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 בחדר (, 2019  בספטמבר 10)   תשע"טיא אלול   רביעי יום   התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) ישיבת מ
 רמלה.  1, ויצמן  ע"ש זינגר ז"ל  ניין העירייהבע"ש אפריאט ז"ל, בישיבות 

 
                                                                             נוכחים:                                                                            :משתתפים

 מדור תרבות תורנית  -קובי גבאי   גזברית העירייה                                            - רוזה עללאל 
 אגף ספורט  -אורן רוזנברג                                        משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

                               מנהלת מח' משק ונכסים   -  מיכל רוטמן
  אגף הנדסה כלכלן -רו"ח עוז בן שלוש  

                                        מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 
                                                                      

 הנדון:
 

 רכישת משקולות וציוד ספורט לאולם בקריית האומנים   -2019/313הצעה מס'  .1

 מהספקים הבאים:מחיר בבקשה לקבלת הצעות מחלקת רכש פנתה בבקשה אולם הספורט בקריית האומנים נדרש ציוד ספורט.        
 . MGSאנרג'ם, ספורט גום, ראם ספורט, בשגל, 

 הספקים אשר נענו לבקשה : ראם ספורט.  
 

 להלן טבלת מחירים - ראם ספורט :     
 
  

 מחיר סה"כ מחיר יחידה כמות משקל  אור הפריטית    

 90 45 2 5 משקולת יד עגול עם ציפוי 

 126 63 2 7.5 משקולת יד עגול עם ציפוי 

 180 90 2 10 משקולת יד עגול עם ציפוי 

 225 112.5 2 12.5 משקולת יד עגול עם ציפוי 

 270 135 2 15 משקולת יד עגול עם ציפוי 

 315 157.5 2 17.5 משקולת יד עגול עם ציפוי 

 360 180 2 20 משקולת יד עגול עם ציפוי 

 405 202.5 2 22.5 משקולת יד עגול עם ציפוי 

 450 225 2 25 משקולת יד עגול עם ציפוי 

 495 247.5 2 27.5 משקולת יד עגול עם ציפוי 

 540 270 2 30 משקולת יד עגול עם ציפוי 

 585 292.5 2 32.5 משקולת יד עגול עם ציפוי 

 630 315 2 35 משקולת יד עגול עם ציפוי 

מתקן למשקולות עגולות ממוספר ומתואם עפ"י משקל 
 1090 1090 1   עמדות 26

 34 34 1 4 משקולט קטרבל מצופה וניל

 51 51 1 6 משקולט קטרבל מצופה וניל

 68 68 1 8 משקולט קטרבל מצופה וניל

 415 415 1   קופסת קוביה פוליאומטרית בעלת שלושה גבהים

 pawer wheel )   2 20 40גלגל כושר לחיטוב הבטן 

 2 160 320   (ROLLERמכשיר לחיטוב הבטן )

 62 62 1 3 כדור כח 

 85 85 1 5 כדור כח 

 600 30 20 1 משקולות ריצה לרגליים ) פלטיס ( פרמיום

 2130 71 30   דסקיות החלקה )פלטיס (

 180 12 15   מ' 5סרט התעמלות להתעמלות אומנותית 
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 80 8 10   ס"מ  50חישוקי דריכה דקים ) כדורסל ( 

 60 12 5   ס"מ )כדורסל ( 23משוכה 

 pure dfender   2 400 800בובת הגנה לכדורסל 

 310 31 10   משקפי כדורסל להכשרה לקצועית

 1300 32.5 40   5כדורסל מולטן 

 ₪ סה"כ ללא מע"מ 
   

12296 
 
 

 רייה.יהספק עונה על דרישות הע. טראם ספורלאשר הרכישה מחברת ) בהתייעצות עם מנהל האולם ( ממליצה  ונכסיםמשק מחלקת 

 .מע"מ לא כולל₪  80,000רכישה בשנה לא יעלה על  סכום ה
    

 , שוטף, ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברות העירייה.  2026352930 -י תקציבמקור       
 

                
 ( 1)נספח מס' 

 

 רכישת דשא סיננטי במסגרת עבודות גינון ברחבי העיר רמלה -2019/143הצעה מס'  .2

. מח' רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות רמלהה ברחבי העיר  סטאר להתקנה  בגינות / אי תנועלמחלקת הגינון נדרשים מרבדי דשא סינטטי מסוג אולימפוס / 
 הום סנטר, דשא עוז,  מחיר מהספקים הבאים :

 לגן, הגרעין, א.ש. טיטניום, פשוט ירוק, דשא דשא. והכל ב
 

 הספקים אשר נענו לבקשה : הום סנטר, הכל בו לגן. 
 

 להלן טבלת השוואות מחירים :

   

  
 דשא עוז

 

הכל בו  
 לגן

 

הום 
 סנטר

 
 כמות אור הפריטית

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

 -דשא סינטטי מסוג אולימפוס / סטאר 
 63000 31.5 80000 40 80000 40 2000 מ"ר

 4600 23 4800 24 7000 35 200 קופסא -מסמרים לדשא סינטטי  

 1050 1050   כלול   כלול 1 הובלה

 68650   84800   87000     ₪סה"כ ללא מע"מ 

         
 

 העירייה.  דרישות הספק עונה על כלוהצעתם הזולה ביותר  ,הום סנטר מ לאשר הרכישהממליצה  משק ונכסים מחלקת 
 לא כולל מע"מ. ₪  68,650סכום הרכישה לא יעלה על  
 

 1746000754 -מקור תקציבי 
 

 ( 2)נספח מס'                                                                                          
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 חומרים לכיכרות ברחבי העיר  -2019/531הצעה מס'  .3
 מח' רכש פנתה בבקשה לקבלת העיר.במסגרת עבודות הגינון בעיר נדרש לרכוש חומרים לכיכרות ברחבי 

 הצעות מחיר מהספקים הבאים : גמזו, הדר נוי, הכל בו לגן, בשביל הדשא, מלצר, גן האבן, גבעת ברנר,  
 אילן משתלות, הוכברג, סלונר, אבן ארי, סלעים דוט קום. 
 הספקים אשר נענו לבקשה : סלעים דוט קום, כל בו לגן. 

 להלן טבלת השוואות מחירים : 
 

   

 סלעים
  

 כל בו גן
  

 כמות יח' חישוב אור הפריטית
מחיר 
 יחידה

מחיר יחידה 
כולל הובלה  

 הערות מחיר סה"כ מחיר יחידה מחיר סה"כ ליחידה 

   0   9600   4800 2 1 עץ זית עתיק מאדמה

   0   3000   200 15 1 ליטר 100-דקל קוקוס/משולש 

   0   2325   1.55 1500 כוסית פרחי עונה בכוסיות 

-- 2גודל -חלוקי נחל מבריקים
 טון 1בשק של 

 8000 1600.00 1600 5 טון 1-בלה
2150 

10750 
  

בשק של --2גודל -חלוקי נחל סיני
 טון 1

 3750 750.00 750 5 טון 1-בלה
1020 

5100 
  

   0   9500 1900.00 1900 5 טון 1-בלה טון 1בשק -חלוקי נחל עין הנמר 

בשק של  2גודל -ערבהחלוקי נחל 
 טון 1

 8000 1600.00 1600 5 טון 1-בלה
1560 

7800 
  

 1בשק של -שברי טרקוטה
 ס"מ( 4-7טון)גודל 

 6800 680.00 680 10 טון 1-בלה
1020 

10200 
  

בשק -- 4-20גודל -אדום -טוף גרוס
 טון 1של 

 2200 220.00 220 10 טון 1-בלה
475 

4750 
  

-- 20- 4גודל  -שחור-טוף גרוס
 טון 1בשק של 

 2500 250.00 250 10 טון 1-בלה
576 

5760 
  

בשק -- 20- 4גודל  -צהוב-טוף גרוס
 טון 1של 

 2500 250.00 250 10 טון 1-בלה
  

0 
  

מ' * 18ג'ק -תוחם דשא בלק
התוחם עשוי -שחור HBGס"מ 13

מפלסטיק יצוק, כאשר בקצהו 
 ראש מעוגל לעמידות מירבית

מ"א  18
 5400   360 15 ליחידה

220 

3300 

  

 הובלת מנוף ופריקה

  1 3500   3500 

  

0 

הובלה 
לפי 

"סלעים" 
5 

הובלות, 
700  ₪
 כ"א

   47660   67075         ₪סה"כ ללא מע"מ 

  כל בו לגן, ע"פ המחיר הזול ביותר לפריט. -הרכישה מסלעים דוט קום וממליצה לאשר  משק ונכסיםמחלקת       
 לא כולל מע"מ. ₪  12,987  -לא כולל מע"מ, כל בו לגן ₪  53,675  -סכום הרכישה : סלעים דוט קום 

 
 1746000720 - מקור תקציבי

 
 ( 3) נספח מס' 
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 (14.09.2019הגברה ותאורה לערב התעוררות לציבור הדתי )  - 316/2019הצעה מס'  .4

לקבל הצעות מחיר להגברה ותאורה לאירוע ערב התעוררות תורנית פנה לספקים הבאים על מנת לתרבות המדור 
: ארקדי סיונוב,  (, בהתאם  למפרט ובתנאי לאישור מול חברת ההפקה של האומן14.09.19וסליחות לציבור הדתי  ) 

 קולות רמים, בולדוג פרו סאונד. 
 יט. הספקים אשר נענו לבקשה : ארקדי סיונוב, קולות רמים, בולדוג פרו סאונד, מולטיב

 
 להלן טבלת השוואות מחירים :

       
 
 
 
 
 
 
 
 

בולדוג פרו  קולות רמים  ארקדי סיונוב מחיר 
 סאונד 

 מולטיביט

  
19,900  ₪ 

 
26,500  ₪ 

 
20,000  ₪ 

 
14,000  ₪ 

 

 ** המחירים לא כוללים מע"מ. 

 

.  לא כולל מע"מ ₪  14,000ע"ס  מולטיביט ההצעה הזולה ביותר של ת עם ץ לאשר ההתקשרוממלי המדור לתרבות תורנית
 .) ישי ריבו(  מןוהתאורה וההגברה של האצוות  על ידי  האושרההצעה כמו כן,

 
 ₪(  150,000ק"ק ערב התעוררות וסליחות )משרד החינוך , 1827000783  -מקור  תקציבי 

 
 (4) נספח מס' 

 

 ) חול המועד סוכות( 3-מופעי ילדים ומופע סוף תהלוכה פסטיבל רמלה עיר עולם ה  -2019/731הצעה מס'  .5
מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור מופעי ילדים ומופע סוף תהלוכה פסטיבל רמלה עיר עולם 

 ד, סברס. הליקון, איליי הפקות, חוגגים הפקות , סופרסאונ, NMC  לספקים הבאים:  2019אוקטובר 

 , סברסNMCהספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: חוגגים הפקות, הליקון, אילי הפקות, 

 : להלן טבלת השוואות מחיר

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 אגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר את האמנים ע"פ הפירוט הבא:

 אילי הפקות 
 

 סברס NMC הליקון חוגגים הפקות

15.10.19 
מופע סיום תהלוכה 

 כוכבי רשת מובילים

אנה ז'ק כולל 
 הגברה
27,940  ₪ 

 

 ואמיגוסבלאגן 
 יוטיוברים 9

22,000  ₪ 

 גיל וויין
 זמרי ליווי 3נגנים +  6

33,000  ₪ 

  

16.10.19 
 מופע ילדים נאות בגין

רינת גבאי כולל 
 הגברה
25,000  ₪ 

מני ממטרה כולל   
 הגברה
25,000 ₪  

בן וזיני טיילור 
 כולל הגברה

32,500  ₪ 
17.10.19 

מופע כוכבי רשת 
מובילים קריית 

 האמנים

 
 

משפחת ספיר כולל 
 הגברה ותאורה

17,500  ₪ 

משפחת אליהו כולל  
 הגברה ותאורה

19,500  ₪ 
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 15.10.19 מופע סוף התהלוכה: בלאגן ואמיגוס ע"ב ההצעה הזולה ביותר 
 ספק: חוגגים הפקות

 כולל מע"מ₪  22,000עלות: 
 

 16.10.19 מופע ילדים בנאות בגין: מני ממטרה כולל הגברה ותאורה ע"ב ההצעה הזולה ביותר 
 NMCספק: 
 כולל מע"מ₪  25,000עלות: 

 

 17.10.19 מופע כוכבי רשת בקריית האמנים: משפחת ספיר כולל הגברה ותאורה ע"ב ההצעה הזולה ביותר 
 ספק: חוגגים הפקות

   כולל מע"מ₪  17,500עלות: 

 
 האם קיים מקור תקציבי ? נציג אגף ספורט ואירועים משיב כן.  -לשאלת הועדה

 סעיפי אירועים המוקצים לפסטיבל - ור  תקציבימק  
 

 (5) נספח מס' 
 

 (10.10.2019העלאת מודעות למחלת סרטן השד  )  -אירוע  " אוקטובר הוורוד"  -318/2019הצעה מס'  .6
( ברחבת העירייה , בשיתוף 10.10.2019לשם העלאת מודעות לסרטן השד, הוחלט לקיים השנה אירוע " אוקטובר הוורוד " ) 

 עם עמותת מרים למלחמה בסרטן.  
 

 פירוט ההצעה:               
 

 עמותת מרים 

 הפקת אירוע אוקטובר הורוד הכוללת:
 הארת בניין העירייה בצבע ורוד

 במה, תאורה והגברה, קריינות, פרסום, מופע מוזיקלי ואמנותי 
 

30,000 

 
, אגף ספורט ואירועים ממליץ רוד וייחודית בתחומהוכיוון שעמותת מרים למלחמה בסרטן מפיקה את אירועי אוקטובר הו

 . רודולהפקת אירוע אוקטובר הוכולל מע"מ , ₪  30,000ע"ס  עם עמותת מרים לאשר ההתקשרות 

 
 992960 - ור  תקציבימק

 (6) נספח מס' 

 

 הגדלת שכ"ט עבור ניהול ופיקוח על בניית תוספת בנייה באגף הנדסה -2019/319הצעה מס'  .7

 אישרה התקשרות עם חברת ניהול פרויקט שלם בע"מ ע"ס 4.7.2018מיום  26/2018-14וועדת הצעות פטורות מס' 
 כולל מע"מ. ₪  39,228 

 :, יש להגדיל את שכ"ט של המפקח לפי הפירוט כדלקמן הגדלה שבוצעה בחוזה עם הקבלן בהתאמה ל
 כולל מע"מ₪  1,633,951 -חוזה קבלן כולל הגדלות

 כולל מע"מ. ₪  49,019 -3%שכ"ט לפיקוח לפי 

 כולל מע"מ.₪  39,228 -שכ"ט שאושר

 כולל מע"מ.₪  9,791 -הגדלה שנדרש לאשר
 

 כולל מע"מ.₪  9,791לחברת ניהול שלם בע"מ ע"ס  הגדלת שכ"ט  נדסה ממליץ לאשר אתאגף ה
 

   2026062752  - מקור תקציבי
 

 (7) נספח מס' 
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 גני ילדים בשלוחת חץ בנאות בגין 6-התקנת מערכת אינטרקום ב  -2019/320הצעה מס'  .8

 גני ילדים בשלוחת חץ בנאות בגין. 6-חברות על מנת לקבל הצעות מחיר עבור התקנת  מערכות אינטרקום ב 3-אגף הנדסה פנה ל
 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו)כולל מע"מ(:

 ₪. 25,744.45 -. ש. שחר שירותי בקרה וסיור בע"מ1

 ₪ 15,455.7 -. אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ2

 ₪. 34,632 -מ"בע מיגון טכנולוגיות וואן י'. ג3

 
 מ ע"ס"בע קול רז ותקשורת חברת אזעקות ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 כולל מע"מ. ₪ 15,455.7 
 

  2790 - מקור תקציבי
 

 (8) נספח מס' 

 

 בדיקת תכניות של יזמים בשכונת נאות שמיר עבור עוגני קרקע -2019/321הצעה מס'  .9

 לבצע עוגני קרקע לטובת חניונים תת קרקעיים של הבניינים אותם הם בונים. עוגני חויביםיזמים שבונים בשכונת נאות שמיר מ

  .המתוכננות או/ו הקיימות ונדרשת בדיקה של התשתיות  הציבורי למרחב חודרים הקרקע

מ, החברה שמתכננת את מערכות הניקוז ועושה תיאום "בע ויועצים מהנדסים קורנברג בוכנר אגף הנדסה פנה לחברת סירקין

)מצ"ב דברי מערכות בנאות שמיר, על מנת לקבל הצעת מחיר לבדיקת התכניות של יזמים הדורש עוגני קרקע כמפורט לעיל 

 שיא, מנהלת הפרויקט(.-הסבר חברת פרו

  .בדיקה הדורש ללא מע"מ לכל מגרש₪  2,000הצעת המחיר של החברה הינה 

 מגרשים שיש בשכונה(. 21ללא מע"מ )לפי ₪  42,000ההצעה עומדת ע"ס סה"כ 

 (.7.5%חשוב להדגיש כי היזם ישלם לעירייה את עלות הבדיקה בתוספת תקורה של העירייה )

 
 כולל אל₪  42,000מ ע"ס "בע ויועצים מהנדסים קורנברג בוכנר חברת סירקיןאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של 

 .מע"מ
 

 ₪(. 277,673,649)יתרה  2731 -מקור תקציבי
 

 (9) נספח מס' 
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 המלצות הועדה : 
 
 

 רכישת משקולות וציוד ספורט לאולם בקריית האומנים   -313/2019הצעה מס'  .1
ומשנמצא כי התקבלה הצעה אחת ולדברי מנהלת מח' משק ונכסים מדובר במחירים סבירים , לאחר עיון בבקשה ובנספחים 

  ראם ספורט.מרכישה מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההועדה מאשרת המלצת 
 לא כולל מע"מ.  ₪ 80,000סכום הרכישה בשנה לא יעלה על 

 

 במסגרת עבודות גינון ברחבי העיר רמלה רכישת דשא סיננטי -314/2019הצעה מס'  .2
לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי הספק עונה על דרישות העירייה וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , 

הספק עונה והצעתם הזולה ביותר  ,הום סנטר מ הועדה אשרת המלצת מח' רכש  וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה
 העירייה.  דרישות על כל

 לא כולל מע"מ.₪  68,650סכום הרכישה לא יעלה על 
 

 חומרים לכיכרות ברחבי העיר  -315/2019הצעה מס'  .3
לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי הספק עונה על דרישות העירייה וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , 

,  בהתאם למחיר  כל בו לגן -הרכישה מסלעים דוט קיום ואשרת המלצת מח' רכש  וממליצה בפני ראש העיר לאשר מהועדה 
 הזול ביותר  לפריט . 

 לא כולל מע"מ₪  12,987  -לא כולל מע"מ, כל בו לגן ₪  53,675  -סכום הרכישה : סלעים דוט קום 
 

  (14.09.2019לציבור הדתי ) הגברה ותאורה לערב התעוררות  - 316/2019הצעה מס'  .4
 לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי הספק עונה על דרישות העירייה וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר ,

₪  14,000מולטיביט  ע"ס  לאשר ההתקשרות עם  וממליצה בפני ראש העיר  מדור תרבות תורנית הועדה מאשרת המלצת 
 אושרה על ידי  צוות התאורה וההגברה של האומן ) ישי ריבו( .ההצעה  . כמו כן, לא כולל מע"מ

 

 ) חול המועד סוכות( 3-מופעי ילדים ומופע סוף תהלוכה פסטיבל רמלה עיר עולם ה  -317/2019הצעה מס'  .5
ירת ההצעה הזולה ביותר  ההמלצה הינה לבח, לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי הספק עונה על דרישות העירייה

  את ההתקשרות וממליצה בפני ראש העיר כדלקמן :מאשרת וכן ההצעות תואמות את אופי האירועים, הועדה 

 15.10.19  :כולל מע"מ.₪  22,000בלאגן ואמיגוס( ע"ס  -מופע ספק חוגגים הפקות ) מופע סוף התהלוכה  

 16.10.19  :ספק מופע ילדים בנאות בגיןNMC   כולל מע"מ. ₪  25,000מני ממטרה ( ע"ס   -)מופע 

 17.10.19 :משפחת ספיר( כולל הגברה ותאורה   -ספק חוגגים הפקות ) מופע מופע כוכבי רשת בקריית האמנים
 ש"ח כולל מע"מ.  17,500ע"ס 

 

 (10.10.2019העלאת מודעות למחלת סרטן השד  )  -אירוע  " אוקטובר הוורוד"  -318/2019הצעה מס'  .6
רוד וייחודית ועמותת מרים למלחמה בסרטן מפיקה את אירועי אוקטובר הולאחר עיון בבקשה ובנספחים ונוכח העובדה כי 

ע"ס  עם עמותת מרים לאשר ההתקשרות  וממליצה בפני ראש העיר אגף ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת , בתחומה
 . רודולהפקת אירוע אוקטובר הוכולל מע"מ , ₪  30,000

 
 הגדלת שכ"ט עבור ניהול ופיקוח על בניית תוספת בנייה באגף הנדסה -319/2019הצעה מס'  .7

בהתאמה להגדלה שבוצעה בחוזה עם הקבלן , יש להגדיל את שכ"ט של  לאחר עיון בבקשה ובנספחים ונוכח העובדה כי
לחברת ניהול הגדלת שכ"ט המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר המפקח כמפורט בהצעה, הועדה מאשרת 

 כולל מע"מ.₪  9,791שלם בע"מ ע"ס 
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 גני ילדים בשלוחת חץ בנאות בגין 6-התקנת מערכת אינטרקום ב  -320/2019הצעה מס'  .8
, לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי הספק עונה על דרישות העירייה, ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר 

חברת  עם ההצעה הזולה ביותר של  הועדה משארת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 
 כולל מע"מ. ₪ 15,455.7 מ ע"ס"בע קול רז ותקשורת אזעקות

 
 בדיקת תכניות של יזמים בשכונת נאות שמיר עבור עוגני קרקע -321/2019הצעה מס'  .9

לעניין הצורך בעוגני קרקע לטובת חניונים תת  שיא -פרולאחר קבלת הסבר הן בע"פ והן בכתב מטעם החברה המנהלת 

 להסבר המצ"ב כנספח, הועדה מאשרת וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  5קרקעיים ולאור האמור בסעיף 

 .מע"מ כולל אל₪  42,000מ ע"ס "בע ויועצים מהנדסים קורנברג בוכנר חברת סירקין 
 

 **  הערה : יודגש כי יש להעביר הודעה לאגף ההנדסה לפעול בהתאם קרי, לדרוש מכל יזם המגיש בקשה להיתר דרישת  
 (. 7.5%תשלום וחיוב כחלק מהליך הבדיקה של המגרש לרבות תקורה של העירייה )      

 
 
 

 רונן עזריה                              עללאל רוזה                
  מנכ"ל העירייה                            גזברית העירייה                     

 
 
 
 
 
 
 

 : החלטות ראש העיר 
 
 

 

 רכישת משקולות וציוד ספורט לאולם בקריית האומנים   -313/2019הצעה מס'  .1
  ראם ספורט.מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 לא כולל מע"מ.  ₪ 80,000סכום הרכישה בשנה לא יעלה על 
 

 רכישת דשא סיננטי במסגרת עבודות גינון ברחבי העיר רמלה -314/2019הצעה מס'  .2
  . הום סנטר מ הרכישה מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 לא כולל מע"מ.₪  68,650סכום הרכישה לא יעלה על 
 

 חומרים לכיכרות ברחבי העיר  -315/2019הצעה מס'  .3
 ,  בהתאם למחיר הזול ביותר  לפריט .  כל בו לגן -מסלעים דוט קיום ו הרכישהמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 לא כולל מע"מ₪  12,987  -לא כולל מע"מ, כל בו לגן ₪  53,675  -סכום הרכישה : סלעים דוט קום 
 

  (14.09.2019התעוררות לציבור הדתי ) הגברה ותאורה לערב  - 316/2019הצעה מס'  .4
 . לא כולל מע"מ ₪  14,000מולטיביט  ע"ס  ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 
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 ) חול המועד סוכות( 3-מופעי ילדים ומופע סוף תהלוכה פסטיבל רמלה עיר עולם ה  -317/2019הצעה מס'  .5
  בפני ראש העיר כדלקמן : את ההתקשרות וממליצה מאמץ החלטת הועדה  ומאשר

 15.10.19  :כולל מע"מ.₪  22,000בלאגן ואמיגוס( ע"ס  -מופע ספק חוגגים הפקות ) מופע סוף התהלוכה  

 16.10.19  :ספק מופע ילדים בנאות בגיןNMC   כולל מע"מ. ₪  25,000מני ממטרה ( ע"ס   -)מופע 

 17.10.19 :משפחת ספיר( כולל הגברה ותאורה   -ספק חוגגים הפקות ) מופע מופע כוכבי רשת בקריית האמנים
 ש"ח כולל מע"מ.  17,500ע"ס 

 

 (10.10.2019העלאת מודעות למחלת סרטן השד  )  -אירוע  " אוקטובר הוורוד"  -318/2019הצעה מס'  .6
 . רודואוקטובר הולהפקת אירוע כולל מע"מ , ₪  30,000ע"ס  עם עמותת מרים התקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 
 הגדלת שכ"ט עבור ניהול ופיקוח על בניית תוספת בנייה באגף הנדסה -319/2019הצעה מס'  .7

 כולל מע"מ.₪  9,791לחברת ניהול שלם בע"מ ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר הגדלת שכ"ט 
 

 גני ילדים בשלוחת חץ בנאות בגין 6-התקנת מערכת אינטרקום ב  -320/2019הצעה מס'  .8
 מ ע"ס"בע קול רז ותקשורת חברת אזעקות עם ההצעה הזולה ביותר של  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 כולל מע"מ. ₪ 15,455.7
 
 

 בדיקת תכניות של יזמים בשכונת נאות שמיר עבור עוגני קרקע -321/2019הצעה מס'  .9

 כולל אל₪  42,000מ ע"ס "בע ויועצים מהנדסים קורנברג בוכנר חברת סירקיןמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 .מע"מ

 
 **  הערה : יודגש כי יש להעביר הודעה לאגף ההנדסה לפעול בהתאם קרי, לדרוש מכל יזם המגיש בקשה להיתר דרישת  

 (. 7.5%כחלק מהליך הבדיקה של המגרש לרבות תקורה של העירייה ) תשלום וחיוב      
 
 

 
 
 

 

 מיכאל וידל

 ראש העיר
 רמלה

 

 
 


