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 (2019יוני  25)  בסיון תשע"ט  כ"ב  ביום שלישי  התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) מישיבת 

 רמלה.  1ע"ש אפריאט ז"ל, בניין העירייה , ויצמן  בחדר הישיבות
 

      נוכחים:                                                                          :משתתפים
 קת ספורט ואירועים חלמ -זברית העירייה                                            אורן רוזנברג ג -רוזה עללאל 

                          נהל מחלקת תרבות מ  -אבי ברנס                                     משנה ליועמ"ש  –עו"ד סופי ויטלם 
 ס. מנהלת מח' משק ונכסים   -אבי דיל  

                                                כלכלן אגף הנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש  
                                   מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

                                                                        
 הנדון:

 
 אחזקה שנתית ומתן שירות למערכות גילוי אש בגנ"י - 2019/922הצעה מס' . 1

 גני הילדים נדרשת אחזקה שנתית למערכות גילוי האש לרבות בדיקת תקינות ומתן שירות , מחלקת אחזקה בכל     

 פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים , להלן הספקים:     

 לא כולל מע"מ לגן(. ₪  695 -גנים 124א כולל מע"מ ) ל -₪ 86,180 -רז קול     

 לל מע"מ לגן(.לא כו₪  890 -גנים  124מע"מ ) לא כולל  -129,121 -שקד     

 לל מע"מ לגן(לא כו₪  850 -גנים  124כולל מע"מ )  לא -123,318 -דיפנס     

 .לא כולל מע"מ₪  86,180חברת רז  קול , ע"ס  ההצעה הזולה ביותר של  מחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם     

 תב"ר שיפוצי קיץ  -מקור תקציבי     
 ( 1)נספח מס' 

 

 פרויקט גרים קרוב  - 230/2019הצעה מס'  .2
  .קול קורא " לתושבים באמצעות גרים קרובתרבות יהודית במשרד החינוך אישר לעיריית רמלה לקיים פרויקט "האגף ל   

 ₪ (. 17,851  הינו במרכבה ) הסכום     

פעילות חווייתית וחינוכית של הבניין פעמיים בשנה בניינים משותפים ברשות שיקבלו ערכות  50הפרויקט כולל  .א

 בנושא של זהות יהודית ומעגל השנה היהודי.

 משרד החינוך בחר בארגון "קרוב ללב" להפעיל את האירועים בכלל הרשויות.  .ב

 19/06/19מצ"ב מכתב ממפקח משרד החינוך אריה פרומן מתאריך  .ג

 ניית המפקח המחוזי.ע"פ הפ לארגון "קרוב ללב"פנייה לספקים נעשתה רק  .ד

 להן הצעת המחיר:

 עלות  תוכן שם הספק

ארגון קרוב 
 ללב

 בניינים בנושא 50-ערכות פעילות חווייתית וחינוכית ל
 של זהות יהודית פעמיים בשנה 

 

18,000  ₪ 
 כולל מע"מ 

 
 

 לאחר בדיקת הצעת המחיר ע"י המחלקה לתרבות תורנית , המחלקה מאשרת ההתקשרות עם 

 . התאמה לאופי האירוע , יש  לביצוע מיזם "גרים קרוב"  כולל מע"מ 18,000ע"ס  קרוב ללבארגון 

  1827000783  -מקור תקציבי 

 ( 2)נספח מס' 
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 בדיקות שנתיות של מתקני משחקים , כושר ומשטחי בלימה בשצ"פים ומוסדות החינוך - 231/2019הצעה מס' . 3

 נדרשת בדיקה   לבצע בדיקת תקינה שנתית למתקני משחקים וכושר למשטחי בלימהעיריית רמלה נדרשת כמידי שנה      

 פעם בחמש שנים , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מהמעבדות המאושרות ע"י איגוד מעבדות ישראל הבאות:     

 גבי שואף בע"מ .,   מכון התקנים הישראלי , איזוטופ בע"מ     

 (12:00ועד השעה  12.5.2019מועד אחרון להגשת הצעת המחיר היה למועד ההגשה )התקבלו שתי הצעות עד     

 . 08:05בשעה  6.5.2019  -איזוטופ בע"מ  .א

 . 16:40בשעה  7.5.2019  -מכון התקנים  הישראלי  .ב

   הצעתו של גבי שואף לא התקבלה עד למועד שנקבע. 

 
 להלן טבלאות השוואות מחיר: 

 

 ותכתב כמוי -ספח נ

  

איזוטופ 
 בע"מ 

 

מכון 
התקנים 
 הישראלי

  

 מחיר סה"כ מחיר יחידה מחיר סה"כ מחיר יחידה כמות יחידה תיאור מס"ד

1 
בדיקה שנתית במגרש ציבורי לפי דרישות התקן 

1498 
 2125 425 1400 280 5 שצ"פ

2 
בדיקה חוזרת שנתית במגרש ציבורי לפי דרישות 

 1498התקן 
 255 255 196 196 1 שצ"פ

3 
בדיקה שנתית במגרש ציבורי לפי דרישות התקן 

1497 
 8800 400 6160 280 22 שצ"פ

4 
בדיקה חוזרת שנתית במגרש ציבורי לפי דרישות 

 1497התקן 
 265 265 196 196 1 שצ"פ

5 
גומי/דשא  -בדיקת הולם להתאמת כיסוי שטח

 סינטטי בגנים ציבוריים
 7480 935 0 0 8 שצ"פ

6 
 -להתאמת כיסוי שטחבדיקת הולם חוזרת 

 גומי/דשא סינטטי בגנים ציבוריים
 485 485 0 0 1 שצ"פ

7 
בדיקה שנתית בחצר מוסד חינוכי דרישות התקן 

1498 
 40950 315 26000 200 130 חצר/אזור

8 
בדיקה שנתית חוזרת בחצר מוסד חינוכי דרישות 

 1498התקן 
 220 220 140 140 1 חצר/אזור

9 
חינוכי לפי דרישות  בדיקה שנתית בחצר מוסד

 1497התקן 
 1800 300 1200 200 6 חצר/אזור

10 
בדיקה שנתית חוזרת בחצר מוסד חינוכי לפי 

 1497דרישות התקן 
 195 195 140 140 1 חצר/אזור

11 
גומי/דשא  -בדיקת הולם להתאמת כיסוי שטח

 סינטטי בחצר מוסד חינוכי
 4675 935 0 0 5 חצר/אזור

12 
 -להתאמת כיסוי שטחבדיקת הולם חוזרת 

 גומי/דשא סינטטי בחצר מוסד חינוכי
 485 485 0 0 1 חצר/אזור

 
 ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 
    35,432   67,735 
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 תב כמויות צפי בשנהכ -נספח 

  

איזוטופ 
 בע"מ 

  
  

 כמות יחידה תיאור מס"ד
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

 
  

1 
דרישות בדיקה שנתית במגרש ציבורי לפי 

 1498התקן 
 1960 280 7 שצ"פ

 
  

2 
בדיקה חוזרת שנתית במגרש ציבורי לפי 

 1498דרישות התקן 
 392 196 2 שצ"פ

 
  

3 
בדיקה שנתית במגרש ציבורי לפי דרישות 

 1497התקן 
 6160 280 22 שצ"פ

 
  

4 
בדיקה חוזרת שנתית במגרש ציבורי לפי 

 1497דרישות התקן 
 784 196 4 שצ"פ

 
  

7 
בדיקה שנתית בחצר מוסד חינוכי דרישות 

 1498התקן 
 30000 200 150 חצר/אזור

 
  

8 
בדיקה שנתית חוזרת בחצר מוסד חינוכי 

 1498דרישות התקן 
 1400 140 10 חצר/אזור

 
  

9 
בדיקה שנתית בחצר מוסד חינוכי לפי 

 1497דרישות התקן 
 1200 200 6 חצר/אזור

 
  

10 
מוסד חינוכי בדיקה שנתית חוזרת בחצר 

 1497לפי דרישות התקן 
 140 140 1 חצר/אזור

 
  

 
 ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 
    42,036 

 
  

 

 תב כמויות צפי בשנהכ -נספח 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

מכון 
התקנים 
 הישראלי

  
  

 כמות יחידה תיאור מס"ד
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

 
  

5 
 -בדיקת הולם להתאמת כיסוי שטח

 ציבורייםגומי/דשא סינטטי בגנים 
 7480 935 8 שצ"פ

 
  

6 
 -בדיקת הולם חוזרת להתאמת כיסוי שטח

 גומי/דשא סינטטי בגנים ציבוריים
 1455 485 3 שצ"פ

 
  

11 
 -בדיקת הולם להתאמת כיסוי שטח

 גומי/דשא סינטטי בחצר מוסד חינוכי
 5610 935 6 חצר/אזור

 
  

12 
 -בדיקת הולם חוזרת להתאמת כיסוי שטח

 סינטטי בחצר מוסד חינוכיגומי/דשא 
 970 485 2 חצר/אזור

 
  

 
 ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 
    15,515 
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 לאחר בדיקת הצעות המחיר ע"י מנהל מח' מתקני משחקים ובהמלצתו, מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות 

 . () ע"פ ההצעה הזולה לבדיקה עם איזוטופ בע"מ ועם מכון התקנים הישראלי

 לא כולל מע"מ. ₪  42,036 -סכום ההתקשרות לשנה   -איזוטופ בע"מ חברת 

  -כום ההתקשרות לשנה ) למעט משטחי גומי שנדרשת בדיקה אחת לחמש שנים( ס -מכון התקנים הישראלי  

 לא כולל מע"מ. ₪  15,515

 

 2019ביצוע הובלות במהלך שיפוצי קיץ  - 232/2019הצעה מס' . 4

 לביצוע הובלות, פירוק והרכבת ציוד בין מוסדות החינוך , החינוך והנוער  נדרש אגף 2019במהלך שיפוצי קיץ     

 אחים יששכר שירותים והובלות, דוד הובלות בע"מ :נתה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאיםפ  מחלקת אחזקה      

 .בע"מ (1994)      

    

 להלן פירוט ההצעות: 

 

 דוד הובלות בע"מ  תיאור פריט 

 

 בע"מאחים יששכר שירותים והובלה  

     

 

 לא כולל מע"מ ₪  3,555 לא כולל מע"מ  2,500 משאית הובלה כולל עובדים

 לא כולל מע"מ ₪  3,555 לא כולל מע"מ ₪  3,200 הובלת קרטונים שחקים

 לא כולל מע"מ ₪  2,955 לא כולל מע"מ ₪  2,600 הובלת קרטונים אחווה

 לא כולל מע"מ ₪  9,555 לא כולל מע"מ ₪  8,500 ספריה שחקיםפירוק הובלה והרכבה 

 לא כולל מע"מ ₪  8,555 לא כולל מע"מ ₪  7,600 פירוק הובלה והרכבה ספריה אחווה

 

 . בע"מ דוד הובלות ההצעה הזולה ביותר של  לאשר התקשרות עם צה ממלי מחלקת אחזקה    

 לא כולל מע"מ. ₪   50,000סכום ההתקשרות לא יעלה על   

 שאושר. הצורך וללא חריגה מתקציב ההובלות  מנהל מחלקת אחזקה ע"פ  כלל ההובלות יבוצעו בפיקוח וליווי **    

 תב"ר שיפוצי קיץ  -תקציבימקור    
 ( 4)נספח מס' 

 

 הפיסקול קורא מפעל  - פסנתר רחוב  - 233/2019הצעה מס' . 5
 
 .להצבת פסנתר במתחם ציבורי בעירעיריית רמלה הגישה ונבחרה במסגרת קול קורא מטעם מפעל הפיס     

 החברה המבצעת : פסנתר רחוב בע"מ.    

 לעירייה הוחלט להציב את הפסנתר בגן בריל ) שכונת נאות בגין(.  לאחר סיור בין נציגי החברה      
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 להלן הצעת המחיר: 
           

 שכירות תקופה
 

 הערות רכישה

שנה 
 ראשונה

 ועוד מע"מ₪  51,000
 ₪ 15,300עיריית רמלה  

 ועוד מע"מ.
ועוד ₪  35,700מפעל הפיס : 

ישולם ישירות לחברה על   - מע"מ
 ידי מפעל הפיס.

 המחיר כולל התקנה
 ועוד מע"מ ( ₪  5,000)בשווי 

 

העלות  לא קיימת אפשרות  בקול קורא
 כוללת 

  תחזוקה

שנה 
 יהישנ

 

 : חודשים נוספים 12-שכירה ל
 ועוד מע"מ. ₪  50,000 

 

 ועוד מע"מ ₪  74,000
בקיזוז ₪  120,000)סה"כ עלות: 

 תשלום של שנת השכירות
 ₪  46,000הראשונה:  

 ₪ ( 5,000מלבד ההתקנה בסך 
 
 

העלות 
 כוללת

 תחזוקה 

שנה 
שלישית 

 לךיוא

שכירות בעלות  ניתן להמשיך 
 זהות של השנה השנייה

עבור ועוד מע"מ ₪ +  18,000
 תחזוקה 

 

             
 פסנתר רחוב בע"מ לשנה הראשונה על בסיס שכירות מנהל מחלקת תרבות ממליץ לאשר ההתקשרות עם חברת 

לא כולל ₪  15,300  -השתתפות העירייה  לא כולל מע"מ, ₪  51,000( ע"ס  לשנה א'  ) האופציה היחידה בקול קורא

 מע"מ. 

השנה הראשונה תשמש בחינה וקבלת החלטה על אופי ההתקשרות העתידית, בתום מימוש אופציית השכירות הערה :  

 לשנה א', הנושא יובא לדיון בוועדה בשנית. 

 
 1822000786  -מקור תקציבי  

 ( 5)נספח מס' 
 
 

 ימות של  מח'  הרווחה התקשרות עם המדריך גל טליאס  צוות  המרכז  לטיפול  באלהארכת  -  234/2019הצעה מס'  . 6

 להדרכה  פרטנית /קבוצתית     

 כולל מע"מ. ₪  19,464עם גל טליאס לשנה ע"ס  אישרה ההתקשרות 28.03.2018מיום  15.2018-14ועדת הצעות פטורות מס'  

 ההתקשרות הינה לשנה עם אופציית הארכה לשלוש תקופות נוספות, במסגרת הצעת המחיר שנשלחה למציעים צוין כי תקופת

      חודשים לכל אחת.  12בנות 

 מאחר ובשל טעות במחלקת הרווחה לא נחתם הסכם לעיגון ההתקשרות וכן לאור שביעות רצון מעבודתו של גל טליאס,

 חודשים כל אחת( על סך של עד  12בנות לשלוש תקופות נוספות )  גל טליאס עם  מבוקש מהועדה לאשר הארכת ההתקשרות

 כולל מע"מ לשנה ) תלוי תקבולים(. ₪  19,464

 

 

 

 

 הערה : 
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 יש לעגן את ככל ההתקשרות בהסכם לרבות התאמת ערבויות וביטוחים. 

 תקבולי מטופלים.  המרכז  לטיפול  באלימות  -תקציבימקור 

 ( 6)נספח מס' 
    

 רמלה 2019הגברה ותאורה אירועים שירותי    - 235/2019הצעה מס' . 7
 רמלה 2019אירועים למחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור  שירותי הגברה ותאורה    
 נעשתה פנייה לספקים הבאים: 
 .אלגרו,  גבאי,  ארקדי סיונוב,  ארגמן מערכות,  צעיר לנצח,  אור שי תאורה והגברה,  רוזן הפקות    

  נענו לבקשתנו:הספקים אשר     
 די סיונוב.קרוזן הפקות, אור שי תאורה והגברה, צעיר לנצח, ארגמן מערכות, אר    

 

 :   להלן טבלת השוואות מחיר

 
 

 מע"מ כוללים*המחירים 
 

 ) על בסיס ההצעה הזולה צעיר לנצח , סיונוב, רוזן הפקותארקדי  לאשר ההתקשרות עם מחלקת ספורט ואירועים ממליצה 
 להלן:ביותר(,  כפי שיפורט 

 

 ע"ב המחיר הזול ביותר למפרטים:  - צעיר לנצח  .א
 כולל מע"מ. ₪  1053  -הגברה ותאורה קטנה לאירועים שוטפים  -
 כולל מע"מ. ₪  819 –הגברה קטנה בלבד לאירועים שוטפים  -
 כולל מע"מ. ₪  2925 - לי מופע ילדים עמרי והפיה יע -

 סה"כ: בהתאם לכמות אירועים קטנים )שוטף(
 כולל מע"מ. ₪  20,000סכום ההתקשרות לא יעלה על 

 

 ע"ב המחיר הזול ביותר למפרטים: -רוזן הפקות  .ב
 כולל מע"מ. ₪  9360  -פסטיבל סלע אמנים שי ורועי + נועה קירל  -
 כולל מע"מ. ₪  9360  -פסטיבל סלע אמנים קצפת ותות + אגם בוחבוט  -
 כולל מע"מ. ₪  18720סה"כ:  -

 
 
 
 

 ע"ב המחיר הזול ביותר למפרטים:  -ארקדי סיונוב  .ג
 ₪  23400  -מופע מחול בהיכל התרבות  4 -

תאריך 
 האירוע

ארקדי  כמות פירוט
 סיונוב

רוזן  ארגמן
 הפקות

אור שי תאורה 
 והגברה

 צעיר לנצח

הגברה ותאורה קטנה  
 לאירועים שוטפים

 3393 7020 3334 4095 1053 

 הגברה קטנה בלבד 
 לאירועים שוטפים

 2691 5850 2340 3159 819 

פסטיבל סלע אמנים שי  2.7.19
 ורועי + נועה קירל

1 12870 21060 9360 11700 29250 

פסטיבל סלע אמנים קצפת  3.7.19
 ותות + אגם בוחבוט

1 12870 11700 9360 10530 23400 

עומרי והפיה מופע ילדים  9.7.19
 יעלי

1 4680 11700 4680 4095 2925 

 21060 5850 1 מופע מחול בהיכל התרבות 
 

12636 
 

9945 6435 
 

מופעי  4-מחיר סה"כ ל 
 מחול בהיכל התרבות

4 23400 84240 50,544 39780 25740 



 בס"ד 
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 כולל מע"מ. ₪  23400סה"כ:  -
 

 אירועים  -מקור תקציבי 
 ( 7)נספח מס' 

 

       
 רכישת כסאות משרדיים  - 2019/362הצעה מס'  .8
 

 בדים במשרדי העירייה נדרש לרכוש מדי פעם כסאות משרדיים.לעו     

 מחלקת רכש פנתה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:     

 . משרהיט ארגמן מתכת , רהיטי הכח ,      

 כיסא לנסע יחד עם נציגי העירייה לבדוק כסאות וכמו כן אימתו את הדגמים המבוקשים )כל ספק קורא נציג מח' רכש  **     

 בשם אחר(.     

 להלן טבלת השוואות מחירים :     

   
 משרהיט רהיטי הכח ארגמן מתכת

 כמות יח' חישוב תיאור הפריט
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 מחיר יחידה יחידה

 1500 1338.75 900 1 יחידה כיסא מנהלים אורטופדי טיפני

 1070 1019.25 550 1 יחידה כיסא מנהלים אורטופדי מנטור

 600 564 490 1 יחידה כיסא סנטור

 886 764.25 650 1 יחידה כיסא פאנטום/ אריסטו
 464 484.5 390 1 יחידה כיסא כפיר / גל

 

 . המחירים אינם כוללים מע"מ** 

 

 בע"מ.  מתכת ארגמן אשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  מחלקת רכש ממליצה ל     

 עונה על דרישות העירייה.הספק     

 סכום הרכישה לא יעלה על סכום המחייב מכרז.    

 .עירייהע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית ה - מקור תקציבי     

 

 (8)נספח מס'  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המלצות הועדה : 
 



 בס"ד 
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 וי אש בגנ"יאחזקה שנתית ומתן שירות למערכות גיל - 229/2019הצעה מס' . 1

מלצת מחלקת ה  המלצה לבחירת ההצעה הזולה ביותר ובשל הצורך הבטיחותי הנדרש, הועדה מאשרתהעובדה כי ה לאור 

  לא כולל מע"מ.₪  86,180חברת רז קול ע"ס אחזקה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 
 פרויקט גרים קרוב  - 230/2019הצעה מס'  .2

לאור האמור בבקשה ובנספחיה , בהתחשב בכך כי מדובר בהכנסה  ע"פ דיווח המחלקה ולנוכח העובדה כי ישנה שביעות 

 רצון מהפרויקט , הועדה מאשרת המלצת מח' תרבות תורנית וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ לביצוע מיזם "גרים קרוב".   18,000ארגון קרוב ללב ע"ס  

 
 בדיקות שנתיות של מתקני משחקים , כושר ומשטחי בלימה בשצ"פים ומוסדות החינוך - 231/2019הצעה מס' . 3

 המלצת המחלקה להתקשרות עם שני המציעים  על בסיס ההצעה הזולה ביותר לפריט ) כפוף לקריטריונים(  לאור 

 הועדה מאשרת המלצת המחלקה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  ובשל הצורך הבטיחותי הנדרש,

ות סכום ההתקשר -מכון התקנים הישראלי  לא כולל מע"מ, ₪  42,036 -לשנה  סכום ההתקשרות  -חברת איזוטופ בע"מ 

 לא כולל מע"מ.₪  15,515  - לשנה ) למעט משטחי גומי שנדרשת בדיקה אחת לחמש שנים(

 

 2019ביצוע הובלות במהלך שיפוצי קיץ  - 232/2019הצעה מס' . 4

 לאור ההמלצה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה מאשרת המלצת מחלקת אחזקה וממליצה בפני ראש העיר 

לא כולל ₪   50,000. סכום ההתקשרות לא יעלה על בע"מ דוד הובלותלאשר התקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  
 מע"מ. 

 יודגש כי כלל ההובלות יבוצעו בפיקוח וליווי  מנהל מחלקת אחזקה ע"פ  הצורך וללא חריגה מתקציב ההובלות שאושר. 

 

 קול קורא מפעל הפיס - פסנתר רחוב  - 233/2019הצעה מס' . 5
לאור האמור בקול קורא, קבלת הסבר ממנהל מחלקת תרבות, הועדה מאמצת המלצת המחלקה וממליצה בפני ראש העיר 

פסנתר רחוב בע"מ לשנה הראשונה על בסיס שכירות ) האופציה היחידה בקול קורא לשנה  חברתלאשר ההתקשרות עם 

 לא כולל מע"מ. ₪  15,300  -השתתפות העירייה  לא כולל מע"מ, ₪  51,000א'  ( ע"ס 

השנה הראשונה תשמש בחינה וקבלת החלטה על אופי ההתקשרות העתידית, בתום מימוש אופציית השכירות הערה :  

 הנושא יובא לדיון בוועדה בשנית.לשנה א', 

ימה של מאחר וההתקשרות היא במסגרת קול קורא אליו מצורף הסכם ובו בין היתר תנאי ביטוח המחייבים בדיקה מקד

 לדיון.  ש להעביר לבדיקה ובמידה ויהיו שינויים נושא זה יובאיועצי הביטוח מטעם העירייה, י

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז  לטיפול  באלימות של  מח'  הרווחה ה התקשרות עם המדריך גל טליאס  צוות הארכת   -  234/2019הצעה מס'  . 6

 להדרכה  פרטנית /קבוצתית     

 ובנספחיה , הובהר לחבר הועדה כי הצעות המחיר שנשלחו הינן בתוקף וכן לנוכח העובדה כי קיימתלאור האמור בבקשה 



 בס"ד 
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 שביעות רצון מעבודתו של המדריך, הועדה מאשרת המלצת מחלקת הרווחה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הארכת 

 כולל מע"מ לשנה₪  19,464עד  חודשים כל אחת( על סך של 12גל טליאס  לשלוש תקופות נוספות ) בנות ההתקשרות  

 ) תלוי תקבולים(.  

 יש לעגן את ככל ההתקשרות בהסכם לרבות התאמת ערבויות וביטוחים. 

 

 להרמ 2019שירותי הגברה ותאורה אירועים    - 235/2019הצעה מס' . 7
 על בסיס ההצעה הזולה ביותר לאירוע וכן המציעים עונים על דרישות העירייה , לאור המלצת המחלקה לבחירת המציעים 

 ₪ 23400ע"ס   ארקדי סיונובהועדה מאשרת המלצת המחלקה וממליצה בפני ראש הער לאשר ההתקשרות עם 

כולל ₪  20,000כום ההתקשרות לא יעלה על סך של ס -כולל מע"מ, צעיר לנצח₪  18,720כולל מע"מ, רוזן הפקות ע"ס  

 מע"מ. 

 ** פירוט האירועים מופיע בגוף ההצעה לעיל. 

 

  רכישת כסאות משרדיים - 236/2019הצעה מס'  .8
לאור המלצת המחלקה לבחירת ההצעה הזולה ביותר וכן העובדה כי הספק עונה על דרישות העירייה , הועדה מאשרת 

 מתכת בע"מ.  ארגמןהמלצת המחלקה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  עם 

 סכום הרכישה לא יעלה על סכום המחייב מכרז.

 

 

 רונן עזריה                                    רוזה עללאל           
  מנכ"ל העירייה                                             גזברית העירייה                              

 
 

 

 :  החלטות ראש העיר 
 

 

 וי אש בגנ"יאחזקה שנתית ומתן שירות למערכות גיל - 229/2019הצעה מס' . 1
  לא כולל מע"מ.₪  86,180חברת רז קול ע"ס עם  ת הועדה ומאשר ההתקשרות המלצמאמץ 

 
 פרויקט גרים קרוב  - 230/2019הצעה מס'  .2

 כולל מע"מ לביצוע מיזם "גרים קרוב".   18,000ארגון קרוב ללב ע"ס  ת הועדה ומאשר ההתקשרות עם המלצמאמץ 

 
 בדיקות שנתיות של מתקני משחקים , כושר ומשטחי בלימה בשצ"פים ומוסדות החינוך - 231/2019הצעה מס' . 3

כולל  לא₪  42,036 -לשנה   סכום ההתקשרות -חברת איזוטופ בע"מ מאמץ המלצת הועדה ומאשר  ההתקשרות עם  

  - כום ההתקשרות לשנה ) למעט משטחי גומי שנדרשת בדיקה אחת לחמש שנים(ס -מכון התקנים הישראלי  מע"מ, 

 לא כולל מע"מ.₪  15,515

 

 

 

 2019ביצוע הובלות במהלך שיפוצי קיץ  - 232/2019הצעה מס' . 4

לא כולל ₪   50,000. סכום ההתקשרות לא יעלה על בע"מ דוד הובלות  מאמץ המלצת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 
 מע"מ. 



 בס"ד 
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 קול קורא מפעל הפיס - פסנתר רחוב  - 233/2019הצעה מס' . 5
פסנתר רחוב בע"מ לשנה הראשונה על בסיס שכירות ) האופציה  חברתמאמץ המלצת  הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 כולל מע"מ.  לא₪  15,300  -השתתפות העירייה  לא כולל מע"מ, ₪  51,000היחידה בקול קורא לשנה א'  ( ע"ס 

השנה הראשונה תשמש בחינה וקבלת החלטה על אופי ההתקשרות העתידית, בתום מימוש אופציית השכירות הערה :  

 הנושא יובא לדיון בוועדה בשנית.', לשנה א

 

 ות  המרכז  לטיפול  באלימות של  מח'  הרווחה התקשרות עם המדריך גל טליאס  צוהארכת   -  234/2019הצעה מס'  . 6

 להדרכה  פרטנית /קבוצתית     

 חודשים כל אחת( על 12פות ) בנות גל טליאס  לשלוש תקופות נוסמאמץ המלצת  הועדה  ומאשר הארכת ההתקשרות עם    

 .כולל מע"מ לשנה₪  19,464סך של עד 

 

 להרמ 2019שירותי הגברה ותאורה אירועים    - 235/2019הצעה מס' . 7

כולל ₪  18,720כולל מע"מ, רוזן הפקות ע"ס ₪ 23400ע"ס   ארקדי סיונוב מאמץ המלצת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ. ₪  20,000כום ההתקשרות לא יעלה על סך של ס -מע"מ, צעיר לנצח

 

  רכישת כסאות משרדיים - 236/2019הצעה מס'  .8

 סכום הרכישה לא יעלה על סכום המחייב מכרז.מתכת בע"מ.  ארגמןמאמץ המלצת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 

 

 

 

 יכאל וידלמ                                                                                                                              

 ראש העיר                                                                                          
 רמלה   
 

 

 


