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ות (, בחדר ישיב2019  נובמבר 05תש"ף )  חשוןז'  שלישי יום בהתקיימה ש ועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת 

 רמלה.  1, ויצמן , בבניין העירייה ע"ש זינגר ז"לע"ש אפריאט ז"ל
 

                נוכחים:                                                                          משתתפים:
 להתחדשות עירונית  מנהל המנהלת -גיל פכט      גזברית העירייה                                         -ל רוזה עללא

 נהל מח' מחשוב מ  -משה ביטן                                      משנה ליועמ"ש  - סופי ויטלםעו"ד 
 מנהלת מחלקת משק ונכסים - מיכל רוטמן

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

 
 

 "בן צבי",  "מענית" :  ספרהתכנון הנגשה כללית של בתי  -2019/368הצעה מס'   .1
 חירמלשם כך, אגף הנדסה פנה בבקשה להצעת  כללית. צורך בתכנון הנגשה  נו יש ", בן צבי"  -ו " מענית" ספר הבבתי 

 מ, "בע אדריכלות ציפרוט.מ, י"בע ונגישות נוף אדריכלות שטיינמץ יגאל :מתכננים אשר יפורטו להלןל

 .  ונגישות אדריכלות פריגת דני

 (:מ"מע כולל) שהתקבלו המחיר טבלת הצעות להלן

 סה"כ בן צבי מענית שם המתכנן

 69,615 34,515 35,100 מ"בע ונגישות נוף אדריכלות שטיינמץ יגאל

 81,315 40,365 40,950 מ"בע אדריכלות ציפרוט.י

 84,240 40,950 43,290 ונגישות אדריכלות פריגת דני

 

 נוף אדריכלות שטיינמץ יגאל חברת שלההצעה הזולה ביותר  ההתקשרות עם  את לאשר ממליץ הנדסה אגף

 מ."מע כולל ₪ 69,615 ס"ע מ"בע ונגישות 

 . 2613 -בן צבי   ,2790   -מענית   - מקור תקציבי
 

 (1)נספח מס'

 ירונית רמלהעהתחדשות למנהלת עבור  ה ירותי מיתוג, בנייה והפעלת אתרמתן ש - 2019/369  הצעה מס' .2
 לתושבים, ליזמים, למחלקות העירייה השונות ולגופים נוספים נהלת להתחדשות עירונית ברמלה מעניקה שירותים המ

 תהליכי ההתחדשות העירונית ברמלה.הקשור לבכל 

 המיועד בבניית אתרורך ,  ישנו  צמידע בצורה יעילה ונכונה  על מנת  להרחיב את מאגר מקבלי השירות ולהנגיש 

 למנהלת ותהליך מיתוג שייחד את המנהלת.

 לקדם את תהליכי ההתחדשות העירונית בעיריודגש כי לאתר עירוני  ולתהליך מיתוג למנהלת חשיבות רבה  אשר יסייע 

 לקהל רחב יותר של תושבים.ולהגיע 

 השירותים המבוקשים : 

 לוגו, שם וכדומה.תהליך מיתוג למנהלת להתחדשות עירונית הכוללת  .א

 בניית אתר ותחזוקתו )כולל דומיין ומקום אחסון לשלוש שנים(. .ב

 עיצוב שלטים, הודעות לפייסבוק, ות חודשיות לעבודות שונות כגון :עש 10  -שירותי גרפיקה חודשיים למנהלת  .ג

 ע"פ דרישה וצורך.  -פליירים וכדומה 
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 שעות.  270עלות שעת גרפיקה*   -וג תישלי עבור בניית אתר, אחזקתו ושירות מוחיר פאומ

 ,בילד אסטרטגיה אורבנית ,ניר צין קבלת הצעות מחיר למציעים הבאים : להמנהלת להתחדשות עירונית פנתה 

 . ריפבליק יועצים, סייבר סיטי ,קטי גבעוני

 שו הצעתם במועד ומשכך הצעתם נפסלה. יגלא ה ** ריפבליק יועצים 

 

 :שהתקבלוהצעות המחיר טבלת להלן 

 
 סה"כ  ת גרפיקהמחיר לשע אחסון  ,מיתוג ,בנייה שם המציע 

 76,200 150 35,700 ניר צין  1

2 
בילד אסטרטגיה 

 אורבנית
96,000 300 

177,000 

 54,700 150 14,200 קטי גבעוני  3

 81,060 150 40,560 סייבר סיטי  4

   לא הגישו במועד לא הגישו במועד ריפבליק יועצים 5

 

ב כי נעשתה פניה אחידה מהו ההסבר לפער בין המחירים? מנהל המנהלת להתחדשות עירונית משי  - לשאלת הועדה

 ניסון,, מוניטין, והלקוחות ושוויונית לכלל המציעים וכי בין היתר המציעים נוקבים במחיר בהתאם לגודל המשרד

 היקף פעילות וכדומה.  

 

 14,200 ע"ס קטי גבעוני של ההצעה הזולה ביותר ההתקשרות עם המנהלת להתחדשות עירונית ממליצה לאשר את 

 הליך מיתוג, בניית אתר ותחזוקתו.  ת  עבור  לא כולל מע"מ 

 שעות ייעוץ  בשנה (.  120עד  (לא כולל מע"מ ₪  150חיר שעתי מ  -מתן שירותי גרפיקה למנהלת 

 י זכויות היוצרים בתום העבודהכיש לעגן את ההתקשרות בהסכם )  יובהר   שנים, 3 -ההתקשרות למבוקש לאשר 

 תהיינה בידי העירייה(.  

 

 .לא כולל מע"מ₪  68,200של על סך סה"כ העלות המקסימלית של ההתקשרות לשלוש שנים עומדת 

 .מע"מ[₪ (+  150*₪360 +  14,200) -פירוט  ]

 .2027922750 - תקציבי מקור

 (2)נספח מס'         

 

 (9שה מ) רחוב מבצע עבודות התאמה ושיפוצים באגף הנדסה - 2019/073הצעה מס'  .3
 (.9ישנו צורך בביצוע עבודות התאמה ושיפוצים באגף הנדסה ) רח' מבצע משה 

, מ.מ הקודחים ביהלום דלקמן:כ  קבלנים 3-אגף הנדסה פנה לר עבור עבודות התאמה ושיפוצים , לשם קבלת הצעות מחי

 פיקוח אתרים בביצוע, חברת אגרגט בע"מ.

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪ 41,537.34 - מ.מ הקודחים ביהלום .1

  ₪ 72,797 -פיקוח אתרים בביצוע .2

 לא הגישה הצעה. -חברת אגרגט בע"מ   .3
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לביצוע? כלכלן אגף ההנדסה משיב כי  הכולללא נכללו במפרט  נשוא הצעה זוהאם ביצוע העבודות  - לשאלת הועדה

 אשר לא תוכננו תחילה אלא הצורך בהן נוצר במהלך העבודות. העבודות לא נכללו משום שמדובר בעבודות

 

 ₪ 41,537.34 ביהלום ע"ס  הקודחים מ.משל  ההתקשרות עם  הצעה הזולה ביותר אגף הנדסה ממליץ לאשר את

 מע"מ. כולל 

 2026062752 - מקור תקציבי

 (3)נספח מס' 

 
  והנוער החינוךאגף ול ביצוע עבודות דפוס למחלקת ההכנסות  -71/20193 הצעה מס'  .4

 . : חוברת ארנונה לתושב, רישום למוסדות חינוך בעיר  אגף החינוך והנוער  נדרש לבצע  עבודות דפוסלולמחלקת הכנסות 
 ש.דוזלי, א.ס. איתם סחר. שלוש, קונוס, אליניר, ספקים:   5 -עות מחיר להצמח' רכש פנתה לקבלת 

 קונוס, אליניר, ש.דוזלי, א.ס, איתם סחר.  לפנייה :   הספקים אשר נענו
 

 להלן טבלת השוואות מחיר : 
 

 

 
 

נירדוזליא.ס. איתם נוסאלי קו

תיאור הפריט/העבודה/השירות
יחידת 

דה מי
כמות

מחיר 

יחידה
סה"כ מחירמחיר יחידהסה"כ מחירמחיר יחידהסה"כ מחירמחיר יחידהסה"כ מחיר

16000139000.6875110001523014800חוברתחוברת ארנונה :

ד – 14.8/21 ס"מ דל עמו גו

דים כולל שער וגב – 32 , ) 16 דפים (, נייר – כרומו מספר עמו

מבריק 157 גרם. כריכת סיכות. הדפסה פרוצס צבעוני מלא

"צ. 16,000 חוברות , נטו ארוזות בבנדים ע"ג משטחים עבור דו

הפצה לתיבות הדואר, הדפסה הפקה אספקה ופריקה

מחלקת הכנסות , עיריית רמלה.

ד לחוברת, חוקיות גרפית, צבעוניות, כותרות ופונט 12000480יחידהעיצוב גרי

ד קיים. 32 עיצוב וביצוע גרפי לחוברת  ע"ב גרי
דים 32320059.371899.842560עמו

1910012899.841523017840סה"כ ללא מע"מ ₪

דות: 14.85*21 ס"מ   במי חוברת רישום למוסדות חינוך גנ"י – 

ד  ד אמהרית ועמו ד ערבית עמו דים ועמו חוברת 20 עמו

ד אמהרית רוסית וערבית יועברו לבית הדפוס  רוסית. עמו

דל החוברות A5  14.85*21 נייר כרומו מבריק 135  מודפסים. גו

גרם. הדפסה פרוצס צבעוני מלא  כולל הוספת תמונות 

דו צדדי  צבעוניות. הכריכה כרומו מבריק 250 גרם . הדפסה 

דור  עיצוב  וגרפיקה. יש לצרף  כריכת סיכות כולל עריכה סי

לחוברת 3 דפים מודפסים בערבית אמהרית ורוסית צד 1 

בצבע כחול ויחוברו עם סיכה.

500052001.587900817011700חוברת

דל 25*18 + לוגו עירייה  מעטפות לבנות עם דבק בלשונית בגו

כתובת טלפונים ושם מחלקה הדפסה פרוצס צבעוני מלא 

דור  עיצוב  וגרפיקה. כולל עריכה סי

500014000.4200016201600מעטפות

דעות גיליון הדפסה פרוצס צבעוני מלא כרומו 135 גרם  מו

כתובות בשפה העברית פרסום שיוך , ההצעה כוללת עיצוב 

דור הקלדה הדפסה הגרפי סי

12001450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                10088013יחידה

דעות גיליון הדפסה פרוצס צבעוני מלא כרומו 135 גרם  מו

כתובות בשפה הערבית פרסום שיוך, ההצעה כוללת עיצוב 

דור הקלדה הדפסה הגרפי סי

10088013130012001450יחידה

דעות חצי  גיליון הדפסה פרוצס צבעוני מלא כרומו 135  מו

גרם כתובות בשפה הערבית למוקדי רישום, ההצעה כוללת 

דור הקלדה הדפסה עיצוב הגרפי סי

50580261300340950יחידה

דעות גיליון הדפסה פרוצס צבעוני מלא כרומו 135 גרם  מו

כתובות בשפה העברית מוקדי רישום , ההצעה כוללת עיצוב 

דור הקלדה הדפסה הגרפי סי

5058026130011301380יחידה

דעות גיליון הדפסה פרוצס צבעוני מלא כרומו 135 גרם  מו

כתובות בשפה העברית פרסום לרישום, ההצעה כוללת 

דור הקלדה הדפסה. עיצוב  גרפי סי

10088013130012001450יחידה

דעות גיליון הדפסה פרוצס צבעוני מלא כרומו 135 גרם  מו

כתובות בשפה הערבית פרסום רישום, ההצעה כוללת עיצוב 

דור הקלדה הדפסה. הגרפי סי

10088013130012001450יחידה

3038029299.843129039270סה"כ ללא מע"מ ₪
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ולה ביותר לאותו פריט ההצעה הז ע"פ , סחר איתם הספקים: ש.דוזלי, וא.סמ רכישהליצה לאשר את המחלקת רכש ממ
 -ינוך () חוברת רישום למוסדות ח א.ס. איתם סחרלא כולל מע"מ, ₪  12,899.84ארנונה:חוברת  -  ש.דוזליכמפורט :  

 . לא כולל מע"מ₪   11,280
 

  .ות ומאושרות ע"י גזברית העירייההזמנות חתומ ע"פ ) חינוך(, 8132000751) מח' הכנסות(,  162300550 - מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 

   יזיה ורדיו לביה"ס סיניושירותי יעוץ להקמת אולפן טלו -2019/237הצעה מס'  .5
 דרש להקים אולפן טלוויזיה ורדיו.טיפולי וציוד להכשרות לביה"ס, נ במסגרת הצטיידות לביה"ס סיני עבור ציוד

 יהיה אמון על בניית המכרז עד לבחירת זוכה וכן ילווה את הקמת היועץ)  לרכוש שירותי ייעוץהקמת האולפן נדרש שם ל
 האולפן(.

 מושון נחמיאס, חברת אמי"ת, שחם מערכות מילניום, יקיר גרשוני.יועצים:  4-מח' רכש פנתה ל
 . מושון נחמיאסאשר נענה לפנייה : היועץ   /המציע 

 
 להלן פירוט הצעת המחיר : 

 
 

 מושון נחמיאס

 מחיר סה"כ כמות תיאור הייעוץ

    

 

שירותי ייעוץ לעריכת מכרז להקמת אולפן טלוויזיה  ואולפן רדיו 
 קומפלט בביה"ס סיני מתקציב ביטוח לאומי 

  

   וליווי צמוד של כל תהליך ההקמה  של האולפן. 
    

   השירות יכלול:
.הכנת מפרט טכני מיוחד )הכולל גם ציוד ואחסון( ואומדן  1

 וזאת לאחר גיבוש תכנית עבודה להכנת המכרז.למכרז 
  

   .עריכת תנאים מיוחדים לסוג ואופי ההסכם שיכללו במכרז זה. 2
.התייצבות בסיור ספקים)במידה ויהיה(, מענה לשאלות 3

 והתייצבות בוועדת מכרזים בעירייה ככל שיידרש.
  

   .בדיקת הצעות ומתן המלצה על המציע הזוכה. 4
    

   מידע כללי:
   מטר( 7*  6.7מ"ר ) 43.50גודל האופן המשותף לטלוויזיה ורדיו: 

נדרש תכנון אדריכלי כולל תכנון והעמדת ריהוט תכנית חשמל 
 ותאורה  תכנית אקוסטיקה וקונסטרוקציה ככל שידרש.

  

   לאולפנים אין תכנית למקום נדרשת תכנית.
    15.11.2019 -*צפי לפרסום המכרז

18,800    ₪סה"כ ללא מע"מ   

    
פנייה ליועצים אילו? מנהלת מח' רכש משיבה באמצעות האינטרנט,  תהעל סמך אילו נתונים נעש  -לשאלת הועדה

 ניסיון קודם מול ביה"ס סיני.הכרות/
 

 לאשר את ההתקשרות , מח' רכש ממליצה עיון במסמכים אותם הגיש היועץ ) קו"ח, המלצות וכו'(והתרשמות לאחר 
  היועץ עונה על דרישות העירייה.  . לא כולל מע"מ ₪ 18,800ע"ס  נחמיאס  מושון היועץ עם  

 
 2027202930 - מקור תקציבי 
 

 (5)נספח מס' 
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  לעיר מימד תלת מודל - 2019/337הצעה מס'  .6

 והמצב שרמלאה המאו הנדסית תמונה לתת מנת על, GIS-העירונית של ה  המערכת עם עתיד להתממשק מימד התלת מודל
 .בקרקע הקיים

 רוניתעי להצגת התחדשות מודלים הכנסת יכולת כולל, העיר שטח כלל של מימד תלת תצלום ומידול -מטרת המודל  
 בינוי. ונספחי

סימפלקס ,  3Dישראלמ, "בע 1987 אוויר צילומי פקאועבור הכנת מודל תלת מימד לעיר :  חברות 3 -אגף הנדסה פנה ל
 פתרונות מיפוי שב בע"מ.
 סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע"מ.: החברות אשר נענו לפנייה

 הלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה )כולל מע"מ( :ל

שנת עבור צילום  מחיר שם החברה
2018 

 סה"כ 2019שנת עבור  מחיר

סימפלקס פתרונות מיפוי שב 
 בע"מ

18,720  ₪ 70,200  ₪ 88,920 ₪ 

 

 חברת? כלכלן אגף הנדסה משיב כי  2019לשנת  2018מהו ההסבר לפער בין המחירים בין שנת  -הועדה  לשאלת

אשר  (2018ביצעה צילומים עבור העיר הסמוכה לוד ולפיכך יש ברשותה צילומים של  העיר רמלה ) שנת סימפלקס 

 .עלויות מוזילים באופן משמעותי את ה

 סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע"מ של עם הצעת המחיר היחידהאגף הנדסה ממליץ לאשר את ההתקשרות 

 .(יילוטלביצוע פ 2018שנת  צילום שלכאשר בשלב הראשון תצא הזמנה ) כולל מע"מ ₪  88,920ע"ס 

 2444 -מקור תקציבי

 (6)נספח מס' 

 

 רכישת מחסנים לגני ילדים  - 2019/473הצעה מס'  .7
ׁ ) הצעת המחיר   לגני ילדים נדרש לרכוש מחסנים  ׁ   .(מתייחסת להובלה אספקה והתקנה בלבדׁ 

 על אגף החינוך יש לדאוג להכנת תשתית.
 .לשיווק מור חברה, הום סנטר, אגוז, כל בו עמיעד  :ספקים 4-מח' רכש פנתה ל

  .אגוז, נטר סהום : הספקים אשר נענו לפנייה
 

 להלן טבלת השוואת מחיר : 

 
 

אגוזהום סנטר

הערותמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותיח' חישובתאור הפריט

מחסן עשוי P.V.C באיכות גבוה מוגן UV אינו דליק במידות: 3 מטר חזית, 

עומק 2.10 מטר, גובה מרכז הגג 2.30. סה"כ 6.3 מ"ר אטום למים כולל 

רצפה. מבנה המחסן מחוזק הדלתות כנפיים עם נעילה וידיות איכותיות כולל 

אזניים למנעול תלי. אחריות לחמש שנים לפחות. ההצעה כוללת הובלה 

אספקה פריקה והתקנה.

לחלופין2534510690689713794יחידה

מחסן עשוי P.V.C באיכות גבוה מוגן UV אינו דליק במידות: 1.85 מטר 

חזית, עומק 1.85 מטר, גובה מרכז הגג 2.30. סה"כ 3.42 מ"ר אטום למים 

כולל רצפה. מבנה המחסן מחוזק הדלתות כנפיים עם נעילהוידיות איכותיות 

כולל אזניים למנעול תלי. אחריות לחמש שנים לפחות. ההצעה כוללת 

הובלה אספקה פריקה והתקנה.

לחלופין13848384845704570יחידה

מחסן עשוי P.V.C באיכות גבוה מוגן UV אינו דליק במידות: 3.4 מטר 

חזית, עומק 2.5 מטר, גובה מרכז הגג 2.42 סה"כ 8.5 מ"ר אטום למים 

כולל רצפה. מבנה המחסן מחוזק הדלתות כנפיים עם נעילהוידיות איכותיות 

כולל אזניים למנעול תלי. אחריות לחמש שנים לפחות. ההצעה כוללת 

הובלה אספקה פריקה והתקנה.

לחלופין2521510430801216024יחידה

2496834388סה"כ ללא מע"מ ₪

4244.565845.96מע"מ

29212.5640233.96סה"כ כולל מע"מ ₪
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 .  הום סנטררכישת מחסנים מהספק שהצעתו זולה ביותר: מח' רכש ממליצה לבצע 
מחסנים )בהתאם לדגמים שיבחרו ומפורטים בטבלה(, ע"פ הזמנות חתומות  11סכום הרכישה לא יעלה על עלות של 

 ומאושרות ע"י גזברית העירייה. 
 

  1812300931-מקור תקציבי

 (7)נספח מס' 

 
 
 מלצות הועדה :ה
 

 תכנון הנגשה כללית של בתי ספר מענית ובן צבי - 2019/863הצעה מס'   .1
 לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסה, העובדה כי נעשתה פנייה אחידה ושוויונית ההמלצה הינה לבחירת

 יגאל חברת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם
 מ."מע כולל ₪ 69,615 ס"ע מ"בע ונגישות נוף אדריכלות שטיינמץ

 
 עירונית רמלה מתן שירותי מיתוג, בנייה והפעלת אתר, למנהלת התחדשות -2019/693  הצעה מס' .2

 המלצת  מאשרת הועדה קבלת הסבר ממנהל  המנהלת , צירוף המלצות מקצועיות,  לאחר עיון בבקשה ובנספחים,

 ₪  14,200 ע"ס קטי גבעוני  ההתקשרות עם המנהלת להתחדשות עירונית וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 ₪  150חיר שעתי מ  -מתן שירותי גרפיקה למנהלת ,  תהליך מיתוג, בניית אתר ותחזוקתו עבור לא כולל מע"מ

 שעות ייעוץ  בשנה (.  120עד  (לא כולל מע"מ 

 חודשים כל תקופה(.  12הועדה מאשרת ההתקשרות לשנה עם אופציה לשתי תקופות הארכה ) בת 

 לא כולל מע"מ.₪  68,200של על סך סה"כ העלות המקסימלית של ההתקשרות לשלוש שנים עומדת 
 .מע"מ[₪ (+  150*₪360 +  14,200) -פירוט  ]

 תהיינה בידי העירייה(.  היוצרים בתום העבודהיש לעגן את ההתקשרות בהסכם )  יובהר כי זכויות ** 
 

 תאמה ושיפוצים באגף הנדסהעבודות ה -2019/073הצעה מס'  .3
ההמלצה הינה ולאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסה, העובדה כי נעשתה פנייה אחידה ושוויונית 

 וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותלבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה 
 כולל מע"מ.₪  41,537.34 ביהלום ע"ס  הקודחים מ.מ עם 

 
 

 מלצה לביצוע עבודות דפוס למחלקת ההכנסות ואגף החינוךה -2019/137הצעה מס'  .4
מח' רכש העובדה כי  ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאשרת המלצת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 :כמפורט להלן ספקיםהמ) ע"פ המחיר הזול ביותר לפריט(  וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה
 לא כולל מע"מ.₪  12,899.84ארנונה:חוברת  -ש.דוזלי 

 לא כולל מע"מ₪   11,280 -רישום למוסדות חינוך בעיר- א.ס. איתם סחר
 

 מלצה בדבר שירותי יעוץ להקמת אולפן טלויזיה ורדיו לביה"ס סיניה-2019/273הצעה מס'  .5
 הועדה מאשרת , העובדה כי היועץ עומד בדרישות העירייה ) בתיאום עם ביה"ס סיני(,  לאחר עיון בבקשה ובנספחים

  לא כולל מע"מ. ₪ 18,800מושון נחמיאס ע"ס  היועץ עםממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות והמלצת מח' רכש 
 

 לעיר מימד תלת מודל - 2019/373 הצעה מס'  .6
 סימפלקס ביצעה צילומים עבור  חברת  העובדה כי ,מפורט מכלכלן אגף ההנדסהלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 , דבר המוזיל באופן משמעותי את ( 2018שנת להעיר הסמוכה לוד ולפיכך יש ברשותה צילומים של  העיר רמלה ) 

 עם סימפלקס פתרונות  ר לאשר ההתקשרותהועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העי, עלויות ה

 .כפיילוט( 2018ן תצא הזמנה על שנת כאשר בשלב הראשו) כולל מע"מ ₪  88,920מיפוי שב בע"מ ע"ס 
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 15-2019/64מס'   ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                        
 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות            

7 

 רכישת מחסנים לגני ילדים- 2019/473הצעה מס'  .7
 ולאור העובדה כי  ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאשרת המלצתלאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 . הום סנטר הספק ממח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה 
מחסנים )בהתאם לדגמים שיבחרו ומפורטים בטבלה(, ע"פ הזמנות חתומות  11סכום הרכישה לא יעלה על עלות של 

 יה. ומאושרות ע"י גזברית העירי
 

 
 רונן עזריה                           רוזה עללאל                            

  מנכ"ל העירייה                                               גזברית העירייה                        
 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר : 
 

 מענית ובן צבי תכנון הנגשה כללית של בתי ספר -2019/836הצעה מס'   .1
  ₪ 69,615 ס"ע מ"בע ונגישות נוף אדריכלות שטיינמץ יגאל חברתמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 מ."מע כולל
 

 לת אתר, למנהלת התחדשות עירונית רמלהמתן שירותי מיתוג, בנייה והפע -369/2019  הצעה מס' .2
 לא כולל מע"מ עבור תהליך מיתוג, בניית₪  14,200 ע"ס קטי גבעוני  עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 שעות ייעוץ  בשנה (.  120עד  (לא כולל מע"מ ₪  150חיר שעתי מ  -אתר ותחזוקתו,  מתן שירותי גרפיקה למנהלת 

 חודשים כל תקופה(.  12מאשר  ההתקשרות לשנה עם אופציה לשתי תקופות הארכה ) בת 

 לא כולל מע"מ.₪  68,200של על סך לשלוש שנים עומדת  סה"כ העלות המקסימלית של ההתקשרות
 .מע"מ[₪ (+  150*₪360 +  14,200) -פירוט  ]

 ** יש לעגן את ההתקשרות בהסכם )  יובהר כי זכויות היוצרים בתום העבודה תהיינה בידי העירייה(. 
 

 תאמה ושיפוצים באגף הנדסההעבודות  -2019/073הצעה מס'  .3
 כולל מע"מ.₪  41,537.34 ביהלום ע"ס  הקודחים מ.ממאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 

 מלצה לביצוע עבודות דפוס למחלקת ההכנסות ואגף החינוךה -2019/137הצעה מס'  .4
 :כמפורט להלן הספקיםמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 מע"מ. לא כולל₪  12,899.84 -חוברת ארנונה -  ש.דוזלי 
 .לא כולל מע"מ₪   11,280 -רישום למוסדות חינוך בעיר -  א.ס. איתם סחר 

 

 מלצה בדבר שירותי יעוץ להקמת אולפן טלויזיה ורדיו לביה"ס סיניה-2019/273הצעה מס'  .5
 לא כולל מע"מ.  ₪ 18,800עם היועץ מושון נחמיאס ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 

  לעיר מימד תלת מודל-2019/373הצעה מס'  .6
כאשר )כולל מע"מ ₪  88,920סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע"מ ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כפיילוט(.  2018ן תצא הזמנה על שנת בשלב הראשו
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 רכישת מחסנים לגני ילדים- 2019/473הצעה מס'  .7

 . הום סנטר  הרכישה מהספקמאמץ החלטת הועדה ומאשר 
מחסנים )בהתאם לדגמים שיבחרו ומפורטים בטבלה(, ע"פ הזמנות חתומות  11סכום הרכישה לא יעלה על עלות של 

 ומאושרות ע"י גזברית העירייה. 
 

 
 

 

 מיכאל וידל

 ראש העיר
 רמלה

 


