מחדש. יתן לצפותם מראש ולכן נדרש תכנונאשר לא היה ינויים נעשו ש -תשובת כלכלן אגף הנדסה

 מע"מ. לא כולל  ₪  33,034מ ע"ס "בע( 2003) חשמל תיכנון חברת טיקטיןאגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה עם 

  2024812950 -מקור  תקציבי
 ( 3)נספח מס'                                                                          

 
 רמערכות תקשורת בנאות שמי ותיאום ניקוז שכ"ט עבור תכנוןהגדלת  - 2019/127הצעה מס'  .4

 מ "בע ויועצים מהנדסים קורנברג בוכנר ברת סירקיןחאישרה התקשרות עם  41/2015-14 מס'  ועדת הצעות פטורות

 . בתוספת מע"מ₪  608,200 ע"ס

 שכל כך בשכונה התקשורת מתווה תכנוןהעירייה ב  של שינוי . בעקבותבתוספת מע"מ₪  6,111ע"ס נוסף, נעשתה הגדלה ב

בתוספת מע"מ. ₪  15,155ס "ע החברה עם החוזה את להגדיל נדרש ולכן העירייה של אחת בתשתית תהיה התקשורת

 (. 3.53%)סה"כ הגדלות  2.5%הגדלה בשיעור 

 מדוע נדרש העדכון ומה היה שינוי אשר לא היה צפוי?  -לשאלת הועדה

 יתן לצפותם מראש ולכן נדרש תכנון מחדש. נאשר לא היה ינויים נעשו ש -תשובת כלכלן אגף הנדסה

₪  15,155מ ע"ס "בע ויועצים מהנדסים קורנברג בוכנר סירקין הגדלת החוזה עם חברתאגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 בתוספת מע"מ.

  2024812950 -תקציבי מקור 
 ( 4)נספח מס' 

 

 ביה"ס אופק  M 21כישת כסאות פופים וכורסאות במסגרת ר - 2019/281הצעה . 5

 אושר לביה"ס אופק לרכוש פינות ישיבה לספרית ביה"ס.M -21במסגרת פרויקט      
בע"מ , אחים וקסמן חברת נישה פרויקטים וספריות מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהחברות הבאות:      

 תעשיות בע"מ.
 

  להלן טבלת השוואת מחיר: 

   
 נישה

 

אחים 
 וקסמן

 
 אור הפריטית

יח' 
 כמות חישוב

מחיר 
 מחיר סה"כ מחיר יחידה מחיר סה"כ יחידה

" כסא יציקת פלסטיק בעל ARAכסא עיון דגם "
 פקקי סיליקון ברגלי הכסא נערם גוון לפי בחירה

 יחידה
30 348 10440 299.25 8977.5 

 1604.25 534.75 960 320 3 יחידה יוגי קטן /פוף רך "יוגי פרמידה" 

מושב מרופד  vintaqכורסא חד מושבית דגם 
 דמוי עור או בד רגלי ניקל

 יחידה
3 1462 4386 1089 3267 

 סה"כ ללא מע"מ 

   
15,786 

 
13,848.75 

   
  , בע"מ אחים וקסמן תעשיות ,ספריות בע"מנישה פרויקטים ו שני הספקים :  מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם

 ע"פ  המחיר הזל ביותר לפריט. 
 וקסמן תעשיות בע"מ אחים לא כולל מע"מ(,  ₪  960על  יעמוד סכום הרכישה )חברת נישה פרויקטים וספריות בע"מ 

 לא כולל מע"מ(.  12,244 )סכום הרכישה יעמוד על 
 2763 -מקור תקציבי 

ׁ )נספח מס'   ׁ  ׁ5) 
 
 

 

 שירות ספק אינטרנט למוסדות החינוך   - 2019/129הצעה מס' . 6

    4-בבקשה להצעת מחיר מ ננים למוסדות חינוך, אגף החינוך פנהבמסגרת אספקת שרותי אינטרנט מבוקרים ומסו       
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 אתרים./יוזרים113 -כ -עבור בתי ספר, גנים ומועדוניות  בזק, בזק בינלאומי, סלקום ופרטנר :ספקים       

 :ההתמחרות כללה את השירותים הבאים  

 ול.כולל צפי גד למוסדות החינוך השונים בעיר )בתי ספר, גנים ומועדוניות(, ספק אינטרנט בלבדשירות  -אופציה א'  .א

 )ספק + תשתית( למוסדות החינוך בעיר. שירות בנדל -אופציה ב'  .ב

 מוקשח ביותר לכלל מוסדות החינוך סינון אתרים ותכנים .ג

 לבתי הספר עבור ציוד המחייב זאת כגון: שעוני נוכחות קבועות IPכתובות  .ד

 המותקנים בבתי הספר Ciscoתמיכה ותחזוקה לנתבי שירות  .ה

 המותקנים בגנים IPשמירה על תשתית טלפוני  .ו

 עלות ראוטר + התקנה, בהתאם לצורך .ז

 

 שנה"ל הנוכחית )תשע"ט( ועם    חודשים ל 5עבור  הינה  ההתמחרותבכדי למנוע החלפת ספקים באמצע שנת לימודים, 

 תקופות שנת לימודים נוספות: תש"פ ותשפ"א. 2-אופציה להארכה ל 

    כי התשתית הקיימת לא תוחלףלאחר בחינת הצעות המחיר שהתקבלו, התגבשה החלטה, בשיתוף מח' מחשוב,  

 מהיר שהספקים האחרים לא יוכלו להעניק. VIPותישאר ע"ב תשתית בזק בדגש על תשתית יציבה ושירות  

 ירדה מסדר היום.  -בנדל -על כן, אופציה ב' 

בתהליך בחינת ההצעות, נעשתה פנייה לספקים, בתיאום והנחיית המח' המשפטית, לטובת השלמת מסמכים שסריקתם לא 

לבין הפירוט בטבלאות,  הייתה תקינה, להבהרות על מידע שנכתב ומאחר והתגלה חוסר התאמה בין סכימת הנתונים

 נתבקשו הספקים לפרט את החישוב שבוצע בסכימה הכוללת והתגלו הפערים הבאים:

 סיבת הפער הפער בש"ח ספק
 שב בטעות תמיכת הנתביםילא חהספק  225 טוויז'ןנ-סלקום

שב בטעות עלות כתובת קבועה אחת יחהספק  6,448 בזק בינלאומי
 ההתקנהעלות שב יתובות + לא חכ 16 במקום 

 שב בטעות תמיכת הנתביםילא חהספק  1,080 פרטנר
 

 עלויות: –ספק בלבד  –אופציה א'  –השוואת ספקים )עלות לחודש ללא מע"מ( 

 מועדוניות( 7גנים,  90בתי"ס,  16יוזרים/אתרים:  113)עבור 

 ספק
סה"כ עלות השירותים 

 עלות התקנה חד"פ   לחודש

 0 ₪  2,972 טוויז'ןנ-סלקום
 ₪ 6,328 ₪  10,211.25 בזק בינלאומי

 0 ₪  3,399 פרטנר
 .*** לא התקבלה הצעה מטעם בזק    

 : שירות  -השוואת ספקים 

 למול אנשי קשר ממליצים שהועברו ע"י הספק(: 2-3 -)נעשתה פנייה לכ

ירות מקצועי, אדיב ומהיר עם צוות ששנים הינו  3-השירות הניתן לרשות מזה למעלה מ – נטוויז'ן-סלקום .א

עסקי מטפל ישיר ומנהל לקוח צמוד. בנוסף נעשתה פנייה לממליץ נוסף שמרוצה מהשירות, אך טען כי מאז 

 המעבר לסלקום, יש איטיות בתגובה.

 ך, א משתמש בשירות הספק במוסדות החינול -אחד  – בזק בינלאומי .ב

למרות מחיריו היקרים של הספק, מרוצה מהשירות המתקבל )יש תמורה בעד המחיר(, רשות זו  –השני 

 בחלק מאתריה. סלקוםמשתמשת בשירותים גם של 
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הממליצים, טענו פה אחד, שמאז שהחברה הפכה לפרטנר, השירות המתקבל הינו שירות איטי  – פרטנר .ג

 מין.מאוד והצוות הטכני המטפל, לא נגיש, לא ז

לאשר  ממליצהיחידת המחשוב באגף חינוך ונוער לאור נתונים אלו ובשקלול הצעת המחיר ובחינת מתן השירות 

 ע"פ הפירוט הבא:   נטוויז'ן-סלקוםההתקשרות עם 

 . מע"מ לא כולל 14,860₪ -( נה"ל תשע"טש -חודשים 5)  01.04.19-31.08.19סה"כ אומדן 

 וספות.נלימודים  תקופות/שנות 2-לרשות הזכות לממש ל

 לא כולל מע"מ.  35,664₪  (,01.09.19/20-31.08.20/21העלות לתקופה/שנת לימודים מלאה היא )

 . בכל חודש(בפועל החיוב יבוצע עפ"י כמות האתרים/יוזרים הקיימים יודגש כי )

 ** יש לעגן את ההתקשרות במסגרת הסכם ) יודגש כי ההתקשרות היא לגבי אופציה א' בלבד(.

 

 .מע"מלא כולל ₪  13,499  -ך אינטרנט מוסדות חינו - 1813210785 -תקציבי מקור 

 לא כולל מע"מ.₪  1,362  -תחזוקת מחשבים מוסדות חינוך   - 1813210756                          

 
 (6)נספח מס' 

 
 מרכז עוצמה -הנחיית צוות  התקשרות  לצורך - 2019/130הצעה מס' . 7

     מחיר עבור הנחיית צוות לספקים הבאים   בבקשה לקבלת הצעות פנתה    רמלה, עוצמהמרכז  רמלה  באמצעותית  יעיר   

 . יוסי אונטרמן , ענת משה,  א. בינדר יועצים בע"מ   

 להלן טבלת השוואות מחירים :   

 מחיר שם הספק

 כולל מע"מ₪  12,252 ענת משה

 מע"מ כולל₪ ש"ח  18,954 בינדר יועצים בע"מ

כולל מע"מ₪ ש"ח  22,427.5 יוסי אונטרמן  
 

 ,כולל מע"מ₪ ₪  12,252של  ענת משה ע"ס  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  מחלקת רווחה ממליצה לאשר את 

ההדרכה והנחיית הצוותים, מנחה כיום במרכזי עוצמה תחום ה היטב את , מכירענת משה הינה מנחה וותיקה ומקצועית

 .נוספים

 ייה.  , בכפוף להזמנות חתומות ומאושרות  ע"י גזברית העירמימון משרד הרווחה 100%,  1842210840  - תקציבימקור 

 (7)נספח מס' 

 
 ב( נאות בגין ) בנייני מוטקה אבייועץ להגבהת קיר אקוסטי בשכונת  - 2019/131הצעה מס' . 8

 ואינו נותן  44בנוגע לקיר האקוסטי שנבנה בסמוך לכביש  היזם מוטקה אביבהעירייה מנהלת הליך משפטי מול       

 מענה אקוסטי בשכונת נאות בגין ) בנייני מוטקה אביב(.       

 במסגרת הדיונים ובשיתוף המחלקה המשפטית הוסכם כי ייערך תכנון מחודש לקיר האקוסטי על ידי יועץ אקוסטי       

 מר מיכאל זלבה.-העירייה שהיה מעורב במדידות הרעש בשכונה מטעם      

 מדובר ביועץ מוסכם אשר נקבע במסגרת הסכם מחוץ לכותלי בית המשפט.       

 ,  הכסף )עלות(  מר מוטקה אביבבסיכום עם הזמנת העבודה ליעוץ ותכנון הגבהת הקיר תיערך על ידי העירייה,       

 ) לאחר הביצוע(. לקופת העירייה  יוחזר על  ידו        

 מיכאל זלבה לפי הפירוט הבא : לאשר את הצעת המחיר של ת מבקשהמחלקה לאיכות הסביבה לאור האמור        



 בס"ד 
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 .כולל מע"מ 2,925  -סיור במקום עם נציג מוטקה אביב ועריכת דו"ח מפלס רעש עדכני .א

 . כולל מע"מ₪  10,530  - תכנון הגבהת הקיר האקוסטי כך שיעמוד בקריטריון לרעש מכבישים .ב

 . כולל מע"מ₪  13,455תכנון ייעוץ וסה"כ ל

            2-יהא צורך ב  -כולל מע"מ ) הערכת המחלקה  ₪ 1,755עלות של יהא בכל ישיבה או סיור נוסף  , בנוסף
 ישיבות/סיורים(. 

 כולל מע"מ, כמפורט לעיל(. ₪  16,965מיכאל זלבה ע"ס לאשר את הצעת המחיר של ת מבקשהמחלקה לאיכות הסביבה 

 (8)נספח מס 
 
 כנון פרוגרמה וניהול פרויקט פיתוח מתחם הפטרייהת - 132/2019הצעה מס' . 9

ידות בישראל  ) רון וולף תכנון אורבני וניהול פרויקטים בע"מ, בילד אסטרטגיה אורבנית החברות היח 2-אגף הנדסה פנה ל

בע"מ( שמתמחות בתחום של תכנון קונספט, ניהול תכנון, שיווק, מיתוג וקשרי קהילה של פרויקט מסוים, על מנת לקבל 

 מתחם הפטרייה.  הצעת מחיר תכנון פרוגרמה וניהול פרויקט פיתוח

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :

 שם החברה
כמות שעות 
 נדרשות

שעת 
 הנחה שכ"ט

שעת שכ"ט 
 לאחר הנחה

סה"כ לפני 
 מע"מ

סה"כ כולל 
 מע"מ

רן וולף תכנון אורבני וניהול 
 108,796 92,988 265.68 19% 328 350 פרויקטים בע"מ

בילד אסטרטגיה אורבנית 
 128,993 110,250 315 10% 350 350 בע"מ

 

רן וולף תכנון אורבני וניהול פרויקטים בע"מ ע"ס של אגף הנדסה ממליץ לאשר את ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר 

 שעות עבודה.  350לשעה בתוספת מע"מ(, עבור ₪  265.68)לפי כולל מע"מ ₪  108,796

  2027612950 -מקור תקציבי

 (9)נספח מס' 
 בגדים  -הצבת מתקנים למחזור  - 2019/331הצעה מס' . 01

 מתקנים(, היחידה לאיכות הסביבה  20 -עיריית רמלה מעוניינת להציב מתקנים לאיסוף בגדים ישנים למחזור )כ    

  ת המחזור,  גולדשטיין.חברות העוסקות בתחום: רוזניר, פנינ 3 -פנתה ל    

 הצעות מחיר :  2התקבלו     

 שלום לעירייהת -למיכל לשנה  כולל מע"מ  ₪ 300 -פנינת הבגדים  .א

 תשלום לעירייה  -למיכל לשנה כולל מע"מ  ₪  200 -רוזניר  .ב

  .הסכום השנתי עבור כל מיכל שהיא תשלם לעירייהל חברה הייתה צריכה לרשום את כ  הבהרה :

 כולל מע"מ  ₪ 300ם לעירייה לשאשר ת חברת פנינת הבגדיםהיחידה לאיכות הסביבה ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 כלים(. מ 22 -למיכל לשנה ) כ

 ) מחזור נייר וקרטון(.  1379000421הכנסות תירשמנה בסעיף ה -מקור תקציבי

 (10)נספח מס' 
 

 :המלצות הועדה
 
 ון תנ"ך יישוביפרויקט חיד  - 124/2019הצעה מס' . 1

 וממליצה בפני ראש העיר  לאשר   (תורניתהמדור לתרבות )מחלקת ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת      
 כולל מע"מ.  ₪ 18,500 ע"סתקציב מיוחד  עבור חידון תנ"ך לתלמידים באמצעות עם חברת תרבותיההתקשרות      



 בס"ד 
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 רים הכולל מדריך צמוד, תיאום כניסה לאתאנשים (  22) גרמניהמליווי משלחת  - 2019/512הצעה מס'  .2  
 תתיאום ארוחוו  
  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות לקשרי חוץ(המדור )מחלקת ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת    
 ₪.כולל מע"מ ₪  23,718ע"ס  שביל בצד עם          

  ץ על מנת לחסוך בעלויות. רוחות צהריים יתואמו ישירות ע"י מדור קשרי חוא - 21.4+  16.4*  יובהר כי בימים *        

 שמיר בנאות תקשורת תכנון רה עבור שכ"ט הגדלת - 2019/126הצעה מס' . 3

   הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה , 12%לא ניתן לצפותם וכן מדובר בהגדלה של העובדה כי נעשו שינויים אשר  לאור    
  לא כולל  ₪  33,034מ ע"ס "בע( 2003) חשמל תיכנון חברת טיקטיןאשר את הגדלת החוזה עם ליצה בפני ראש העיר למומ  
 מע"מ.    
 

 מערכות תקשורת בנאות שמיר ותיאום קוזני הגדלת שכ"ט עבור תכנון - 2019/271הצעה מס'  .4

וממליצה אגף הנדסה , הועדה מאשרת 3.53%לאור העובדה כי נעשו שינויים אשר לא ניתן לצפותם  וכי מדובר בהגדלה של 
₪  15,155מ ע"ס "בע ויועצים מהנדסים קורנברג בוכנר סירקין החוזה עם חברתהגדלת לאשר את בפני ראש העיר 
 בתוספת מע"מ.

 

 ביה"ס אופק  M 21סאות פופים וכורסאות במסגרת כרכישת  - 2019/281הצעה . 5
 נישה פרויקטים שני הספקים :  לאשר ההתקשרות עם בפני ראש העיר  ממליצהומחלקת רכש הועדה מאשרת המלצת  
 וספריות בע"מ, אחים וקסמן תעשיות בע"מ, ע"פ  המחיר הזל ביותר לפריט.  
 לא כולל מע"מ(, אחים וקסמן תעשיות בע"מ ₪   960חברת נישה פרויקטים וספריות בע"מ )סכום הרכישה יעמוד  על  
 לא כולל מע"מ(.  12,244)סכום הרכישה יעמוד על   
 
 ק אינטרנט למוסדות החינוך  שירות ספ - 2019/129הצעה מס' . 6

-ההתקשרות עם סלקוםהועדה מאשרת המלצת יחידת המחשוב באגף החינוך והנוער וממליצה בפני ראש העיר לאשר 
 ע"פ הפירוט הבא:   נטוויז'ן

 . מע"מ לא כולל 14,860₪ -( שנה"ל תשע"ט -חודשים 5)  01.04.19-31.08.19
 תקופות/שנות לימודים נוספות. 2-לרשות הזכות לממש ל

 לא כולל מע"מ.  35,664₪   -(01.09.19/20-31.08.20/21ה היא )העלות לתקופה/שנת לימודים מלא
 . בכל חודש(בפועל החיוב יבוצע עפ"י כמות האתרים/יוזרים הקיימים יודגש כי )

 א' בלבד(. ** יש לעגן את ההתקשרות במסגרת הסכם ) יודגש כי ההתקשרות היא לגבי אופציה
 
 רכז עוצמהמ -הנחיית צוות  התקשרות  לצורך - 130/2019הצעה מס' . 7

  ₪  12,252של  ענת משה ע"ס הועדה מאשרת המלצת מחלקת רווחה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם      

 .  כולל מע"מ     

 
 בנייני מוטקה אביב(  )יועץ להגבהת קיר אקוסטי בשכונת נאות בגין  - 131/2019הצעה מס' . 8 

 מיכאל זילבה ע"ס הועדה מאשרת המלצת היחידה לאיכות הסביבה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות        
  , כולל מע"מ 2,925  -סיור במקום עם נציג מוטקה אביב ועריכת דו"ח מפלס רעש עדכניכמפורט להלן : ₪  16,965      
                  יבה או יש כל , בנוסף, כולל מע"מ₪  10,530  - תכנון הגבהת הקיר האקוסטי כך שיעמוד בקריטריון לרעש מכבישים     
 (.שיבות/סיוריםי  2-יהא צורך ב  -כולל מע"מ ) הערכת המחלקה  ₪ 1,755עלות של יהא בסיור נוסף       
 

 

 

 כנון פרוגרמה וניהול פרויקט פיתוח מתחם הפטרייהת - 132/2019הצעה מס'  . 9
  רן וולף תכנון אורבני וניהול  הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם       

 שעות עבודה. 350לשעה בתוספת מע"מ(, עבור ₪  265.68)לפי כולל מע"מ ₪  108,796פרויקטים בע"מ ע"ס       

 

 בגדים  -תקנים למחזורמהצבת   - 133/2019הצעה מס' . 01



 בס"ד 
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  חברת פנינת עם  הועדה מאשרת המלצת היחידה לאיכות הסביבה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות     
 מכלים(.  22 -כולל מע"מ  למיכל לשנה ) כ₪  300אשר תשלם לעירייה  הבגדים    
 
 

 ונן עזריהר                                        שגיא רוזנבלט                                                                    

 נכ"ל העירייהמ                                                                העירייה  גזברית.ס                               

 

 
 

 :החלטות ראש העיר
 
 ישובייפרויקט חידון תנ"ך   - 124/2019הצעה מס' . 1

 כולל מע"מ.  ₪ 18,500 ע"סתקציב מיוחד  עבור חידון תנ"ך לתלמידים באמצעות עם חברת תרבותימאשר ההתקשרות     
 

 רים הכולל מדריך צמוד, תיאום כניסה לאתאנשים (  22) גרמניהמליווי משלחת  - 2019/251הצעה מס'  .2  
 תתיאום ארוחוו  
 ₪.כולל מע"מ ₪  23,718שביל בצד ע"ס עם   ההתקשרות מאשר    

  ץ על מנת לחסוך בעלויות. רוחות צהריים יתואמו ישירות ע"י מדור קשרי חוא - 21.4+  16.4*  יובהר כי בימים *        

 שמיר בנאות תקשורת תכנון רה עבור שכ"ט הגדלת - 2019/612הצעה מס' . 3

 מע"מ. לא כולל  ₪  33,034מ ע"ס "בע( 2003) חשמל תיכנון חברת טיקטיןאת הגדלת החוזה עם  מאשר

 

 מערכות תקשורת בנאות שמיר ותיאום ניקוז כנוןהגדלת שכ"ט עבור ת - 128/2019הצעה מס'  .4

 בתוספת מע"מ.₪  15,155מ ע"ס "בע ויועצים מהנדסים קורנברג בוכנר סירקין הגדלת החוזה עם חברת מאשר את    

 ביה"ס אופק  M 21כישת כסאות פופים וכורסאות במסגרת ר - 129/2019הצעה . 5

וספריות בע"מ, אחים וקסמן תעשיות בע"מ, ע"פ  המחיר הזל נישה פרויקטים  שני הספקים :  ההתקשרות עם מאשר 
 ביותר לפריט. 

 לא כולל מע"מ(, אחים וקסמן תעשיות בע"מ ₪   960חברת נישה פרויקטים וספריות בע"מ )סכום הרכישה יעמוד  על  
 לא כולל מע"מ(.  12,244)סכום הרכישה יעמוד על   
 

 ירות ספק אינטרנט למוסדות החינוך  ש - 130/2019הצעה מס' . 6

 ע"פ הפירוט הבא:   נטוויז'ן-ההתקשרות עם סלקום מאשר
 . מע"מ לא כולל 14,860₪ -( שנה"ל תשע"ט -חודשים 5)  01.04.19-31.08.19

 נוספות. שנות לימודיםתקופות/ 2-לרשות הזכות לממש ל
 לא כולל מע"מ.  35,664₪   -(01.09.19/20-31.08.20/21ה היא )העלות לתקופה/שנת לימודים מלא

 . בכל חודש(בפועל החיוב יבוצע עפ"י כמות האתרים/יוזרים הקיימים יודגש כי )
 ** יש לעגן את ההתקשרות במסגרת הסכם ) יודגש כי ההתקשרות היא לגבי אופציה א' בלבד(.

 
 
 
 
 רכז עוצמהמ -הנחיית צוות  התקשרות  לצורך - 130/2019הצעה מס' . 7

 .  כולל מע"מ ₪  12,252של  ענת משה ע"ס ההתקשרות עם  מאשר     

 

 בנייני מוטקה אביב(  יועץ להגבהת קיר אקוסטי בשכונת נאות בגין ) - 131/2019הצעה מס' . 8

   סיור במקום עם נציג מוטקה אביב ועריכת דו"ח כמפורט להלן : ₪  16,965ס  מיכאל זילבה ע"ההתקשרות  מאשר       
  ₪  10,530  - ריון לרעש מכבישיםטי כך שיעמוד בקריטתכנון הגבהת הקיר האקוס, כולל מע"מ 2,925  -מפלס רעש עדכני     



 בס"ד 

 

                                                                                             51-19/2019מס'  ועדת רכש ובלאי רוטוקול פ     
 פטור ממכרז  -ועדת התקשרויות

9 
 

 יהא צורך -כולל מע"מ ) הערכת המחלקה  ₪ 1,755עלות של יהא בסיור נוסף  כל ישיבה או  , בנוסף, כולל מע"מ     
 (. ישיבות/סיורים  2-ב      
 
 פרויקט פיתוח מתחם הפטרייהול תכנון פרוגרמה וניה - 132/2019הצעה מס' . 9

   ₪ 265.68כולל מע"מ )לפי ₪  108,796רן וולף תכנון אורבני וניהול פרויקטים בע"מ ע"ס  מאשר  ההתקשרות עם       

 שעות עבודה. 350לשעה בתוספת מע"מ(,  עבור      

 

 בגדים  -צבת מתקנים למחזורה  - 133/2019הצעה מס' . 10
 מכלים(.  22 -כולל מע"מ  למיכל לשנה ) כ₪  300אשר תשלם לעירייה  הבגדים חברת פנינת עם  ההתקשרות מאשר     

 
 
 

 
 מיכאל וידל                                                                           
 ראש העיר                                                                           

 
 רמלה 


