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ת בחדר ישיבו(,2020 ואררפב 13תש"ף ) שבט 'יח חמישי יוםבהתקיימה ש ועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת 

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

                                                               נוכחים:                                                                              משתתפים:
 נהל מח' בטחון מ"מ מ  -דורון אלוני        גזברית העירייה                                         -  רוזה עללאל

  ב"ט מוסדות חינוך ק  -מתן פינטו                   לעניינים אזרחיים יועמ"ש. ס - שרון בן יקר עו"ד 
 , אגף חינוךת ורכזת פרויקטיםכלכלני -יזי בסון ל                            מנהלת מחלקת משק ונכסים - מיכל רוטמן 

 ם, אגף ספורט ואירועיםמנהל אירועי -אורן רוזנברג                                    כלכלן אגף הנדסה  - עוז בן שלוש רו"ח 
 מח' גנים ונוף   -וסף ברוש י                                         מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון 

                                                                                                    
                                                                                        

  הנדון:

 רכישת ציוד וחלקי חילוף למערכות אינטרקום לגני הילדים בעיר - 2020/72הצעה מס'  .1

נל כולל לחצן שמיעה אאינטרקום הכוללים אלקטרו מגנט , פגנים ילדים אשר מותקנים בהם מערכות  140-בעיר רמלה ישנם כ

 שלטים אלחוטיים לפתיחת השער וכו'.ודיבור , מסך פנימי לראיית המבקרים , 

 .  g4sשנים ויותר ע"י מכרז שהעירייה הוציאה וביצעה חברת  5 -מערכות הותקנו בגנים לפני כ 120-כ

 ואילך. 2016ים מנייתם והשלמת גנים חדשמערכות הותקנו עם ב 20-כ

למחלקה , במידה וניתן  היעגשל המערכות , וכל פניה מצד גננת מ ןם מחלקת הביטחון העירייה אחראית על תקינותשני 5 -מזה כ

 לה מתוקנת, באם נדרש להחליף ציוד.לתקן עצמאית ללא חלקים , הת

כות בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור רכישת ציוד וחלקי חילוף למער ספקים 8 -מחלקת הביטחון פנתה ללאור האמור, 

שחר  ג'י וואן מוקד , רז קול בע"מבע"מ ,  2018סי.אס.פי אינטרגרייט טכנולוגי  : כדלקמן  2020לגני הילדים לשנת  אינטרקום

 ותקשורת, מוקד שחר .גולן אבטחה מקורטק מערכות זיהוי בע"מ( ,  מקור טכנולוגיות )ג., טלקו, קומקס , בע"מ

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו : 

 

  
סי.אס.פי אינטרגרייט טכנולוגי 

 בע"מ  2018
 ג'י וואן מוקד שחר בע"מ רז קול בע"מ

 37,400 21,910 21,392.95 ללא מע"מ

 6,358 3,725 3,636.80 מע"מ

 43,758 25,635 25,029.75 סה"כ

     

בהתאם למחיר , בע"מ 2018סי.אס.פי אינטרגרייט טכנולוגי ועם  קול בע"מ -רז  ההתקשרות עם  לאשר ממליצהמחלקת הביטחון 

 הזול ביותר לפריט. 

  בשנה.כולל מע"מ ₪  26,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 אבטחת מוסדות חינוך  1813200421 -תקציבי  מקור    

 

( 1)נספח מס'    
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 2020מופע מרכזי פורים לאמן , ת פוריםתהלוכ - 2020/82הצעה מס'  .2

 פקיםס 8 -ל אגף ספורט ואירועים פנה ,תכנים לתהלוכת פורים, קבלת הצעות מחיר עבור  אמן למופע מרכזי פורים לשם

 .NMC, טדי, חוגגים, פיסטוק, בוקינגפלוס, כספית, סופרסאונד, פאנתום: כדלקמן 

 

 אמן למופע מרכזי .1

 NMCפאנתום, סופרסאונד, כספית, בוקינגפלוס, פיסטוק, חוגגים, טדי, הספקים אשר נענו להצעה: 

 
 : (לא כולל מע"מ)  טבלת השוואות מחיר להצעות הספקיםלהלן 

 

 
     תכנים לתהלוכת פורים .2

 
 הפקות. פאנתום, סופרסאונד, חוגגים: הספקים אשר נענו להצעה 

 

 לאשר ההתקשרות :  אגף ספורט ואירועים ממליץ

 אמן למופע מרכזי  .1

אטרקטיבי ביותר  עבור הפקת מופע מרכזי של הרכב פול האוס , מופע,  לא כולל מע"מ₪  28,000ע"ס  "חוגגים הפקות"הספק 

 . המוקצה לאירוע. מתאים לגילאי המשתתפיםביחס להצעות המקבילות בעלות סבירה ומתאימה לתקציב 

 תכנים לתהלוכת פורים .2

 . משאיות לתהלוכה ע"ב המחיר הזול ביותר  2עבור , לא כולל מע"מ₪  22,000ע"ס    "פאנתום"הספק א. 

 לא כולל מע"מ .  ₪  22,000משאיות בעלות כוללת של  2תכנית האמנותית תכלול  ה*

 .  דמויות לתהלוכה ע"ב המחיר הזול ביותר \עבור הולכי קביים , ליחידה לא כולל מע"מ₪   1,150הפקות  ע"ס הספק חוגגים ב. 

 .מע"מלא כולל  ל₪  11,500לות כוללת של דמויות בע 10-התכנית האמנותית תכלול כ*

 

  ן.כ -האם יש תקציב? מנהל אירועים משיב  -לשאלת הועדה 

 

 1822000750  -י תקציב מקור 

 

 (2)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 NMC חוגגים פיסטוק בוקינגפלוס כספית פאנתום
 האחיות כרקוקלי

29,000 
 סטפן

44,000 
 איזי והלהקה

30,000 
 מיומנה לילדים

35,000 
 פול האוס

28,000 
 הכבש השישה עשר

45,000 

 חוגגים סופרסאונד פאנתום פריט
 1150 1800 1800 קביים הולכי \דמויות 

 למשאית 11,000 משאית מעוצבת
 

 משאית קטנה פתוחה 
  שקופהמשאית סגורה 

 למשאית 25000 
 

 )משאית גדולה )אחת 
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 בניית סל השתתפות רשותי במסגרת "חוק נהרי" עבור מוסדות מוכש"ר לעיריית רמלה  - 2020/29הצעה מס'  .3

 למוסדות מוכש"ר לעיריית רמלה, בניית סל השתתפות רשותי במסגרת "חוק נהרי" לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 . שבוןרון פישמן ושות' רואי ח, ש המגזר השלישי בע"מי. , פייר יעוץ כלכלי: כדלקמן  מציעים 3 -אגף החינוך והנוער פנה ל

  והמשמעויות הנגזרות מכך (2008בדיקת והצגת השינויים בחקיקה החל משנת תחולת החוק )הפנייה נעשתה לשם מהות הפנייה : 

 .תאת העמותה האורתודוכסיליווי במתן מענה להסתייגויות משרד רו"ח המייצג  .הקיים ברשות השפעתן על התחשיב

 

 להלן טבלת הצעות המחיר שהתקבלו : 

 

להצעהמשוקלל  ניקוד עלות מציע מס"ד  

 99.04 7,500 פייר יעוץ כלכלי 1

 100 7,380 י. ש המגזר השלישי בע"מ 2

 89.2 9,000 רון פישמן ושות' רואי חשבון 3

 ** המחירים לא כוללים מע"מ. 
 

 יודגש כי הסכום הכולל תואם למחירים של חשכ"ל. 
 

 האם נעשתה פנייה אחידה ושוויונית ?  כלכלנית אגף החינוך משיבה כן.   -לשאלת הועדה 

 
לא כולל מע"מ  ,0387 "סע  מי. ש המגזר השלישי בע" לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף חינוך והנוער ממליץ 

  לשעה לא כולל מע"מ(. ₪  250שעות,  30)  

 
 חוק נהרי - 1813200787  - תקציבי מקור 

 
 (3)נספח מס'  

 

 להבניית סל השתתפות רשותי לבתי"ס שש שנתי )חט"ב+ תיכון( לעיריית רמ  - 2020/30הצעה מס'  .4

 ,בניית סל השתתפות רשותי לבתי"ס שש שנתי )חט"ב+ תיכון( לעיריית רמלהלשם קבלת הצעות מחיר עבור 

מגזר הורד פייר יעוץ כלכלי, נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה מקבוצת ברניר, י. ש כדלקמן : אגף החינוך והנוער פנה למציעים 

 טלדר ייעוץ ובקרה. -טל וינטר, השלישי בע"מ

ל קבוע בנוהל לבחירת גורם מפעיבמסגרת היערכות למכרזי רשתות החינוך נעשתה פנייה לשם יישום חובת הרשות כ מהות הפנייה :

 חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות החינוך.בעלות על מוסד  להעברת או

 

 להלן טבלת הצעות המחיר שהתקבלו : 

 

 ניקוד להצעה עלות מציע מס"ד

₪ 6,250 ורד פייר יעוץ כלכלי 1  100 

2 

נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה 

₪ 12,000 מקבוצת ברניר  71.25 

 ** המחירים לא כוללים מע"מ. 
 

 יודגש כי הסכום הכולל תואם למחירים של חשכ"ל. 
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 האם נעשתה פנייה אחידה ושוויונית ?  כלכלנית אגף החינוך משיבה כן.   -לשאלת הועדה      

  "מ לא כולל מע₪  6,250 ע"ס ורד פייר יעוץ כלכלי  ההצעה הזולה ביותר של  עם ההתקשרותלאשר אגף חינוך והנוער ממליץ       

 לשעה לא כולל מע"מ(.  ₪  250שעות,  30)       

  ורטעל יסודיים רשת א - 1815500781  - תקציבי מקור       

  

 (4)נספח מס' 

 יועצת לייעוץ וליווי של דיאטנית   - 2020/31הצעה מס'  .5

תכנית עבודה במסגרת קול השנה הוגשה  פרויקט לקידום תזונה מבטיחה ובריאה בעיר מתקיים בעיר כבר למעלה מארבע שנים. 

 קורא "אפשרי בריא בעיר" אשר אושרה ע"י משרד הבריאות.

ישנן מס' תכניות לליווי וייעוץ בנושא תזונה המיועדת לתלמידי מוסדות החינוך בעיר, עובדי עירייה, מתנדבים, קשישים ותושבי 
 העיר.

כולל מע"מ )מתקציב הקול קורא(. בנוסף ישנו מאצי'ינג של  ₪ 60,000  -כום שיועד עבור  ייעוץ דיאטנית לתכניות אלו הינו הס
כולל מע"מ עבור תשלום בגין שעות ייעוץ וליווי של הדיאטנית.₪  15,000  בסך של  העירייה  )היחידה לקידום בריאות(  

 
כדלקמן :  מתאמת הבריאות העירונית פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור יועצת לייעוץ וליווי של דיאטנית למציעים   

 הדס חלימי, יעל חן רביע, מיכל סגל. 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו   :
 

 .כולל מע"מ₪  74,061שעות עבודה=  422לשעה לא כולל מע"מ * ₪  150 -דס חלימיה .א
 ולל מע"מ.כ  ₪ 84,400שעות עבודה =  422ש"ח לשעה כולל מע"מ *  200 -יעל חן רביע .ב
 .כולל מע"מ₪   98,748שעות עבודה= 422מע"מ * לשעה לא כולל ₪  200  -מיכל סגל .ג

 

כולל מע"מ  ₪  74,061הדס חלימי ע"ס התקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של את התאמת הבריאות העירונית ממליצה לאשר מ  
שעות עבודה(.  422)עבור    

.שנים האחרונות לשביעות רצון העירייה 4כמו כן, הדס חלימי פעלה בעיר במשך   
 

1831000752, 1831000753 -תקציבי   מקור  

 (5)נספח מס' 

 

 שירות תחזוקה למערכות התרעה מפני רעידות אדמה במוסדות חינוך - 2020/32הצעה מס'  .6

 עיריית רמלה באמצעות קול קורא משרד החינוך התקינה מערכות להתרעה מפני רעא"ד בבתי הספר. 2016בשנת 

 ע"פ זכייה במכרז מבין החברות שמורשות לספק ולהתקין את המערכות הנ"ל.מערכות ע"י חברת רשף ביטחון  21הותקנו 

 שנים. 3 -המערכות היו במימון מלא של משרד החינוך ,כולל שירות ל

 .2019השירות הסתיים בדצמבר 

 ביםמוקד מבצעי אשר רואה בכל רגע נתון את תקינות המערכות תמיכה טכנית , ביקורת שנתית , כיול רכי השירות כולל :

 ₪ . 150במערכת , עדכון הגדרות וגרסת תוכנה , טיפול בתקלות , והחלפת חלפים ללא עלות למעט החלפת סוללה בעלות  

 

 .2020, לשנת מע"מ  לא כולל 21,000חברת רשף ביטחון ע"ס  מחלקת הביטחון מבקשת לאשר את

 בעיר.החברה הינה הבלעדית לתת שירות על המערכות המותקנות במוסדות החינוך 

 

 אחזקת מוסדות חינוך אגף החינוך 1813200421 -תקציבי  מקור 

 

 (6)נספח מס' 
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 הפעלת מערכת בקרת השקייה ברחבי העיר - 2020/33הצעה מס '  .7

 ברחבי העיר מותקנות מערכות בקרה ממוחשבות בגינות הציבוריות. 

 ספקים 2-ל מחלקת גנים ונוף פנתה, ברחבי העיר השקיהמערכת בקרת  "קול קורא" קבלת הצעות מחיר, עבור הפעלתלשם 

  . אהד אהרון , אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ :כדלקמן

 

  :שהתקבלו  להלן הצעות המחיר 

 ש"ח עבור חודש (. 4500) לא כולל מע"מ ₪  54,000 -אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ .1

 ש"ח עבור חודש(. 3000)  לא כולל מע"מ₪   36,000 -אהד אהרון .2

 

 31/03/2021עד   01/04/2020: קופת ההתקשרות ת**  

מע"מ עבור לא כולל ₪  36,000אהד אהרון ע"ס ל שביותר  ההצעה הזולה   שר ההתקשרות עםלא  מחלקת גנים ונוף ממליצה

 . חודשים( 12 -) משך ההתקשרות שירותי פיקוח ובקרה 

 

 1746000752  שיקום מע' גינון -מקור תקציבי 

 (7)נספח מס' 

 

 איתור תשתיות בנאות פרס   - עדכון החלטה  - 2020/34הצעה מס'  .8

 ₪  24,850כריה בע"מ ע"ס חברת שי זאישרה התקשרות עם   04.06.2019מיום  30/2019-15  מס'   ועדת הצעות פטורות

 .בשכונת נאות פרס עבור איתור תשתיות כולל מע"מ

 מבוקש לעדכן ההחלטה מהנימוקים הבאים : 

, אשר כעת נדרש המוגדרים כאופציונאליים  9-ו 8,7סעיפים  , לא נלקחו בחשבון בשל טעות משרדית באגף הנדסה .1

  לאשר בשל דרישת רמ"י וכצורך העולה מהשטח. 

 לא כולל מע"מ. ₪  13,800סכום : 

 . מ'  9איתור תשתיות בעומקים של עד בעניין   6 לא אושר בוועדה סעיף  .2

 לא כולל מע"מ.  3,500₪סכום : 

 

 חברת שי זכריהלא כולל מע"מ ל₪  17,300תוספת של לאור האמור , אגף הנדסה מבקש לעדכן ההחלטה באופן בו תינתן 

  .בע"מ  

 

  2025502950 -תקציבי מקור

 (8)נספח מס'
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 נאות פרסשכונת מעבדה לעבודות פיתוח ועפר בביצוע בדיקות  - 2020/35הצעה מס'  .9

נאות פרס, אגף הנדסה פנה באמצעות חברת פרו שיא, החברה המנהלת שכונת לשם ביצוע בדיקות מעבדה לעבודות פיתוח ועפר ב

דשה בע"מ, איזוטופ בע"מ, מכון התקנים הישראלי, סיסטם מעבדות מעבדות איזוטסט החמעבדות כדלקמן:  5-של הפרויקט, ל

 תקדמות בע"מ, קבוצת הנדסה ואיכות בע"מ.מ

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )לפי אחוז הנחה ממחירון מכון התקנים(:

 62% -מעבדות איזוטסט החדשה בע"מ .1

 61% -איזוטופ בע"מ .2

 40% -מכון התקנים הישראלי .3

 55% -סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ .4

 61% -קבוצת הנדסה ואיכות בע"מ .5

 

 עבדות איזוטסט החדשהמ -אגף ההנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם החברה שנתנה את אחוז ההנחה הגבוה ביותר 

 (. 62%)   בע"מ 

₪  8,066,972.16מערך החוזה  1.5%לפי חישוב של עלות כולל מע"מ ) ₪ 121,004.58 -לחוזה שנחתם עם הקבלןעלות משוערת 

 כולל מע"מ(. 

 2732 -תקציבימקור 

 (9)נספח מס' 

 

 תכנון ופיקוח על התקנת מחיצה אקוסטית באולם ספורט בקרית האמנים - 2020/36הצעה מס'  .10

 חברות כדלקמן:  3 -לשם תכנון ופיקוח על התקנת מחיצה אקוסטית באולם ספורט בקרית האמנים אגף הנדסה פנה ל

 אדריכלות והנדסה בע"מ.  אלמלם הנדסה וניהול בע"מ, ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ, אברמוב

 להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה:

אחוז שכ"ט עבור  שכ"ט עבור תכנון שם החברה

 פיקוח

שכ"ט לפיקוח 

לפי אומדן של 

130,000  ₪ 

 סה"כ כולל מע"מ סה"כ לפני מע"מ

ספיר ניהול 

וסילוק תביעות 

 בע"מ

13,000  ₪ 3.5% 4,550 ₪ 17,550 ₪ 20,533.5 

 

 כולל מע"מ.₪  20,533.5חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ ע"ס  ההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 

 2634 -תקציבי מקור

 

 (10)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 אומן למופע ערב תורני לציבור הדתי- 40/2020הצעה מס'  .11
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לל כו 16.2.20לשם קבלת הצעות מחיר לאומן לאירוע מופע של ערב תורני  לציבור הדתי שיערך בהיכל הספורט נאות בגין בתאריך 

 .ם , דאבל בי הפקותפיסטוק אמני  : ספקים  2 -המדור לתרבות תורנית פנה ל,הגברה ותאורה 

 :מחיר  טבלת השוואותלהלן 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ) האומן עמיר בניון( פיסטוק אומנים הספק  עם ההצעה הזולה ביותר של  המדור לתרבות תורנית ממליצה לאשר ההתקשרות

 כולל הגברה ותאורה.  ,לא כולל מע"מ ₪  58,000ע"ס 

 

    182210782  -י תקציב מקור

 (12)נספח מס' 

 

 

 

 המלצות הועדה :

 

 רכישת ציוד וחלקי חילוף למערכות אינטרקום לגני הילדים בעיר - 2020/72הצעה מס'  - 2020/72הצעה מס'  .1

 וממליצה בפני ראש העיר  בטחון, הועדה מאשרת המלצת מח'  בטחון מ"מ מנהל מח' קבלת הסבר לאחר עיון בבקשה ובנספחים,    

 בהתאם למחיר הזול ביותר לפריט. , בע"מ 2018סי.אס.פי אינטרגרייט טכנולוגי קול בע"מ ועם רז עם  ההתקשרות לאשר 

 בשנהכולל מע"מ ₪  26,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 2020מופע מרכזי פורים לאמן , ת פוריםתהלוכ - 2020/28הצעה מס'  .2

 ואירועים וממליצה בפני ממנהל האירועים, הועדה מאשרת המלצת אגף ספורטלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

 כדלקמן :ההתקשרות ראש לאשר 

 אמן למופע מרכזי .א

 .ת מופע מרכזי של הרכב פול האוס עבור הפק,  - לא כולל מע"מ₪  28,000" ע"ס חוגגים הפקות"הספק 

 פוריםתכנים לתהלוכת    ב.

 .ע"ב המחיר הזול ביותר משאיות לתהלוכה  2עבור , לא כולל מע"מ₪  22,000ע"ס    "פאנתום"הספק . 1

 .רדמויות לתהלוכה ע"ב המחיר הזול ביות/עבור הולכי קביים, ליחידה לא כולל מע"מ₪   1,150ע"ס   "הפקותהספק  "חוגגים . 2

 .מע"מלא כולל  ל₪  11,500לות כוללת של דמויות בע 10-התכנית האמנותית תכלול כ*

 

 

 

 

 
 ר לעיריית רמלהבניית סל השתתפות רשותי במסגרת "חוק נהרי" עבור מוסדות מוכש"  - 2020/29הצעה מס'  .3

 פיסטוק אמנים דאבל בי הפקות 

 עלות     

 מע"מ  א כוללל

 עלות    

 מע"מ  א כוללל

  ₪  78,000 חנן בן ארי 

 ₪  58,000  עמיר בניון
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 זולה  הומשנמצא כי ההמלצה לבחירת ההצעה  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלנית אגף החינוך והנוער                     

    שי בע"מי. ש המגזר השליעם  בפני ראש העיר ההתקשרות   וממליצהעדה מאשרת המלצת אגף חינוך והנוער , הוביותר                      

  לא כולל מע"מ(. לשעה₪  250שעות,  30לא כולל מע"מ  )  7,380ע"ס                     

 
 ת רמלהבניית סל השתתפות רשותי לבתי"ס שש שנתי )חט"ב+ תיכון( לעיריי  - 2020/30הצעה מס'  .4

      לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלנית אגף החינוך והנוער, הועדה מאשרת המלצת אגף חינוך והנוער           

 ה לא  לשע₪  250שעות,  30) לא כולל מע"מ ₪  6,250ע"ס  ורד פייר יעוץ כלכלי עם  וממליצה בפני ראש העיר ההתקשרות          

 כולל מע"מ(.             

 
 יועצת לייעוץ וליווי של דיאטנית - 2020/31הצעה מס'  .5

ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת  מנהלת אגף מנהל ותיאום עירונילאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מ

 ההתקשרות עם המלצת אגף תיאום עירוני וממליצה בפני ראש העיר  , הועדה מאשרתההצעה הזולה ביותר 

 שעות עבודה(.  422כולל מע"מ )עבור ₪  74,061הדס חלימי ע"ס  

 

 שירות תחזוקה למערכות התרעה מפני רעידות אדמה במוסדות חינוך - 2020/32הצעה מס'  .6

, הועדה מאשרת המלצת מח' בטחון וממליצה בפני ראש טחוןימ"מ מנהל מח' הבלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

 . 2020, לשנת  לא כולל מע"מ 21,000עם חברת רשף ביטחון ע"ס  ההתקשרותלאשר  העיר 

 החברה הינה הבלעדית לתת שירות על המערכות המותקנות במוסדות החינוך בעיר.

 

 פעלת מערכת בקרת השקייה ברחבי העירה - 34/2020הצעה מס '  .7

 ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנציג מח' גנים ונוף

לא ₪  36,000אהד אהרון ע"ס עם  , הועדה מאשרת המלצת מח' גנים ונוף וממליצה בפני ראש העיר ההתקשרותביותר  

 חודשים (.  12) עבור  ל מע"מ עבור שירותי פיקוח ובקרהלכו

 

 תיות בשכונת נאות פרס שאיתור ת -עדכון החלטה  - 2020/35הצעה מס '  .8

וממליצה בפני  אגף ההנדסה, הועדה מאשרת המלצת מכלכלן אגף ההנדסהלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

  .חברת שי זכריה בע"מ מע"מ ללא כולל ₪  17,300תוספת של לאשר ראש העיר 

  9-ו 8,7סעיפים  בשל טעות משרדית באגף הנדסה, לא נלקחו בחשבון . 1יודגש כי התוספת הינה מהנימוקים הבאים : 

 לא כולל מע"מ (. ₪  13,800)  אשר כעת נדרש לאשר בשל דרישת רמ"י וכצורך העולה מהשטח, המוגדרים כאופציונאליים 

 לא כולל מע"מ(. ₪  3,500)  מ'  9איתור תשתיות בעומקים של עד בעניין   6 סעיףלא אושר בוועדה . 2

 

 נאות פרסשכונת יצוע בדיקות מעבדה לעבודות פיתוח ועפר בב - 2020/63הצעה מס'  .9

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלן אגף ההנדסה ונוכח ס"ד הזמנים הצפוף והעובדה כי נקבע קבלן זוכה 

לפרויקט  ויש צורך בהשלמת עבודה זו , הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 כולל מע"מ ₪  121,004.58( ע"ס 62%)   זוטסט החדשהבע"מעבדות אימ -החברה שנתנה את אחוז ההנחה הגבוה ביותר עם 

 כולל מע"מ(. ₪  8,066,972.16  מערך החוזה 1.5%)לפי חישוב של עלות 

 הערה : הועדה מאשרת עבודה ספציפית זו ומורה לאגף ההנדסה לפרסם מכרז בכל הקשור לעבודות נשוא הצעה זו. 

 

 

 

 אקוסטית באולם ספורט בקרית האמנים התקנת מחיצהתכנון ופיקוח על   - 2020/73הצעה מס'  .10
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, הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלן אגף ההנדסה 

 כולל מע"מ.₪  20,533.5חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ ע"ס ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 

 למופע ערב תורני לציבור הדתיאומן - 40/2020הצעה מס'  .11

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנציג מח' תרבות תורנית  , הועדה מאשרת המלצת מדור תרבות תורנית 

  ) האומן עמיר בניון( פיסטוק אומנים הספק  ההצעה הזולה ביותר של  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 כולל הגברה ותאורה.  ,לא כולל מע"מ ₪  58,000ע"ס 

 הועדה רואה בחומרה רבה את התנהלות המחלקה המקצועית. 

 

 

 רונן עזריה                רוזה עללאל                            

 מנכ"ל העירייה              העירייה גזברית                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : החלטות ראש העיר

 

 רכישת ציוד וחלקי חילוף למערכות אינטרקום לגני הילדים בעיר - 2020/72הצעה מס'  - 2020/72מס' הצעה  .1
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בהתאם , בע"מ 2018סי.אס.פי אינטרגרייט טכנולוגי קול בע"מ ועם רז  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם    

 למחיר הזול ביותר לפריט. 

 בשנהכולל מע"מ ₪  26,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 2020מופע מרכזי פורים לאמן , ת פוריםתהלוכ - 2020/28הצעה מס'  .2

 מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות כדלקמן :

 אמן למופע מרכזי .א

 .ת מופע מרכזי של הרכב פול האוס עבור הפק,  - לא כולל מע"מ₪  28,000" ע"ס חוגגים הפקות"הספק 

 תכנים לתהלוכת פורים   ב.         

 .ע"ב המחיר הזול ביותר משאיות לתהלוכה  2עבור , לא כולל מע"מ₪  22,000ע"ס    "פאנתום"הספק . 1 

דמויות לתהלוכה ע"ב המחיר /עבור הולכי קביים, ליחידה לא כולל מע"מ₪   1,150ע"ס   "הפקותהספק  "חוגגים . 2

 .הזול ביותר

 .מע"מלא כולל  ל₪  11,500מויות בעלות כוללת של ד 10-התכנית האמנותית תכלול כ* 

 
 הרי" עבור מוסדות מוכש"ר לעיריית רמלהבניית סל השתתפות רשותי במסגרת "חוק נ  - 29/2020הצעה מס'  .3

 לא כולל מע"מ   7,380ע"ס    י. ש המגזר השלישי בע"מעם  ההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

  לא כולל מע"מ(. לשעה₪  250שעות,  30) 

 
 ת רמלהבניית סל השתתפות רשותי לבתי"ס שש שנתי )חט"ב+ תיכון( לעיריי  - 2020/30הצעה מס'  .4

 לא כולל מע"מ₪  6,250ע"ס  ורד פייר יעוץ כלכלי עם  ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר           

 לשעה לא  כולל מע"מ(. ₪  250שעות,  30)         

 
 יועצת לייעוץ וליווי של דיאטנית - 2020/31הצעה מס'  .5

 שעות עבודה(.  422כולל מע"מ )עבור ₪  74,061הדס חלימי ע"ס ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר  

 

 חינוךשירות תחזוקה למערכות התרעה מפני רעידות אדמה במוסדות  - 2020/32הצעה מס'  .6

 . 2020לא כולל מע"מ , לשנת  21,000עם חברת רשף ביטחון ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 החברה הינה הבלעדית לתת שירות על המערכות המותקנות במוסדות החינוך בעיר.

 

 פעלת מערכת בקרת השקייה ברחבי העירה - 34/2020הצעה מס '  .7

 ל מע"מ עבור שירותי פיקוח ובקרהלא כול₪  36,000אהד אהרון ע"ס  מאמץ  החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 חודשים (.  12) עבור  

 

 

 

 

 

 

 ת בשכונת נאות פרס איתור תשתיו -עדכון החלטה  - 2020/35הצעה מס '  .8

  .חברת שי זכריה בע"מ לא כולל מע"מ ל₪  17,300תוספת של  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

  9-ו 8,7סעיפים  בשל טעות משרדית באגף הנדסה, לא נלקחו בחשבון . 1יודגש כי התוספת הינה מהנימוקים הבאים : 

 לא כולל מע"מ (. ₪  13,800)  אשר כעת נדרש לאשר בשל דרישת רמ"י וכצורך העולה מהשטח, המוגדרים כאופציונאליים 
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 לא כולל מע"מ(. ₪  3,500)  מ'  9איתור תשתיות בעומקים של עד בעניין   6 לא אושר בוועדה סעיף. 2

 

 נאות פרסשכונת יצוע בדיקות מעבדה לעבודות פיתוח ועפר בב - 2020/63הצעה מס'  .9

 עבדות איזוטסט החדשהמ -החברה שנתנה את אחוז ההנחה הגבוה ביותר ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ(. ₪  8,066,972.16  מערך החוזה 1.5%)לפי חישוב של עלות  כולל מע"מ ₪  121,004.58( ע"ס 62%)   בע"מ

 הערה : מאשר עבודה ספציפית זו ומורה לאגף ההנדסה לפרסם מכרז בכל הקשור לעבודות נשוא הצעה זו. 

 

 ספורט בקרית האמניםכנון ופיקוח על התקנת מחיצה אקוסטית באולם ת  - 2020/73הצעה מס'  .10

 כולל מע"מ.₪  20,533.5חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר  ההתקשרות עם 

 

 ומן למופע ערב תורני לציבור הדתיא- 40/2020הצעה מס'  .11

 ₪ 58,000ע"ס   ) האומן עמיר בניון( פיסטוק אומנים  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם הספק 

 כולל הגברה ותאורה.   ,לא כולל מע"מ 

 

 

 

 

 

 מיכאל וידל

 ראש העיר

 רמלה       


