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 (, בחדר ישיבות2019  נובמבר 19תש"ף )  חשון  שלישי כא'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:
 אירועיםואגף ספורט   -אורן רוזנברג      גזברית העירייה                                         -ל רוזה עללא

 ו"ס, המח' לשירותים חברתיים ע - ליאת פליק                                    משנה ליועמ"ש  -  סופי ויטלםעו"ד 
  . מנהל מח' מחשוב ס  -קטאשווילי   מוטי                        מנהלת מחלקת משק ונכסים - מיכל רוטמן

                                            אגף הנדסה כלכלנית -סיון כהן  
 מזכירות העירייה  -ן עו"ד שלי ביטו

 

 מכרז הגברה הכנת ווייועץ ללי - 377/2019הצעה מס'  .1

אלמנטס, משה אברהם,   לספקים הבאים: יועץ לליווי מכרז הגברה פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור ועיםספורט ואיר אגף 
 אלון דהן.

 
  ייעוץ לעריכת מכרז להגברה ותאורה :שירותי   -מפרט השירות המבוקש 

 הכנת מפרט טכני מיוחד ואומדן למכרז וזאת לאחר גיבוש תכנית עבודה להכנת המכרז )בהתאם ללו"ז אירועים שנתי(,
 עריכת תנאים מיוחדים לסוג ואופי ההסכם שיכללו במכרז זה.

 התייצבות בסיורי ספקים, מענה לשאלות והתייצבות בוועדת מכרזים בעירייה ככל שיידרש.
 ה על קבלן זוכה בתיאום המחלקה המקצועית.בדיקת הצעות ומתן המלצ

 
 .אלמנטס, משה אברהם, אלון דהןהספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: 

 
 מע"מ :  )המחיר לא כולל  להלן טבלת השוואות מחיר

 

משה  
 אברהם

 אלון דהן אלמנטס

 שירותי ייעוץ לעריכת מכרז להגברה ותאורה.
 השירות יכלול:

.הכנת מפרט טכני מיוחד ואומדן למכרז וזאת לאחר גיבוש תכנית  1
מצ"ב נספח צפי עבודה להכנת המכרז )בהתאם ללו"ז אירועים שנתי( 

 אירועים
 .עריכת תנאים מיוחדים לסוג ואופי ההסכם שיכללו במכרז זה. 2
.התייצבות בסיורי ספקים, מענה לשאלות והתייצבות בוועדת  3

 שיידרש. מכרזים בעירייה ככל
.בדיקת הצעות ומתן המלצה על קבלן זוכה בתיאום המחלקה  4

 המקצועית

 

35,500 ₪   3,800 ₪   2,900  ₪ 

 
 ניתמהו ההסבר לפער בין המחירים ? נציג אגף ספורט ואירועים משיב כי נעשתה פנייה אחידה ושוויו -לשאלת הועדה 

 לכלל המציעים וכפי הנראה כל מציע מעריך את עבודתו באופן שונה.  
 

 לא כולל מע"מ. ₪  2,900ע"ס  י דהןלאההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עםאגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר 
 . מקצוע בתחום ההגברה והתאורה וקבלת המלצות מאנשילאחר ברור יודגש כי המלצת האגף הינה 

 
  1822000754  -תקציבי  מקור 

 
 (1)נספח מס' 
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 הכשרת פעילי שכונה   -  378/2019הצעה מס'  .2

 והכשרת פעילים לפעילות הנחיית בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור  פנתה   המחלקה לשירותים חברתיים ושיקום שכונות,

 .חברת "אשחר", רגוני וקהילתיאא.א פיתוח  -אורלי אברהמי, חבצלת אריאללספקים הבאים :  קהילתית שכונתית

  :הצעות המחירטבלת להלן 

 מחיר הסבר שם הספק

 כולל מע"מ 11,550₪ הכשרת פעילים  חבצלת אריאל

 כולל מע"מ₪ ש"ח  12,342 הכשרת פעילים א.א פיתוח ארגוני וקהילתי

כולל מע"מ₪ ש"ח  14,350 הכשרת פעילים חברת "אשחר"  
 

 כולל מע"מ₪  11,550 ע"ס חבצלת אריאל  עם ההצעה הזולה ביותר של  ממליצה לאשר ההתקשרות המח' לשירותים חברתיים 
 . מפגשים( 10 -) מדובר ב

 
 חבצלת אריאל הינה מנחה וותיקה ומקצועית, מכירה היטב את תחום הכשרות הפעילים והקמת צוותי משימה ומרצה בנושא 

 עבודה קהילתית במכללת "רופין".

 
 מימון משרד הבינוי והשיכון. 100%  86751 - תקציבי מקור

 
 (2)נספח מס' 

 
 כישת והתקנת תמרורים סולאריים ועיני חתול ברחבי העירר -  2019/379הצעה מס'   .3

 ,תמרורים סולאריים ועיני חתול להתקנתם ברחבי העירלרכישת בטיחות ומעברי חציה  אישור תקציב של קול קורא במסגרת
 . לקבלת הצעת מחיר בבקשהמח' רכש פנתה  

 ,המציעים היו רשאים לתת הנחה למחירי המקסימום, ללא מע"מ ₪ מקסימום לכל פריט ב  בפניית המחלקה צוין מחיר  הערה :
 הגבוהה ממחירי המקסימום תפסל.הצעה                 

 
 , אלקיים סימון כבישים, שון שלטים, סימנים, דרך חדשה בתנועה, היוצר סדנא לשילוט: הבאים  נעשתה פניה לספקים

 תמרי ובניו, זברה בטיחות בתנועה.                                                    
 

 : דרך חדשה בתנועה, היוצר סדנא לשילוט, אלקיים סימון כבישים.פנייה הספקים אשר נענו ל

 : מניין ההצעות.נפסלה ואינה ב שלחה את ההצעה באיחור ולכן הצעתה סימנים חברת  הערה 
 

 :להלן טבלאות הצעת מחיר
 

 
 

דרך חדשה בתנועהעיריית רמלה

תיאור העבודה
יחידת 

מידה
כמות

מחיר 

מקסימום 

ליחידה ₪ 

ללא מע"מ

מחיר סה"כ ₪ 

ללא מע"מ

מחיר יחידה 

₪ לאחר 

הנחה ללא 

מע"מ

מחיר סה"כ ₪ 

ללא מע"מ

עיני חתול אינפינטי, 3 לדים לבן הבהוב איטי:

משמש לסימון ו/או אזהרה לפני מעברי 

החצייה מגביר את הבטיחות ומונע תאונת 

דרכים בעיקר בלילה ומזג אויר בעייתי – גשם 

ערפל וכו'

₪ 31,680.00₪ 300.00₪ 28,800.00

האמצעי נטען סולארית ולכן הוא מוצר 

"ירוק" ןחסכוני באנרגיה שאינו דורש טיפול 

לאחר הצבתו. נדרש אישור הועדה הבין משרדי

28,800.00 31,680.00₪ ₪סה"כ ללא מע"מ

33,696.00 37,065.60₪ ₪סה"כ כולל מע"מ

9%-הפער ממחירי מקסימום

96330יחידה
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 הספקים הבאים כדלקמן :  ההתקשרות עם מח' רכש ממליצה

 דרך חדשה בתנועההצעה הזולה ביותר של מח' רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ה  -אספקת והתקנת עיני החתול .א
 (. יודגש כי  רק לחברה זו יש את אישור הועדה  הבין משרדי.  ממחיר המקסימום 9%)  

היוצר סדנא ח' רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  מ  - אספקת והתקנת התמרורים הסולאריים .ב
  ממחיר המקסימום(. 12%) לשילוט 

 סכום ההתקשרות עד סכום המחייב מכרז. 

 
 בכפוף לאישור קול קורא בטיחות ומעברי חציה.  - מקור תקציבי 

 (3)נספח מס'  
 
 

 ( 2019) חנוכה תש"ף נחיית ירון אילן בה התכנית "שישי שמח"  -אירוע טברנה שיר האוריינטלי -380/2019הצעה מס'  .4
 

 ה.ברמל בקאנטרי העירוני אילןהתכנית "שישי שמח" בהנחיית ירון   עבור קבלת הצעת מחיר  לשם  24ערוץ לאגף ספורט ואירועים פנה 

 
 :24להלן פירוט  הצעת המחיר של ערוץ 

 

 

אלקיים סימון כבישים היוצר סדנא לשילוטדרך חדשה בתנועהעיריית רמלה

תמרור סולארי –  ג – 7 306 בינעירוני חד צדדי ג'

תמרורי לד סולארי מהבהבים מגדילים את טווח  הראייה 

ואת המודעות לקיומם של מעברי החציה התמרורים הינם 

אוטונומיים ועובדים על אנרגיית שמש ללא חיבור לחשמל 

/ סוללות. הם ניתנים להתקנה קלה כתמרור רגיל ולא 

מחייבים טיפול שוטף התמרור מורכב מפאנל  סולארי אשר 

אינו שביר ועמיד ל UV'  בעל הספק גבוה לטעינה מהירה 

ועמידות בתנאי הסביבה

₪ 21,600.00₪ 1,080.00₪ 19,440.00₪ 1,080.00₪ 19,440.00₪ 1,100.00₪ 19,800.00

לתמרור מסגרת אלומיניום איכותי ואטומה לגשם, בעלת 

ברגי חיבור להתקנה סטנדרטית ומהירה

תמרור סולארי ילדים בדרך

תמרורי לד סולארי מהבהבים מגדילים את טווח  הראייה 

ואת המודעות לקיומם של מעברי החציה

התמרורים הענם אוטונומיים ועובדים על אנרגיית שמש 

ללא חיבור לחשמל / סוללות. הם ניתנים להתקנה קלה 

כתמרור רגיל ולא מחייבים טיפול שוטף

₪ 32,000.00₪ 1,500.00₪ 30,000.00₪ 1,380.00₪ 27,600.00₪ 1,480.00₪ 29,600.00

התמרור מורכב מפאנל  סולארי אשר אינו שביר ועמיד ל 

בעל הספק גבוה לטעינה מהירה ועמידות בתנאי    'UV

הסביבה

לתמרור מסגרת אלומיניום איכותי ואטומה לגשם, בעלת 

ברגי חיבור להתקנה סטנדרטית ומהירה

49,400.00 47,040.00₪ 49,440.00₪ 53,600.00₪ ₪סה"כ ללא מע"מ

57,798.00 55,036.80₪ 57,844.80₪ 62,712.00₪ ₪סה"כ כולל מע"מ

8%-12%-8%-פער ממחירי המקסימום

201,600יחידה

181200יחידה

 24ערוץ  פרטים

 15:00-ל 11:00התכנית "שישי שמח" בהנחיית ירון אילן, משודרת בשידור חי, בימי שישי בין 
 וזוכה להצלחה רבה עם אחוזי צפייה גבוהים ברצועה בה היא משודרת.  24בערוץ 

בידור ואירוח, שפותחת את סוף השבוע באווירה חגיגית שמחה "שישי שמח" היא תכנית 
 ומשפחתית.

התכנית משודרת בכל שבוע מהשטח )בלוקיישן משתנה(, בהנחיית ירון אילן, לצד הרכב של חמישה 
 נגנים ומיטב זמרי הז'אנר הים תיכוני ישראלי, שעושים שמח )להלן: "התכנית"(.

לרמלה ולהתארח במקום. בתוכנית יתארחו אומנים  הפקה תכנית של ירון אילן מתעתדת להגיע
רבים במתכונת זהה לתוכניות המוכרות, מרתון שירים ומזמורים. רשימת אומנים תועבר בהמשך 

 לאחר תיאום וסגירה מול האומנים.  
 :24כולל חבילת תשדירים  ופרסום בערוץ 

 .פעמים בערוץ 40שישודרו שניות,  15חבילת פרסום שתכלול תשדיר פרסומת באורך של עד "

 מע"מ₪ +  38,000
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  ת "שישי שמח" בהנחיית ירון אילןעבור הפקת התכני  24הספק ערוץ  ההתקשרות עםלאשר  ץאגף ספורט ואירועים ממלי
   לא כולל מע"מ.₪  38,000ע"ס 

 . תקציב המוקצה לאירועהספק תואם את דרישות העירייה וכן העלות היא סבירה ומתאימה ל
 הערה : יש לעגן את ההתקשרות בהסכם.      

 
 .ק"ק טברנה שירה אוריינטלי 1822200784  -י תקציבמקור 

 
 (4)נספח מס' 

 

 יום עיון לעובדי עירייה בנושא התחדשות עירונית - 381/2019הצעה מס'  .5

 בכל הקשורהמנהלת להתחדשות עירונית הינה גוף שנותן שירות לתושבים, ליזמים, למחלקות העירייה השונות ולגופים נוספים 

 בתהליכי ההתחדשות העירונית ברמלה. 

 לה מהמחלקות השונות רמעיון / אוריינטציה לעובדי עיריית  יום לקייםמנהלת התחדשות עירונית רמלה מעוניינת 

 , והכל בהתאם למפורט להלן:רווחה, גישור ועוד' ( בנושא התחדשות עירונית) הנדסה, 

 שעות כל אחד , ) פעם בחודש , עוקב( ע"פ תיאום מראש עם המנהלת להתחדשות עירונית .  4שני מפגשים בני  .א

די רמלה עבור עוב הקניית ידע, תהליכים ) תכנוניים, חברתיים, משפטיים(  והיכרות עם כל נושא ההתחדשות העירונית בעיר .ב

 העירייה אשר נוגעים בתחום ההתחדשות העירונית   

 ) ספרייה עירונית רמלה(.  שכירת אולם .ג

 הבאת כיבוד קל.  .ד
 

  חברת אשחר, חברת גבים.המלצות ממנהלות וגורמים נוספים( : נעשתה פנייה לשני ספקים )אשר התקבלו לגביהם 

 :הצעות המחירטבלת להלן 

 כולל מע"ממחיר לא  שם המציע 

 8,000 חברת אשחר 1

 5,500 חברת גבים 2

 

 לא כולל מע"מ.  ₪ 5,500ע"ס  חברת גבים ההצעה הזולה ביותר של  עם ההתקשרותלאשר  ץממלי המנהלת להתחדשות עירוניתמנהל 

   2027922750 -תקציבי מקור      

 (5נספח מס' 
 

 הקשתות בבריכת מבקרים לבניית מרכז קרקע יועץ -2019/238הצעה מס'  .6
 כדלקמן : יועצי קרקע 3-אגף הנדסה פנה ללשם קבלת הצעות מחיר לייעוץ קרקע לטובת בניית מרכז מבקרים בבריכת הקשתות, 

 מבנים ביסוס בנישתי ויהודה דוד מ, ישי"בע הנדסיים ושירותים לביסוס יעוץ קלר וביסוס בע"מ, ישראל קרקע הנדסת רימון אגסי
 . מ"בע ותשתיות

 . מ"בע ותשתיות מבנים ביסוס בנישתי ויהודה דוד ישי המציעים אשר נענו לפנייה : 
 )כולל מע"מ(: להלן הצעת המחיר 

 ₪ . 16,380 -מ"בע ותשתיות מבנים ביסוס בנישתי ויהודה דוד ישי 

 כולל מע"מ.₪  16,380מ ע"ס "בע ותשתיות מבנים ביסוס בנישתי ויהודה דוד חברת ישי  עם ההתקשרותלאשר ליץ אגף הנדסה ממ

  2026842950 -תקציבי מקור

 (6 )נספח מס' 
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 2019  -ירועי חנוכה דצמבר תש"ף א - 383/2019הצעה מס'   .7
 לספקים הבאים: 2019 -אגף ספורט ואירועים פנה לשם לקבלת הצעות מחיר עבור אירועי חנוכה לחודש דצמבר תש"ף 

 למסיבה, רחלי הרשקוביץ, חוגגים הפקות, אופק הפקות, מיק המצחיק, פירומניה., תותי לנד, בן בא  אילי הפקות, סופרסאונד 

 להלן טבלת השוואות מחיר להצעות הספקים:

 .** המחירים כוללים מע"מ

 
 אגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות כדלקמן : 

 
 ₪ 25,000ע"ס  י הפקותעם אילות לאשר את ההתקשראגף ספורט ואירועים ממליץ  -מופע פתיחה מרכזי כולל הגברה ותאורה  .1

 אטרקטיבי ביותר " ומושך קהל"(. מדובר במופע של קרקס החנונים ומופע מרכזי של סבא טוביה ) מופע פתיחהמ כולל מע"
 .ביחס להצעות המקבילות בעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע

  1822100754 -מקור תקציב 

 מ. כולל מע"₪  7,000ע"ס  חוגגים הפקות אגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם -הפעלות ואטרקציות  .2
 על בסיס תכנים ואטרקטיביות.הבחירה נעשתה 

  1822200782  -מקור תקציב 
 (7 )נספח מס'

אילי  פרטים
 הפקות

חוגגים  סופרסאונד אופק הפקות
 הפקות

בן בא  תותי לנד
 למסיבה

רחלי 
 הרשקוביץ

 פירומניה מיק המצחיק

 מופע פתיחה:
קרקס, קוסם, 

 אחר

 מופע מרכזי:
אמן ילדים 
 אטרקטיבי

כולל הגברה 
 ותאורה

מופע 
 פתיחה:

הקרקס של 
 החנונים

מופע 
 מרכזי:

 סבא טוביה

מופע 
 פתיחה:

 \דנית 
גוסטבו 
 הקוסם

 מופע מרכזי:
שלומי וסתם 

 \לחנן בר א \
 צ'פ'צ'ולה

מופע 
 פתיחה:

קרקס 
 אפריקאי

 מופע מרכזי:

תותי גיבורת 
 העל

מופע 
 פתיחה:
 קרקס 

 מופע מרכזי:
קרקס 

אפריקאי 
מטורף מצ"ב 

 \סרטון 
 \מטוסי העל 

 \נינג'ה גו 
  \מיכל צפיר

מופע 
 פתיחה:

 \קרקס 
 קוסם

 מופע מרכזי:

תותי גיבורת 
 העל

מופע 
 פתיחה:

מפעיל ילדים 
 קוסם \

 מופע מרכזי:

טוי צעצוע 
 \של סיפור 

אלה בלונלה 
הענק  \

 הירוק

מופע 
 פתיחה:

קרקס 
 םלהטוטי

 מופע מרכזי:

נתי הגעתי 
 הופעתי

 מופע פתיחה:

שיגעון של 
 סביבון

 מופע מרכזי:

 בקצב האור

 25000 3510 25000 22464 15225 25000 25000 20500 25000 סה"כ

הפעלות 
ואטרקציות 

לילדים: 
מתנפחים, 

ביתני יריד, 
עמדות 

מולטימדיה, 
משחקי שולחן, 

 אחר

  על
המציע 

לציין 
כתב 

 כמויות.

 מתנפחים 2 לא הציע
 מולטימדיה 4

משחקי  5
 שולחן

 מתנפחים 2
 ביתני יריד 4
 מולטימדיה 4

שולחנות  3
 משחק

 מתנפחים 3
שולחנות  3

 משחק
 ביתני יריד 2
 מולטימדיה 4

 מאפרת 1
 מוסיקה

 מתנפחים 4
 דוכני יריד 4

4 
 מולטימדיה

שולחנות  4
 משחק

 כדורסל 1

 

 מתנפחים 3
שולחנות  3

 משחק
 יצירות גבס

4 
 מולטימדיה

 מתנפחים 2
שולחנות  4

 משחק
משחקי  4

 רצפה

 בובות ענק 3
תחנות  10

 יריד
 בועות סבון 1

קעקועים  1
 ונצנצים

 לא הציע

 0 5792 7000 8014 20007 7000 7000 7000 0 סה"כ

 סה"כ עלות 

 

25000 
 

 רק מופעים

27500 32000 32000 32000 30478 32000 9243 
 הצעה חלקית

ללא מופע 
 מרכזי

25000 

 רק מופע



 ס"ד ב

 

      
 

 15-2019/67מס'   ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                         
 פטור ממכרז - עדת התקשרויותו                                                                                                                               

6 

 ינטרנט במח' עיריית רמלהא  - 384/2019  הצעה מס' .8
   מח' מחשוב האחראית על האינטרנט במח' העירייה השונות מבקשת לחדש הסכם אינטרנט למחלקות העירייה.

 נטויזין.-ינלאומי, סלקוםב-בזק, בזק  ספקים: 3-מח' המחשוב פנתה ל

 . נטוויז'ן -הספקים אשר נענו לפנייה : סלקום  

 לא כולל מע"מ.₪  7,458:  נטויזין -סלקום הצעת המחיר של חברת 

 לחודש.ע"מ כולל מ₪  7,458ע"ס נטויז'ין  -חברת סלקוםההתקשרות עם לאשר מח' מחשוב ממליצה 

 חודשים.  12 -מבוקש לאשר ההתקשרות ל

 הערה : יש לעגן ההתקשרות בהסכם. 

 

 סעיף תקשורת 931540- מקור תקציבי

 ( 8ח מס' )נספ                                                                                               
 
 

 המלצות הועדה :
 
 

 יועץ ליווי מכרז הגברה. - 2019/737הצעה מס'   .1
ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה , הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים  לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 לא כולל מע"מ. ₪  2,900אלי דהן ע"ס  עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 
 

 הכשרת פעילי שכונה   -  378/2019הצעה מס'  .2

לשירותים  המח' המלצת , הועדה מאשרתההצעה הזולה ביותרההמלצה הינה לבחירת לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי 
 כולל מע"מ₪  11,550הזולה ביותר, חבצלת אריאל והינה ההצעה  ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר חברתיים 

 מפגשים(.  10) עבור  

 
 ים ועיני חתול ברחבי העירירכישת והתקנת תמרורים סולאר -  2019/379הצעה מס'   .3

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, העובדה כי  ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה 
 הספקים כמפורט להלן:מבפני ראש העיר לאשר הרכישה 

 דרך חדשה בתנועהועדה ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של ה  -אספקת והתקנת עיני החתול .א
 ממחיר המקסימום (. יודגש כי  רק לחברה זו יש את אישור הועדה  הבין משרדי.  9%)  

 ועדה ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  ה  -אספקת והתקנת התמרורים הסולאריים  .ב
 ממחיר המקסימום(.  12%)  היוצר סדנא לשילוט

 סכום ההתקשרות עד סכום המחייב מכרז. 

 

 2019י שמח" בהנחיית ירון אילן  חנוכה דצמבר התכנית "שיש -אירוע טברנה שיר האוריינטלי  -0/201938הצעה מס'  .4
 הספק תואם את דרישות העירייה וכן העלות היא  הסבר נציג אגף ספורט ואירועים, העובדה כי  ,לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  אגף ספורט ואירועים, הועדה מאשרת המלצת תקציב המוקצה לאירועסבירה ומתאימה ל
  לא כולל מע"מ.₪  38,000ע"ס  ת "שישי שמח" בהנחיית ירון אילןעבור הפקת התכני  24הספק ערוץ  עם

 הערה : יש לעגן את ההתקשרות בהסכם. 
 

 יום עיון לעובדי עירייה בנושא התחדשות עירונית -381/2019הצעה מס'  .5
המנהלת מנהל  המלצת מאשרת הועדהפחים ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , בבקשה ובנס לאחר עיון

 לא כולל מע"מ.₪  5,500ע"ס  חברת גבים להתחדשות עירונית וממליצה בפני ראש העיר לאשר  ההתקשרות עם
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 הקשתות בבריכת מבקרים לבניית מרכז קרקע יועץ -2019/238הצעה מס'  .6
 דוד חברת ישי עם ההתקשרותלאשר הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר , ובנספחים לאחר עיון בבקשה 

 כולל מע"מ.₪  16,380מ ע"ס "בע ותשתיות מבנים ביסוס בנישתי ויהודה

 

 2019  -ירועי חנוכה דצמבר תש"ף א - 383/2019הצעה מס'   .7
 הועדה מאשרת המלצת  הסבר נציג אגף ספורט ואירועים, הספקים תואמים את דרישות העירייה,  לאחר עיון בבקשה ובנספחים,

 לאשר ההתקשרות כדלקמן : אגף ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר 

 ₪ 25,000ע"ס  עם אילי הפקותההתקשרות לאשר  הועדה ממליצה   - מופע פתיחה מרכזי כולל הגברה ותאורה  .א
 (. מדובר במופע אטרקטיבי ביותר " ומושך קהל"של קרקס החנונים ומופע מרכזי של סבא טוביה מופע פתיחה) מ כולל מע"

 .ביחס להצעות המקבילות בעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע

 כולל מע"מ. ₪  7,000חוגגים הפקות ע"ס  ההתקשרות עם הועדה ממליצה לאשר -הפעלות ואטרקציות  .ב
 על בסיס תכנים ואטרקטיביות.הבחירה נעשתה 

 

 ינטרנט במח' עיריית רמלהא  - 384/2019  הצעה מס' .8
 וממליצה בפני ראש העיר לאשר הועדה מאשרת המלצת מח' מחשוב סבר נציג מח' מחשוב ,  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, ה

  חודשים. 12לחודש למשך ע"מ כולל מ₪  7,458נטויז'ין ע"ס  -חברת סלקוםההתקשרות עם 
 הערה : יש לעגן ההתקשרות בהסכם. 

 
 

 רונן עזריה                רוזה עללאל                                
  מנכ"ל העירייה              העירייה גזברית                            

 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר : 
 

 יועץ ליווי מכרז הגברה - 2019/737הצעה מס'   .1
 לא כולל מע"מ. ₪  2,900אלי דהן ע"ס  את ההתקשרות עם הועדה ומאשרמאמץ החלטת 

 

 הכשרת פעילי שכונה   -  378/2019הצעה מס'  .2

 מפגשים(. 10כולל מע"מ ) ₪  11,550לה ביותר, חבצלת אריאל והינה ההצעה הזועם את ההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 י חתול ברחבי העירסולארים ועינרכישת והתקנת תמרורים  -  2019/379הצעה מס'   .3
 הספקים כמפורט להלן:מ הרכישהאת  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

ממחיר המקסימום (.  9%) דרך חדשה בתנועהיותר של ההתקשרות עם ההצעה הזולה ב מאשר   -אספקת והתקנת עיני החתול .א
 יודגש כי  רק לחברה זו יש את אישור הועדה  הבין משרדי. 

 היוצר סדנא לשילוטהתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  ה מאשר  -אספקת והתקנת התמרורים הסולאריים  .ב
 ממחיר המקסימום(.  12%)  

 סכום ההתקשרות עד סכום המחייב מכרז. 
 

 2019י שמח" בהנחיית ירון אילן  חנוכה דצמבר התכנית "שיש -אירוע טברנה שיר האוריינטלי  -380/2019הצעה מס'  .4
  עבור הפקת התכנית "שישי שמח" בהנחיית ירון אילן  24הספק ערוץ   את ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר

  לא כולל מע"מ.₪  38,000ע"ס 
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 ום עיון לעובדי עירייה בנושא התחדשות עירוניתי-381/2019הצעה מס'  .5
 כולל מע"מ.לא ₪  5,500ע"ס  חברת גביםאת ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 הקשתות בבריכת מבקרים לבניית מרכז קרקע יועץ -382/2019הצעה מס'  .6
 ₪  16,380מ ע"ס "בע ותשתיות מבנים ביסוס בנישתי ויהודה דוד חברת ישי עם התקשרותמאמץ החלטת הועדה ומאשר ה

 כולל מע"מ.

 

 2019  -ירועי חנוכה דצמבר תש"ף א - 383/2019הצעה מס'   .7
 ההתקשרות כדלקמן : מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 ₪ 25,000ע"ס  עם אילי הפקותאשר  ההתקשרות מ  -מופע פתיחה מרכזי כולל הגברה ותאורה   .א
 (. של קרקס החנונים ומופע מרכזי של סבא טוביה ) מופע פתיחהמ כולל מע"

 כולל מע"מ. ₪  7,000חוגגים הפקות ע"ס  מאשר ההתקשרות עם -הפעלות ואטרקציות  .ב
 

 ינטרנט במח' עיריית רמלהא  - 384/2019  הצעה מס' .8
 חודשים.  12כולל מע"מ לחודש למשך ₪  7,458טויז'ין ע"ס נ -חברת סלקוםמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 הערה : יש לעגן ההתקשרות בהסכם. 

 
 
 
 

 
 מיכאל וידל

 ראש העיר
 רמלה       


