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 (, בחדר הישיבות 2019באפריל  17רביעי יב' ניסן תשע"ט ) ביום  התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) מישיבת 

 רמלה.  1, ויצמן ז"ל  , בבית העירייה ע"ש זינגרז"ל  טאע"ש שמואל אפרי
 

 נוכחים:                                                                             :משתתפים
  מחלקת ספורט ואירועים  -אבי ברנס                                                   מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה 

                 מחלקת ספורט ואירועים  - אורן רוזנברג                                                גזברית העירייה  -ל רוזה לאעל
          שנה ליועמ"ש                              מ  -  עו"ד סופי ויטלם

                    מנהלת מחלקת משק ונכסים     -מיכל רוטמן 
                           כלכלן אגף ההנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 

                                   מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 
                                                                        

 הנדון:
 
 חשמלאי בודק לאירועים לכל ימות השנה  - 2019/144הצעה מס' . 1

 
 מהספקים  חשמלאי בודק לאירועים לכל ימות השנהלמחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר 

 עמי את יגאל, יוסי שמר, אריאל מלכה. הבאים:
   

  פירוט ההצעה:להלן 
 אישור חשמלאי בודק ביום האירוע  •
שינוי בשעות התייצבות בהתאם נוכחות במקום האירוע במהלך כל השעות שיתואמו עם המזמין )ייתכן  •

 לדרישות המשטרה ורישוי האירוע(.
 

 . יוסי שמר :  נענו לבקשההספקים אשר 
 

 להלן הצעת המחיר : 
 

 תיאור הפריט

 
 כמות

 הערות יוסי שמר

 עלות לפני מע"מ

 בודק חשמל לאירוע "גדול":
 

 הבדיקה תכלול אישור לכלל המתחם:  1,100 30
 2עד  –דוכנים, גנרטור גיבוי  5מעל  –במה, דוכנים 

 הבדיקה תכלול אישור לכלל המתחם:  900 בודק חשמל לאירוע "קטן"
 1עד  –דוכנים, גנרטור גיבוי  5עד  –במה, דוכנים 

   4,000 1 עלות בדיקה בערב יום העצמאות

 
   לא  כולל מע"מ לשנה.₪  32,000 -ע"ס  של כ ריוסי שמאירועים ממליצה לאשר את ההתקשרות עם מחלקת ספורט ו

 
 . יודגש כי הספקים מודעים כי העירייה אינה מתחייבת לכמות  העירייה אינה מתחייבת על כמות האירועים** הערה : 
 האירועים ופרט זה מופיע בהצעות המחיר.                  

       
 "י גזברית העירייה. עאירועים, ע"פ הזמנות מאושרות וחתומות  -מקור תקציבי

 
 ( 1)נספח מס' 

 
 אספקת שירותי מידע  - 145/2019הצעה מס' . 2
 קבלת מידע עסקי על העסקים בתחומי העיר ועל עסקים הקשורים עמם.לעתים למחלקת הכנסות נדרשת  

 .bdiחברת דן אנד ברדסטריט, חברת  בתחום:לשם חידוש ההתקשרות, המחלקה פנתה לשתי חברות המתמחות  
 :המחיר  להלן הצעות 

 לשנה.לא כולל מע"מ ₪  16,000 -חברת דן אנד ברדסטריט 

 לא התקבלה הצעה. -bdiחברת 
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 לשנה.לא כולל מע"מ ₪  16,000ע"ס   חברת דן אנד ברסטריטמחלקת הכנסות ממליצה לאשר את ההתקשרות עם 

 1623000570  -מקור תקציבי 
 ( 2)נספח מס' 

 
 הדפסת ספרי דוח ביקורת מבקר העירייה - 2019/146הצעה מס' .3
  , מחלקת רכש פנתה בבקשה עבור ביקורות המתבצעות על ידו  כמידי שנה נדרש למבקר העירייה להדפיס ספרי ביקורת   
   ,אס איתם סחר, אליניר ציוד משרדי ,ש. דוזלי   מהספקים הבאים :  מחיר עבור ספרי מבקר העירייה  לקבלת הצעות    
 .קונוס תדמית תקשורת   
 . קונוס תדמית תקשורתאס איתם סחר,   נענו לבקשה:הספקים אשר    
 

 להלן טבלת השוואות מחיר : 

    
 

א.ס. איתם 
 סחר

 קונוס תדמית
 ותקשורת

 כמות אור הפריטית
מחיר 
 סה"כ

 מחיר סה"כ

 הכריכה , הדפסה דו צדדית במידות: מודי פנים מודפסים דו צדדי ללאע 265 עד – 2017ספר דו"ח מבקר העירייה  
 גרם.  80ס"מ צבעוני  17*24חוצצים, החוצצים בגודל   15גרם לבן עד  80במצב סגור  17*24ס"מ  

40 
 ספרים

5560 5720 

 דפים צבעוניים הכריכה הדפסה פרוצס צבעוני מלא חזית בלבד, 31 

גרם כרמו מט עם למינציה,  כריכה רכה , סוג הכריכה  הדבקה + סיכות כשהכריכה עוטפת את  285הכריכה נייר   
 הדפים.  הדוח יודפס בצבע אחד 

 יש להקפיד כי הכריכה תהיה טובה שהדפים לא יתלשו!   

 הנספחים המציע יערוך את הדוח כוללההצעה כוללת : עריכה גרפיקה סידור הגהה וההדפסה , כולל צירוף וסידור  
ומראה מקום ונספחים. מובהר בזאת: יש להקליד ולערוך את החומר המוקלד שיועבר אליכם ע"י  עניינים  תוכן

 משרד מבקר העירייה כשהכתב יהיה מאותו סוג גופן ואותו גודל אות כפי שיורה המבקר.

 והנספחים סרוקים. WORDעיריית רמלה תעביר את כל החומר      מוקלד בקובץ  

 
 ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 
5,560 5,720 

     
  

עתים האם הפניות בדבר דברי דפוס נעשות לאותם הספקים? מנהלת מחלקת משק ונכסים משיבה כי ל -לשאלת הועדה 
 מתווספים ספקים נוספים. 

 
 לא כולל מע"מ. ₪   5,560ע"ס   ס איתם סחר.אההצעה הזולה ביותר של מחלקת רכש ממליצה לאשר את ההתקשרות עם  

  1612000750 -מקור תקציבי  
 ( 3)נספח מס' 

 

 חדש עירייה לבניין פרוגרמה עריכת  - 2019/147הצעה מס' . 4
 לבניין על מנת לקבל הצעת מחיר לעריכת פרוגרמה העירייהיועצים של מתוך מאגר המשרדי מתכננים  3-אגף הנדסה פנה ל

 חדש. עירייה

 אות.הב לשנים העיר באוכלוסיית הצפוי הגידול לאור עירייה בניין ובניית לתכנון הצרכים הפרוגרמה הינה שלב ראשון באפיון

 נוסבאום.  אדריכלים בע"מ, יוקלה דבוריינסקי , ליואי  גילרון עודד הספקים אליהם נעשתה הפנייה :

 הפנייה נעשתה למשרדים מוכרים אשר עומדים בתנאי הסף ונמצאים במאגר היועצים של העירייה. 

 לפני מע"מ.₪  100,000 -העירייה  אומדן

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )ללא מע"מ(: 

  ₪ 90,000  - גילרון עודד. 1

  ₪ 130,000  - אדריכלים בע"מ דבוריינסקי ליואי .2

 ₪  160,000 -נוסבאום יוקלה .3
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מהו ההסבר לפער בין המחירים ? כלכלן אגף ההנדסה משיב כי נעשתה פנייה אחידה ושוויונית לכלל   -לשאלת הועדה 

 המציעים. 

 לא  כולל מע"מ.₪  90,000גילרון ע"ס  עודדההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 (₪  682,753)יתרה  2027612950 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 
 

 הכנת תיק תיעוד לבריכת הקשתות  - 2019/148הצעה מס' . 5
מתמחים בשימור אתרים על מנת לקבל אשר   העירייה מתוך מאגר היועצים שלמשרדי אדריכלים  3 -ה פנה לאגף הנדס

 הצעות מחיר להכנת תיק תיעוד לבריכת הקשתות.

 פינסקי. איילתר אור טל גזית אדריכלים בע"מ, שואף רונן אדריכלים בע"מ, אמנון ב הספקים אליהם נעשתה הפנייה :

 אמנון בר אור טל גזית אדריכלים בע"מ, שואף רונן אדריכלים בע"מ.: הספקים אשר נענו לבקשת הצעת המחיר

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 29,250 -. אמנון בר אור טל גזית אדריכלים בע"מ1

 ₪. 49,140 -. שואף רונן אדריכלים בע"מ2

 

חברת אמנון בר אור טל גזית אדריכלים בע"מ ע"ס ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 כולל מע"מ.₪  29,250

 ₪(. 159,249)יתרה  2026842950 -מקור תקציבי 

 (5)נספח מס' 
     
 לאירועים לכל ימות השנה מהנדס בטיחות וקונסטרוקטור  - 2019/491הצעה מס'  . 6

 לאירועים לכל ימות השנה מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור מהנדס בטיחות וקונסטרוקטור
  , רון שרעבי, מומנתקן.BCSלספקים הבאים: 

 , רון שרעביBCSהספקים אשר נענו לבקשה להצעת המחיר : 
 

 להלן פירוט ההצעה : 

 ה 7.7פריט -אירועים תחת כיפת השמים  
: ברישוי האירועים  נכללים השירותים כמו בדיקות ואישור קונסטרוקטור,  הכנת תכנית בטיחות, פירוט עיקרי הדרישות

ז הרישוי הכנת דו"ח בטיחות הכולל מקרים ותגובות, תיאום מלא מול רכ הכנת דו"ח מקדמי,  הכנת דו"ח סקר סיכונים,

במשטרת רמלה ועמידה בדרישותיו ,השתתפות בישיבות וסיורי שטח בהכנות לאירועים , נוכחות באירוע וחתימה על כלל 

 הנספחים הנדרשים לרישוי האירוע ע"פ החוק/התקנה הרלוונטיים. 

 :להלן טבלת השוואות מחיר להצעות הספקים
 

 
 

 תיאור הפריט
צפי 

אירועים 
 שנתי

BCS 
עלות כולל 

 מע"מ

BCS 
עלות סה"כ 
 כולל מע"מ

 רן שרעבי
 עלות כולל מע"מ

 רן שרעבי
עלות סה"כ כולל 

 מע"מ
 31590 10530 15000 5000 3 כנת תכנית בטיחות ודוחות ה -רישוי ראשוני 

 37440 4680 12000 1500 8 התאמת תכנית בטיחות ודוחות
 איש 5000נוכחות יועץ בטיחות לאירועים מעל 

 אירוע שיא קיץ, אחר()עצמאות, פסטיבל, 
3 2000 6000 

2340 7020 
 28080 2340 14400 1200 12 אישור קונסטרוקטור ליום

 28080 2340 14400 1200 12 אישור יועץ בטיחות ליום
 7020 2340 6000 2000 3 אישור יועץ בטיחות מתגלגל )אירועי קיץ, פסטיבל, אחר(

 139230 24570 67800 12900  סה"כ שנתי כולל מע"מ
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ל האם הספק אשר עמו מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את ההתקשרות מופיע בספר הספקים ש -לשאלת הועדה
ל העירייה והינו בעל רישיון? נציג מחלקת ספורט ואירועים ) אורן רוזנברג( משיב כי אכן הספק מופיע בספר הספקים ובע

 רישיון מורשה. 
 

כולל מע"מ ₪  67,800ס ע" BCS ספורט ואירועים ממליצה לאשר את ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת 
 לשנה. 

 
 יודגש כי הספקים מודעים כי העירייה אינה מתחייבת לכמות   .העירייה אינה מתחייבת על כמות האירועים** הערה : 
 האירועים ופרט זה מופיע בהצעות המחיר.                  

 
 אירועים, ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.  מקור  תקציבי:

 
 (6)נספח מס' 

 
 טכנאי גנרטור לאירועים לכל ימות השנה   - 2019/150. הצעה מס' 7

 השנה טכנאי גנרטור לאירועים לכל ימות  שירותי גרר חלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור מ
 ניב דרנר, טרקטורים וציוד, יוסי גנרטורים.לספקים הבאים : 

 . הספקים אשר נענו לבקשה להצעת מחיר : טרקטורים וציוד 

 תנאים כלליים להתקשרות:

  במהלך כל השעות שיתואמו עם המזמין )ייתכן שינוי בשעות התייצבות בהתאם לדרישות נוכחות במקום האירוע
 המשטרה ורישוי האירוע(.

 
 :המחיר  פירוט הצעת להלן 

 

 
 
 
 
 
 
 

כולל מע"מ ₪  33,000עד סכום של טרקטורים וציוד בע"מ מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את  ההתקשרות עם 
 לשנה. 

 
 יודגש כי הספקים מודעים כי העירייה אינה מתחייבת לכמות   ** הערה : העירייה אינה מתחייבת על כמות האירועים.

 האירועים ופרט זה מופיע בהצעות המחיר.                  
 

 ית העירייה. אירועים, ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזבר מקור  תקציבי:

 
 (7)נספח מס' 

 
 
 שירותי גרר לאירועים לכל ימות השנה   - 2019/151. הצעה מס' 8

 לספקים הבאים :  לאירועים לכל ימות השנה קת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור  שירותי גררלמח
 , גרר הזוהר, גרר רמלה. גרר חיים

 ., גרר הזוהרגרר חייםהספקים אשר נענו לבקשה להצעת מחיר : 
 

 
 
 
 
 

 להלן פירוט ההצעה : 

 תיאור הפריט

 12-צפי ל
 אירועים

 שעות לאירוע 4

טרקטורים 
 וציוד

עלות כולל 
 מע"מ

טרקטורים 
 וציוד

עלות סה"כ 
 כולל מע"מ

לשירותי טכנאי גנרטור  לשעת עבודהמחיר 
 17:00עד השעה באירועים במהלך השנה 

 14040 292 שעות 48

לשירותי טכנאי גנרטור  לשעת עבודהמחיר 
 17:00החל מהשעה באירועים במהלך השנה 

 19656 410 שעות 48
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 תנאים כלליים להתקשרות:
 
הספק מתחייב כי יערוך ויקיים במשך כל תקופת ההתקשרות את הביטוחים המתחייבים מאופי ההתקשרות והיקפה.  .1

מובהר בזאת, כי אין בעריכת הביטוחים או בהיעדרם כדי לגרוע מאחריות הספק על כל נזק שיגרם לרכב נגרר כתוצאה 

 מהגרירה.  

 שיר ,בעל רישיונות ואמצעים נדרשים  ע"פ דרישת החוק. הספק בעל ניסיון ורישיון לגרירת רכבים ,בעל רכב כ .2

 העובד שיבצע את עבודת הגרירה ביום האירוע בעל רישיון מתאים לביצוע העבודה. .3

נוכחות במקום האירוע במהלך כל השעות שיתואמו עם המזמין )ייתכן שינוי בשעות התייצבות הגרר בהתאם לדרישות  .4
 המשטרה(.

 ע"פ הנחיית המשטרה. גרירת רכבים באזור האירוע .5

 החברה הגוררת אחראית על כל נזק לרכב שיגרם כתוצאה מגרירתו.  .6

 .לרשותו של נהג הגרר ביום האירוע יעמוד ציוד מקצועי תקין  לפריצת רכבים נעולים והעמסת רכבים ללא מפתחות לרכב .7

 דקות . 30ה של המציע מתחייב שביכולתו של הספק לספק גרר נוסף זהה לאירוע במידת הצורך  בהתרא .8
 
 

 להלן טבלת השוואות מחיר להצעות הספקים:

 

 

 

עד סכום של גרר והובלות הזוהר של  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את 
 כולל מע"מ. ₪  21,060

 
 יודגש כי הספקים מודעים כי העירייה אינה מתחייבת לכמות   ** הערה : העירייה אינה מתחייבת על כמות האירועים.

 האירועים ופרט זה מופיע בהצעות המחיר.                  
 

 אירועים, ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.  מקור  תקציבי:
 

 (8)נספח מס' 
 
  2019יוני -יכרון מאישואה וז לאירועיותאורה  שירותי הגברה  - 152/2019. הצעה מס' 9

יוני -שואה וזיכרון מאי לאירועיותאורה  מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור : שירותי הגברה
 לספקים הבאים : מרדכי רוזן, ארקדי סיונוב, מישל מארק, גבאי הגברה ותאורה. 2019

 

 . : ארקדי סיונובהספקים אשר נענו לבקשת הצעת המחיר 
 
 
 
 

 :להלן טבלת השוואות מחיר להצעות הספקים

 תיאור הפריט
 12-צפי ל

 אירועים
 שעות לאירוע 4

 גרר חיים
עלות כולל 

 מע"מ

 גרר חיים
עלות סה"כ 
 כולל מע"מ

 גרר הזוהר
 עלות כולל מע"מ

 גרר הזוהר
עלות סה"כ כולל 

 מע"מ
לשירותי גרירה באירועים  לשעת עבודהמחיר 

 במהלך השנה 
 14040 292.5 28080 585 שעות 48

אופציה: מחיר לשעת עבודה לשירותי גרירה 
 במידה ויידרש לגרר נוסףבאירועים במהלך השנה  

 ( בהתראה של חצי שעה)

 3276 819 שעות 4
292.5 

1170 

מחיר לשעת עבודה לגרר נוסף במידה אופציה: 
 ויידרש

 1170 292.5 3276 819 שעות 4

עם גרר שירותי גרירה ע"פ הדרישה הנ"ל  אופציה: 
  צידי

 4680 1170 4680 1170 שעות 4

 21060 2047.5 39312 3393  סה"כ שנתי כולל מע"מ



 בס"ד 
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מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את הצעות מחיר של הספק ארקדי סיונוב  ע"ב המציע היחיד עד לסכום של 
 .2019וני י-מע"מ עבור טקסי שואה וזיכרון חודשים מאי לא כולל₪  79,310

 יודגש כי הספקים מודעים כי העירייה אינה מתחייבת לכמות   ** הערה : העירייה אינה מתחייבת על כמות האירועים.
 האירועים ופרט זה מופיע בהצעות המחיר.                  

 
 שרות ע"י גזברית העירייה. אירועים, ע"פ הזמנות חתומות ומאו מקור  תקציבי:

 

 (9)נספח מס' 
 
 
 

 המלצות הועדה : 
 
 
 חשמלאי בודק לאירועים לכל ימות השנה  - 2019/144הצעה מס' . 1

ולכן  לאור האמור ומעיון במסמכי ההצעות ולנוכח העובדה כי העבודה המפורטת בבקשה אינה נכללת במסמכי המכרז

הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים מחלקת ספורט ואירועים פנתה בהצעות מחיר עבור העבודה הנדרשת, 

 לא  כולל מע"מ לשנה. ₪  32,000 -יוסי שמר ע"ס  של כוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

. יודגש כי הספקים מודעים כי העירייה אינה מתחייבת לכמות  האירועים העירייה אינה מתחייבת על כמות האירועים

 ופרט זה מופיע בהצעות המחיר. 

 

 

 

 

 
 

מחיר סה"כ  מחיר ליח' לפני מע"מ  כמות שם השירות 
 כולל מע"מ

+ הצגות בוקר  1.5.19שואה מרכזית בתאריך עצרת 
ל הקמה וחזרה גנרלית יום לפני )מפרט כול  29-30.4.19ב

 (9מס' 

1 14500 16965 

  2.5.19טקס הנחת זרים בית העלמין הישן 
 400עד  150מערכת הגברה ותאורה קטנה ,

 (2)מפרט מס' 

1 2140 2503 

  2.5.19טקס הנחת זרים בית העלמין החדש 
 400עד  150הגברה ותאורה קטנה ,מערכת 

 (2)מפרט מס' 

1 2140 2503 

 3381 2890 1 (6)מפרט מס'  7.5.19טקס זיכרון לחללי האצ"ל 
טקס ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ומערכות ישראל  

 (1)מפרט מס'  8.5.19
1 7590 8880 

 9828 8400 1 (13)מפרט מס'  7.5.19 ערב שירי לוחמים לנוער
 (16)מפרט מס'  7.5.19 רבותהיכל הת –לוחמיםערב שירי 

 
1 9000 10530 

 8.5.19באירוע עצמאות  בלבדמצעד מחולות 
 (7)מפרט מס' 

1 7000 8190 

)מפרט  8.5.19במת ערב העצמאות קריית מנחם בגין 
 ( 8מס' 

1 20000 23400 

 400עד  150מערכת הגברה ותאורה קטנה  ,
 (2)מפרט מס' 

1 2150 2515 

הגברה ותאורה לאירוע בהיכל התרבות  )מפרט  מערכת
 (5מס' 

1 3500 4095 

 
 כולל מע"מ  -סה"כ שנתי

 

 79310 92790 



 בס"ד 
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 אספקת שירותי מידע  - 145/2019הצעה מס' . 2
כי ישנן שתי חברות המתמחות בתחום, הועדה מאשרת המלצת  לאור האמור ומעיון במסמכי ההצעות ולנוכח העובדה

לא כולל מע"מ ₪  16,000ע"ס   חברת דן אנד ברסטריטמחלקת הכנסות וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 לשנה.

 

 הדפסת ספרי דוח ביקורת מבקר העירייה - 2019/146הצעה מס' .3
לא ₪   5,560ע"ס   ס איתם סחר.אראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני 

 כולל מע"מ. 

 

 חדש עירייה לבניין פרוגרמה עריכת  - 2019/147הצעה מס' . 4
לאחר עיון בבקשה ובמסמכים אשר צורפו ומשנמצא כי שלושת משרדי התכנון אליהם נעשתה הפנייה הינם בעלי ניסיון קודם 

עם  ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשרבעריכת פרוגרמות עבור מבני ציבור, 

 לא  כולל מע"מ.₪  90,000גילרון ע"ס  עודד

 

 הכנת תיק תיעוד לבריכת הקשתות  - 2019/148הצעה מס' . 5
חברת אמנון בר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  וממליצה בפני ראש העיר לאשראגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת 

 כולל מע"מ.₪  29,250אור טל גזית אדריכלים בע"מ ע"ס 

     
 לאירועים לכל ימות השנה וקונסטרוקטורמהנדס בטיחות   - 2019/491הצעה מס'  . 6

ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר  לאשר את ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר מחלקת הועדה מאשרת המלצת 

 כולל מע"מ לשנה. ₪  67,800ע"ס  BCS של 

יבת לכמות האירועים . יודגש כי הספקים מודעים כי העירייה אינה מתחיהעירייה אינה מתחייבת על כמות האירועים

 ופרט זה מופיע בהצעות המחיר. 

 
 טכנאי גנרטור לאירועים לכל ימות השנה   - 2019/150. הצעה מס' 7

ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר  לאשר את ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר מחלקת הועדה מאשרת המלצת 

 כולל מע"מ לשנה. ₪  33,000טרקטורים וציוד בע"מ עד סכום של  של 

. יודגש כי הספקים מודעים כי העירייה אינה מתחייבת לכמות האירועים העירייה אינה מתחייבת על כמות האירועים

 ופרט זה מופיע בהצעות המחיר. 

 
 שירותי גרר לאירועים לכל ימות השנה   - 2019/151. הצעה מס' 8

ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר  לאשר את ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר מחלקת רת המלצת הועדה מאש

 כולל מע"מ. ₪  21,060עד סכום של גרר והובלות הזוהר  של 

. יודגש כי הספקים מודעים כי העירייה אינה מתחייבת לכמות האירועים העירייה אינה מתחייבת על כמות האירועים

 ופרט זה מופיע בהצעות המחיר. 

 

 

 

 

 

  2019יוני -יכרון מאישואה וז לאירועיותאורה  שירותי הגברה  - 152/2019. הצעה מס' 9



 בס"ד 
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מציע ארקדי )הספק עם  ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר  לאשר את ההתקשרותמחלקת הועדה מאשרת המלצת 

 .2019וני י-כולל מע"מ עבור טקסי שואה וזיכרון חודשים מאילא ₪  79,310עד לסכום של  ( יחיד

    יודגש כי הספקים מודעים כי העירייה אינה מתחייבת לכמות                העירייה אינה מתחייבת על כמות האירועים.
 האירועים ופרט זה מופיע בהצעות המחיר. 

 
 

 

 רונן עזריה                      עללאל רוזה                          
  מנכ"ל העירייה                              גזברית העירייה                       

 

 

 

 :  החלטות ראש העיר 
 

 

 חשמלאי בודק לאירועים לכל ימות השנה  - 2019/144הצעה מס' . 1
 לא  כולל מע"מ לשנה. ₪  32,000 -יוסי שמר ע"ס  של כההתקשרות עם  מאשר

. יודגש כי הספקים מודעים כי העירייה אינה מתחייבת לכמות  האירועים העירייה אינה מתחייבת על כמות האירועים

 ופרט זה מופיע בהצעות המחיר. 

 

 
 אספקת שירותי מידע  - 145/2019הצעה מס' . 2

 לא כולל מע"מ לשנה.₪  16,000ע"ס   ברסטריטחברת דן אנד ההתקשרות עם  מאשר
 

 הדפסת ספרי דוח ביקורת מבקר העירייה - 2019/146הצעה מס' .3
 לא כולל מע"מ. ₪   5,560ע"ס   ס איתם סחר.אמאשר ההתקשרות עם 

 

 חדש עירייה לבניין פרוגרמה עריכת  - 2019/147הצעה מס' . 4
 לא  כולל מע"מ.₪  90,000ע"ס  גילרון עודדעם  ההתקשרות  מאשר

 

 הכנת תיק תיעוד לבריכת הקשתות  - 2019/148הצעה מס' . 5
 כולל מע"מ.₪  29,250חברת אמנון בר אור טל גזית אדריכלים בע"מ ע"ס מאשר ההתקשרות עם  

     
 לאירועים לכל ימות השנה מהנדס בטיחות וקונסטרוקטור  - 2019/491הצעה מס'  . 6

 כולל מע"מ לשנה. ₪  67,800ע"ס  BCS מאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

. יודגש כי הספקים מודעים כי העירייה אינה מתחייבת לכמות האירועים העירייה אינה מתחייבת על כמות האירועים

 ופרט זה מופיע בהצעות המחיר. 

 
 
 
 
 
 
 
 טכנאי גנרטור לאירועים לכל ימות השנה   - 2019/150. הצעה מס' 7

 כולל מע"מ לשנה. ₪  33,000טרקטורים וציוד בע"מ עד סכום של  מאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 



 בס"ד 
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. יודגש כי הספקים מודעים כי העירייה אינה מתחייבת לכמות האירועים העירייה אינה מתחייבת על כמות האירועים

 מחיר. ופרט זה מופיע בהצעות ה

 

 שירותי גרר לאירועים לכל ימות השנה   - 2019/151. הצעה מס' 8
 כולל מע"מ. ₪  21,060עד סכום של גרר והובלות הזוהר  מאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

. יודגש כי הספקים מודעים כי העירייה אינה מתחייבת לכמות האירועים העירייה אינה מתחייבת על כמות האירועים

 ופרט זה מופיע בהצעות המחיר. 

 

  2019יוני -יכרון מאישואה וז לאירועיותאורה  שירותי הגברה  - 152/2019. הצעה מס' 9
עבור טקסי שואה וזיכרון כולל מע"מ לא  ₪  79,310עד לסכום של  ( מציע יחידארקדי )הספק מאשר את ההתקשרות עם 

 .2019יוני -חודשים מאי

    יודגש כי הספקים מודעים כי העירייה אינה מתחייבת לכמות                העירייה אינה מתחייבת על כמות האירועים.
 האירועים ופרט זה מופיע בהצעות המחיר. 

 
 

 

 
 
 

 מיכאל וידל                                                                        
 ראש העיר                                                                         

 רמלה  
 


