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 תש"ף ניסן  ט' כחמישי התקיימה יום ש  ZOOMבאמצעות אפליקציית -ועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  
 (2020 באפריל 23) 
 

 משתתפים:                                                                             נוכחים:          
  ת להתחדשות עירונית מנהל המנהל  -יל פכט גזברית העירייה                                               ג  - רוזה עללאל 

           ירועים מנהל מח' א  -אורן רוזנברג                                         משנה ליועמ"ש   - עו"ד סופי ויטלם 
כלכלן אגף ההנדסה -רו"ח עוז בן שלוש   

מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן   
מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון   

 
  בהנחיית מנכ"ל העירייהבשל התפשטות נגיף הקורונה והעובדה כי הרשות המקומית עובדת במתכונת  חירום,   הערה :**   

נה , ועדות רכש ובלאי ) הצעות פטורות מחובת מכרז, מכרזים משותפים ( תתקיימ והסכמת כלל חברי הועדה                      

 , זאת בהסכמת כל חברי הועדה. ZOOM באמצעות אפליקציית                      
                                            

  הנדון:

 
 2020ום העצמאות י  -רכבי הגברה למסיבת מרפסות   - 2020/19הצעה מס'  .1

לספקים   2020רכבי הגברה למסיבת מרפסות בערב יום העצמאות בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור :  אגף ספורט ואירועים פנה
 ב.י שירותי הפצה ואירועים בע"מ .  צלילי אביב,  מגה הפקות, מור רוזן, אילי הפקות, חוגגים הפקות, א.  הבאים:

 צלילי אביב, מגה הפקות, א. ב.י שירותי הפצה ואירועים בע"מ, מור רוזן. :  הספקים אשר נענו להצעה
 

 להלן טבלת השוואות מחיר  :

א.ב.י שירותי הפצה  מגה הפקות צלילי אביב כמות פירוט
 ואירועים בע"מ 

 

 מור רוזן

 רכב מוגבר + נגרר
 מפרט טכני:

 מוניטורים 2 -
 ערוצים 8מיקסר  -
 מיקרופון שירה -
 מחשב לפלייבק -

4 5850 4095 8440  

 משאית פתוחה 
 מפרט טכני:

 מוניטורים 2 -
 ערוצים 8מיקסר  -
 מיקרופון שירה -
 מחשב לפלייבק -

2 5935 - 13940 18720 

 

 .בעלויות ו/או פיצויבמידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירוע בשל גורם עליון , העירייה לא תישא  הערה :

 אגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות כדלקמן : 

כולל מע"מ ₪  16,380חברת מגה הפקות בע"מ ע"ס לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של   -רכב מוגבר + נגרר  .1
 כולל מע"מ לכל אחד(. ₪  4,095רכבים בעלות של  4) 

משאיות  2כולל מע"מ ) ₪  11,870לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של צלילי אביב  ע"ס   -משאית פתוחה  .2
 (. כולל מע"מ כל אחת ₪   5,935בעלות של 

 עצמאות   -י תקציבמקור             

(1) נספח מס'   
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 וך המיוחד(החינרכישת ציוד וחומרים למיגון נגד נגיף  הקורונה ) הכנה לתלמידי   - 2020/92הצעה מס'  .2

  ציוד וחומרים למיגון נגד הקורונה. עובדי העירייה העובדים במוסדות חינוך ובכלל  נדרש לרכוש עבור
 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת מחיר עבור רכישת ציוד וחומרים למיגון נגד נגיף הקורונה ) הכנה לתלמידי החינוך

 , גרפיטי, חנן שלום, מתן לוי, הפי גרף, רן( בע"מ 2002)  ביט  אביטל שיווק, אמקה המיוחד ( לספקים הבאים : 
דורון רבין,  , דקר ציוד רפואי,רוני פינטו seaway - , דידי קסדות, דיגיטל טופ לדשרביט, רוז הפקות, נתיב מדיקה , 

 .( בע"מ1992מוצרי בניין )  שיווקחברה למור 
 

 טופ לד, , רוז הפקות ( בע"מ, גרפיטי, הפי גרף,  2002ביט ) אמקה , אביטל שיווק הספקים אשר נענו לפנייה :
( 1992יוד רפואי, מור חברה לשיווק מוצרי בניין ) , דקר צדורון רוביןרוני פינטו ,    - seawayנתיב מדיקה , דיגיטל  , 

 . בע"מ
 

צוין בפנייה כי הכמויות המופיעות הן משוערות וכי האספקה תיעשה במספר פעימות. כמו כן, אין עיריית  הערה :
 רמלה מתחייבת לכמות מינימום לאספקה. 

 
 להלן טבלת השוואות מחיר :

   

 

  

 

 
 

seaway

 רוני

פינטו

אביטל 

שיווק

אמקה 

ביט 

 )2002(

דורון רוביןגרפיטיבע"מ

דקר ציוד 

רפואי

נתיב 

מדיקה

מור 

חברה 

לשיווק 

מוצרי 

בניין 

 )1992(

רוז הפקותהפי גרףטופ לדבע"מ

תאור הפריט

כמות 

ביחידות

מחיר 

יחידה

מחיר 

יחידה

מחיר 

יחידה

מחיר 

יחידה

מחיר 

יחידה

מחיר 

יחידה

מחיר 

יחידה

מחיר 

יחידה

מחיר 

יחידה

מחיר 

מחיר יחידהיחידה

ג'יל לניקוי ידיים 500 מ"ל 70% 

100018.818.452619281922.9עם אלכוהול ולחצן משאבה

מסכה כרורגית 50 יחידות 

300001.45באריזה

כרגע 

במלא 

70001.691.781.721.51.691.71.8

מסכה KN95/N95 50 יחידות 

10007.8בחבילה

כרגע 

במלא 

150013.311.59.91089.398.59

כפפות לטקס שחור/כחול 100 

3002126.518272731.1זוגות בחבילה

דלי לניקוי כללי המכיל אלכוהול 

50010558528394853.1375 מטליות בדלי

להלן הכמויות הנדרשות לפעימה ראשונה 

כמותתאור הפריט

מחיר 

סה"כ

מחיר 

סה"כ 

כולל 

מע"מ

שם 

הספק

ג'יל לניקוי ידיים 500 מ"ל 70% עם 

20036904317.3אלכוהול ולחצן משאבה

אמקה 

ביט ) 

 200209

בע"מ

70001015011876מסכה כרורגית 50 יחידות באריזה

seawa

y- רוני 

פינטו

מסכה KN95/N95 50 יחידות 

03900בחבילה

seawa

y - רוני 

פינטו

כפפות לטקס שחור/כחול 100 זוגות 

גרפיטי20036004212בחבילה

דלי לניקוי כללי המכיל אלכוהול 500 

גרפיטי5014001638מטליות בדלי

22043סה,כ כולל מע"מ
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וני פינטו, ע"פ ר - seaway , , גרפיטי( בע"מ 2002)  אמקה  ביט מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם הספקים הבאים :
 הזול ביותר לפריט.  המחיר

 לא כולל מע"מ. ₪  110,000סכום ההתקשרות לא יעלה על 
 יובהר כי הרכישות תתבצענה במספר פעימות, בהתאם לצורך. 

 

 הוצאות קורונה   -מקור תקציבי  

(2) נספח מס'   

 במוסדות חינוך וציבור פיקוח על ביצוע הנגשות  - 93/2020הצעה מס'  .3

הלאור ניהול ופיקוח פרויקטים מפקחים כדלקמן:  6 -לשם פיקוח על ביצוע הנגשות במוסדות חינוך וציבור, אגף הנדסה פנה ל

מ. גרונסקי הנדסה , תמך י.ג. הנדסה אזרחית בע"מ, מ"זהר שמר ניהול פרויקטים בע, מ"אלמלם הנדסה וניהול בע, מ"בע

.מ"י.א. עמית הנדסה בע, בע"מ 2000ויזמות   

 2000מ. גרונסקי הנדסה ויזמות ,  תמך י.ג. הנדסה אזרחית בע"מ, , מ"אלמלם הנדסה וניהול בעהספקים אשר נענו לפנייה : 

. בע"מ  

  ₪(. 4,722,098מ-מסך עלות העתודה של ההנגשות ) כ %5.2  -אומדן העירייה

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :

 סה"כ שכ"ט כולל מע"מ לא כולל מע"מ שכ"ט  אחוז שכ"ט שם החברה

  116,021.95   99,164.06       2.10% אלמלם הנדסה וניהול בע"מ

  162,983.21   139,301.89     2.95% תמך י.ג. הנדסה אזרחית בע"מ

  129,834.08   110,969.30     2.35% בע"מ 2000מ. גרונסקי הנדסה ויזמות 

 

₪  116,021.95ע"ס  אלמלם הנדסה וניהול בע"מחברת  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אתאגף הנדסה ממליץ לאשר 
מע"מ.לא כולל ₪   4,722,098בהתבסס על אומדן  %02.1כולל מע"מ לפי שיעור שכ"ט של   

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם.

 הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברות העירייה.    לפי הרשאות, -מקור תקציבי   

(3) נספח מס'   

 (באגף הנדסה )מח' רישוי ןוסינון למרחב מוג אוורורמערכת רכישת   - 94/2020הצעה מס'  .4

שלבי תעשיות חברות כדלקמן:  2-, אגף הנדסה פנה לרכישת מערכת אוורור וסינון למרחב מוגן באגף הנדסה )מח' רישוי(לשם 

, תעשיות בית אל זכרון יעקב בע"מ.בע"מ  

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:
₪. 11,115 -שלבי תעשיות בע"מ .1  
₪. 15,134 -. תעשיות בית אל זכרון יעקב בע"מ2  
 

  .כולל מע"מ ₪ 11,115 ע"ס שלבי תעשיות בע"מחברת אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 

2791 -מקור  תקציבי  

(4) נספח מס'   
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 ארכת התקשרותה -מתן שירותים משפטיים חיצוניים למחלקת נכסים בעירייה  - 95/2020הצעה מס'  .5

מתן עבור שרקון בן עמי ושות'  עורכי דין משרדאישרה התקשרות עם  17.12.2019מיום  15-74/2019 מס'  ועדת הצעות פטורות

מע"מ  לא כולל₪  14,600)  חודשים 4-מע"מ ללא כולל ₪  58,400ע"ס  שירותים משפטיים חיצוניים למחלקת נכסים בעירייה

( או עד פרסום מכרז כ"א כמוקדם. שעות  40עבור  לחודש  

הקורונה, משרד הפנים הקפיא את מכרזי כ"א ולכן לא ניתן היה לפרסם נגיף לאור מצב החירום ששורר כיום בארץ עקב התפרצות 

 מכרז זה.

הערה : יודגש כי מדובר במתן שירות חשוב לשם העבודה השוטפת באגף ההנדסה כגון : שכירויות, נכסים, הפקעות, הקצאות 

 מקרקעין וכדומה.  

לשלושה חודשים , עד ליום משרד עורכי דין שרקון בן עמי אגף הנדסה מבקש לאשר הארכת התקשרות עם אשר על כן,  

01.09.2020  ע"ס  43,800 ₪ לא כולל מע"מ ) עלות לחודש -  14,600 ₪ לא כולל מע"מ(, או עד פרסום מכרז  וקביעת זוכה, 

 המוקדם מבניהם. 

2814 -מקור תקציבי  

(5) נספח מס'   

 / א' 45ת"ל תתכנית  לחוק התכנון והבניה 197טיפול בתביעת פיצויים לפי סעיף   - 96/2020הצעה מס'  .6

כחלק מתביעת הפיצויים שהוגשה ע"י הבנקים כנגד העירייה, מועצה אזורית גזר ומועצה אזורית חבל מודיעין בגין ירידת הערך 
כלכלית חוות דעת השמאי אורי כהן כמי שטיפל בעניין לשכור שירותיו של א', הוחלט /45שצפויה להיות בעקבות החלת תת"ל 

את המידע המלא והנדרש על מנת להכין  בידיו יש  כפועל יוצא מכך ו / א' 45מתכנית תת"ל הכלכליים הנובעים  בהיבטים שעסקה
עניינית שתסייע בתביעה שכנגד. חוות דעת   

לל מע"מ.כו₪  70,200 -הכולל הינו  שכ"ט המבוקש  

מע"מ.   כולל₪  3,4002  -(1/3)   השתתפות עיריית רמלה  

₪  23,400בסך  ( בשכ"ט1/3אורי כהן ולאשר את השתתפות העירייה ) אגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם השמאי   
כולל מע"מ.    

 

  2814 -תקציבי מקור 

(6) נספח מס'   

  במנהלת מתן ליווי מקצועי לפיתוח וביסוס העבודה החברתית   - 97/2020הצעה מס'  .7

 תחום התכנון והבניה הוגדר ע"י ממשלת ישראל כתחום חיוני. כל כן, ועדות התכנון ממשיכות להתכנס גם בתקופת הערה :

 משבר נגיף הקורונה לרבות הותמ"ל.  

 אשר על כן, התקשרויות בנושאים אילו מועברים באופן שוטף לוועדות הפטור. 

ליווי מקצועי של מנהל תחום חברה בהתאם להנחיות הרשות להתחדשות עירונית ב מנהלת התחדשות עירונית רמלה מעוניינת 
 , באמצעות הדרכה אישית ומתן ייעוץ בסוגיות שונות ובכלל :  )מצ"ב הנחיות הרשות( חודשים 6וקהילה במנהלת למשך 

 ט אישי או קבוצתי לסגל המנהלת. ממפגשי ליווי עם מנהלת התחום החברתי במנהלת, בפור  12 .א
 הדרכות מקצועיות מרוכזות לסגל המנהלת ולשותפים העירוניים בנושאים מקצועיים נדרשים  3 .ב

 . ) גישור, דו"ח חברתי וכו'.( 
 בניית מאגרי מידע ונהלי עבודה בהתאם לתכולת העבודה המפורטת בבקשה .  .ג
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תוח וביסוס העבודה החברתית מתן ליווי מקצועי לפיהמנהלת להתחדשות עירונית פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור 

 לספקים הבאים ) התקבלו המלצות ממנהלות וגורמים נוספים ( :  ויה פלאן, מודוס, עידו ונועה, ונועם תומס.  במנהלת 

 הספקים אשר נענו לפניה : עידו ונועה, מודוס. 

 הערה :  הספק ויה פלאן הגיש הצעתו  באיחור ולכן הצעתו נפסלה. 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו : 

 

 מחיר לא כולל מע"מ רכיב  שם המציע 

 עידו ונועה  1

 19,380 ליווי שוטף

 13,175 בניית מערכים וחניכה

 32,555 סה"כ

 17,400 ליווי שוטף מודוס 2

 40,000 בניית מערכים וחניכה  

 57,400 סה"כ  

 

לא כולל מע"מ. ₪  32,555עידו ונועה ע"ס המנהלת להתחדשות עירונית  ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של   

  **  יש לעגן את ההתקשרות בהסכם. 

 2027922750  -תקציבי מקור 

( 7) נספח מס'   

 תחם הרצל רשויות מ -יעוץ בתחום תשתיות רטובות לתכניות מפורטות להתחדשות עירונית י  - 2020/89הצעה מס'  .8

 תחום התכנון והבניה הוגדר ע"י ממשלת ישראל כתחום חיוני. כל כן, ועדות התכנון ממשיכות להתכנס גם בתקופת הערה :

 משבר נגיף הקורונה לרבות הותמ"ל.  

 אשר על כן, התקשרויות בנושאים אילו מועברים באופן שוטף לוועדות הפטור. 

. במסגרת מסלול רשויות אישרה הרשות להתחדשות עירונית את מתחם הרצל לקידום במסלול רשויות 17.11.19בתאריך 
תקציבית שהתקבלה  מתקצבת הרשות להתחדשות עירונית צוות יועצים שאחראים לקידום התכנון של המתחם )מצ"ב התחייבות

(.26.1.2020בתאריך   

 מתחם הרצל רשויות :
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, מנהל המנהלת להתחדשות עירונית פנה בבקשה מכיוון שמדובר בתחום הדורש הבנה ייחודית בתחום ההתחדשות העירונית  
לספקים הבאים ) לאחר התייעצות עם מסלול רשויות לקבלת הצעות מחיר עבור יעוץ בתחום תשתיות רטובות למתחם הרצל 

ילון.  -אדריכל העיר ( :  לביא נטף, סירקין בוכנר, פלגי מים, מ.רוזנטל, קבוצת תהל, בלשה  

פלגי מים.   הספקים אשר נענו לפנייה :  

 הצעת סירקין בוכנר  נפסלה לאור זאת שהמחיר שהוצע חרג ממחיר המקסימום כפי שהוגדר בהצעה.

לאור זאת שלא הוגשה רשימת פרויקטים בנספח כפי שנדרש והמציע לא עמד במועד שניתן לו להשלמת  נפסלההצעת לביא נטיף 
 הפרטים.

 כולל מע"מ. ₪  113,025  -מחיר מקסימום שניתן ע"י הרשות להתחדשות עירונית 

 להלן הצעת המחיר שהתקבלה:   

 ניקוד פרמטר מגיש

 פלגי מים

 מחיר

102,000 

40/40 

ניסיון פינוי  -1אמת מידה 
 22/50 בינוי

התרשמות אדריכל העיר 
 8/10 וראש המנהלת

 70 סה"כ  

 

כולל מע"מ. ₪  102,000חברת פלגי מים ע"ס  התקשרות עםהמנהלת להתחדשות עירונית ממליצה לאשר   

 החברה עומדת בתנאי הסף.  

  ** יש לעגן את ההתקשרות בהסכם.  

  2028182750  - תקציבי מקור 

 ( 8) נספח מס' 

 מתחם הרצל רשויות    - ירוניתייעוץ נוף לתכניות מפורטות להתחדשות ע  - 2020/99הצעה מס'  .9

 תחום התכנון והבניה הוגדר ע"י ממשלת ישראל כתחום חיוני. כל כן, ועדות התכנון ממשיכות להתכנס גם בתקופת הערה :

 משבר נגיף הקורונה לרבות הותמ"ל.  

 אשר על כן, התקשרויות בנושאים אילו מועברים באופן שוטף לוועדות הפטור. 

אישרה הרשות להתחדשות עירונית את מתחם הרצל לקידום במסלול רשויות. במסגרת מסלול רשויות מתקצבת  17.11.19בתאריך 
ם שאחראים לקידום התכנון של המתחם )מצ"ב התחייבות תקציבית שהתקבלה בתאריך הרשות להתחדשות עירונית צוות יועצי

26.1.2020 .)  

 

 

 

 מתחם הרצל רשויות :
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, מנהל המנהלת להתחדשות עירונית פנה בבקשה מכיוון שמדובר בתחום הדורש הבנה ייחודית בתחום ההתחדשות העירונית 
לספקים הבאים ) לאחר התייעצות עם לקבלת הצעות מחיר עבור יעוץ בתחום תשתיות רטובות למתחם הרצל מסלול רשויות 

  נחלת הכלל, דרמן ורבקל, מנעד, צור וולף, סטודיו אורבן נוף, קן בנוף, מקום אדריכלות.  אדריכל העיר ( : 

נחלת הכלל.  הספקים אשר נענו לפנייה :  

 כולל מע"מ. ₪  106,715  -מחיר מקסימום שניתן ע"י הרשות להתחדשות עירונית 

 להלן הצעת המחיר שהתקבלה והניקוד:

 ניקוד פרמטר מגיש

נחלת 
 הכלל

 מחיר

90,708 

40/40 

ניסיון  -1אמת מידה 
 43/50 פינוי בינוי

התרשמות אדריכל העיר 
 8/10 וראש המנהלת

 91 סה"כ  

 

כולל מע"מ. ₪  90,708ע"ס  חברת נחלת הכלל  התקשרות עםהמנהלת להתחדשות עירונית ממליצה לאשר   

 החברה עומדת בתנאי הסף.  

  ** יש לעגן את ההתקשרות בהסכם.  

  2028182750  - תקציבי מקור 

 (9) נספח מס'  

 תחם הרצל רשויות   מ -ם לתכניות מפורטות ייעוץ תשתיות וכבישי  - 2020/100הצעה מס'  .10

 תחום התכנון והבניה הוגדר ע"י ממשלת ישראל כתחום חיוני. כל כן, ועדות התכנון ממשיכות להתכנס גם בתקופת משבר הערה : 

 נגיף הקורונה לרבות הותמ"ל. 

 אשר על כן, התקשרויות בנושאים אילו מועברים באופן שוטף לוועדות הפטור. 

 

 

 

 

 

 מספרי חלקות בחלקן חלקות בשלמותןמספרי  גוש
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תחם הרצל לקידום במסלול רשויות. במסגרת מסלול רשויות מתקצבת אישרה הרשות להתחדשות עירונית את מ 17.11.19בתאריך 
הרשות להתחדשות עירונית צוות יועצים שאחראים לקידום התכנון של המתחם )מצ"ב התחייבות תקציבית שהתקבלה בתאריך 

26.1.2020 .)  

מתחם הרצל רשויות :   

 

 

 

, מנהל המנהלת להתחדשות עירונית פנה בבקשה מכיוון שמדובר בתחום הדורש הבנה ייחודית בתחום ההתחדשות העירונית 
לספקים הבאים ) לאחר התייעצות עם לקבלת הצעות מחיר עבור יעוץ בתחום תשתיות רטובות למתחם הרצל מסלול רשויות 

 , אייל קראוס, אמאבמורן הנדסת דרכים, דגש הנדסה, אמי מתום, גרונר דאל מהנדסים    ,PGL אליה הנדסה, אדריכל העיר ( : 
 תחבורה ותנועה.

  , אליה הנדסה. PGL מורן הנדסה,  הספקים אשר נענו לפנייה :

 כולל מע"מ. ₪  113,978  -מחיר מקסימום שניתן ע"י הרשות להתחדשות עירונית 

 להלן הצעת המחיר שהתקבלו והניקוד:

 ניקוד פרמטר מגיש

מורן 
 הנדסה

 מחיר

108,281 

40/40 

ניסיון פינוי  -1אמת מידה 
 17/50 בינוי

התרשמות אדריכל העיר 
 8/10 וראש המנהלת

 65 סה"כ  

PGL 

 מחיר

108,281 

40/40 

ניסיון פינוי  -1אמת מידה 
 37/50 בינוי

התרשמות אדריכל העיר 
 9/10 וראש המנהלת

 86 סה"כ  

אליה 
 הנדסה

 מחיר

111,650 

38.75/40 

ניסיון פינוי  -1אמת מידה 
 12/50 בינוי

התרשמות אדריכל העיר 
 8/10 וראש המנהלת

 מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן גוש

4346  520-510,504 525,489,485,473,471,1 
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 58.75 סה"כ  

 

 . כולל מע"מ  108,281₪ע"ס     PGLחברת התקשרות עםהמנהלת להתחדשות עירונית ממליצה לאשר 

 (. 86החברה עומדת בתנאי הסף וקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר ) 

  ** יש לעגן את ההתקשרות בהסכם.  

2028182750   -מקור תקציבי   

 (10) נספח מס' 

 

 

 

 ות הועדה :לצהמ

 

 2020ם העצמאות יו  -כבי הגברה למסיבת מרפסות ר  - 91/2020הצעה מס'  .1

בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל האירועים ברשות וכן העובדה כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, לאחר עיון 

 הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות כדלקמן :  

כולל ₪  16,380"ס חברת מגה הפקות בע"מ עלאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של   -רכב מוגבר + נגרר  .א
 כולל מע"מ לכל אחד(. ₪  4,095רכבים בעלות של  4) מע"מ 

 2כולל מע"מ ) ₪  11,870רות עם ההצעה הזולה ביותר של צלילי אביב  ע"ס לאשר ההתקש  -משאית פתוחה  .ב
 כולל מע"מ כל אחת (. ₪   5,935משאיות בעלות של 

 

 
 נגד נגיף  הקורונה ) הכנה לתלמידי החינוך המיוחד(רים למיגון רכישת ציוד וחומ  - 92/2020הצעה מס'  .2

בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מחלקת רכש  וכן העובדה כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה לאחר עיון 

, ( בע"מ 2002)  אמקה  ביט הספקים הבאים :מאשרת המלצת מחלקת רכש  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

  הזול ביותר לפריט. מחיר, ע"פ הרוני פינטו - seaway , גרפיטי

 לא כולל מע"מ. ₪  110,000סכום ההתקשרות לא יעלה על   
 

 יובהר כי הרכישות תתבצענה במספר פעימות, בהתאם לצורך. 
 

 פיקוח על ביצוע הנגשות במוסדות חינוך וציבור  - 93/2020הצעה מס'  .3

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסה והעובדה כי ההצעה אינה חורגת מאומדן העירייה, הועדה מאשרת 
 אלמלם הנדסה וניהול בע"מחברת  ההצעה הזולה ביותר של בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם המלצת אגף הנדסה וממליצה 

 מע"מ. לא כולל₪  4,722,098בהתבסס על אומדן  2.10%כולל מע"מ לפי שיעור שכ"ט של ₪  116,021.95ע"ס 

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם. 

 

 

 (באגף הנדסה )מח' רישוי ןוסינון למרחב מוג אוורורמערכת רכישת   - 94/2020הצעה מס'  .4
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הועדה כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסה והעובדה 

כולל  ₪ 11,115 ע"ס שלבי תעשיות בע"מחברת בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה 

 .מע"מ

 

 ארכת התקשרותה -חיצוניים למחלקת נכסים בעירייהמתן שירותים משפטיים   - 95/2020הצעה מס'  .5

לאור מצב החירום ששורר כיום בארץ עקב התפרצות נגיף הקורונה, לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסה לפיו  

כי דין משרד עורמשרד הפנים הקפיא את מכרזי כ"א ולכן לא ניתן היה לפרסם מכרז זה, הועדה מאשרת הארכת התקשרות עם 

לא כולל ₪  14,600  -לא כולל מע"מ ) עלות לחודש ₪  43,800ע"ס    01.09.2020שרקון בן עמי לשלושה חודשים בלבד  , עד ליום 

 מע"מ(, או עד פרסום מכרז  וקביעת זוכה, המוקדם מבניהם. 

 / א' 45ת"ל תתכנית  לחוק התכנון והבניה 197טיפול בתביעת פיצויים לפי סעיף   - 96/2020הצעה מס'  .6

לאשר  וממליצה בפני ראש העיר  אגף הנדסה, הועדה מאשרת המלצת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסה

כולל מע"מ. ₪  23,400בסך  ( בשכ"ט1/3אורי כהן ולאשר את השתתפות העירייה ) ההתקשרות עם השמאי   

 

  במנהלת מתן ליווי מקצועי לפיתוח וביסוס העבודה החברתית   - 97/2020הצעה מס'  .7

העובדה כי תחום התכנון והבניה הינו תחום שהוגדר מנהל המנהלת להתחדשות עירונית, לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

רויקט התחדשות חיוני ע"י ממשלת ישראל בתקופה זו ) התפשטות נגיף הקורונה ( וכן מדובר ביועצים אשר שותפים להשלמת פ

ההצעה הזולה עירונית,  הועדה מאשרת המלצת המנהלת להתחדשות עירונית וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 לא כולל מע"מ. ₪  32,555עידו ונועה ע"ס ביותר של 

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם.

 

 תחם הרצל רשויות מ -התחדשות עירונית יעוץ בתחום תשתיות רטובות לתכניות מפורטות לי  - 98/2020הצעה מס'  .8

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל המנהלת להתחדשות עירונית, העובדה כי תחום התכנון והבניה הינו תחום שהוגדר חיוני 

עירונית,  הקורונה ( וכן מדובר ביועצים אשר שותפים להשלמת פרויקט התחדשות ע"י ממשלת ישראל בתקופה זו ) התפשטות נגיף 

חברת פלגי מים ע"ס  עם הועדה מאשרת המלצת המנהלת להתחדשות עירונית וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

החברה עומדת בתנאי הסף. כולל מע"מ. ₪  102,000  

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם.

 

 תחם הרצל רשויות  מ  -יעוץ נוף לתכניות מפורטות להתחדשות עירונית י  - 99/2020הצעה מס'  .9

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל המנהלת להתחדשות עירונית, העובדה כי תחום התכנון והבניה הינו תחום שהוגדר 

שר שותפים להשלמת פרויקט התחדשות ם אחיוני ע"י ממשלת ישראל בתקופה זו ) התפשטות נגיף הקורונה ( וכן מדובר ביועצי

חברת נחלת  עירונית,  הועדה מאשרת המלצת המנהלת להתחדשות עירונית וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

החברה עומדת בתנאי הסף.  כולל מע"מ.₪  90,708הכלל  ע"ס   

   יש לעגן את ההתקשרות בהסכם. 

 

 

 
 
 

 תחם הרצל רשויות   מ -יעוץ תשתיות וכבישים לתכניות מפורטות י  - 100/2020הצעה מס'  .10
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לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל המנהלת להתחדשות עירונית, העובדה כי תחום התכנון והבניה הינו תחום שהוגדר 

להשלמת פרויקט התחדשותשותפים  חיוני ע"י ממשלת ישראל בתקופה זו ) התפשטות נגיף הקורונה ( וכן מדובר ביועצים אשר  

  עירונית,  הועדה מאשרת המלצת המנהלת להתחדשות עירונית וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

 (. 86החברה עומדת בתנאי הסף וקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר )   . כולל מע"מ  108,281₪ע"ס    PGL חברת    

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם. 

 
 

 ונן עזריה ר        רוזה עללאל                                                                               
 נכ"ל העירייה  מ         גזברית  העירייה                                                                               

 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
 
 

 2020ם העצמאות יו  -כבי הגברה למסיבת מרפסות ר  - 91/2020הצעה מס'  .1

 מאמץ החלטת הועדה ומאשר  ההתקשרות כדלקמן :  

כולל ₪  16,380חברת מגה הפקות בע"מ ע"ס לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של   -רכב מוגבר + נגרר  .א
  כולל מע"מ לכל אחד(.₪  4,095רכבים בעלות של  4מע"מ ) 

 כולל מע"מ ₪  11,870אשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של צלילי אביב  ע"ס ל  -משאית פתוחה  .ב
 כולל מע"מ כל אחת (. ₪   5,935משאיות בעלות של  2) 

 
 כישת ציוד וחומרים למיגון נגד נגיף  הקורונה ) הכנה לתלמידי החינוך המיוחד(ר  - 92/2020הצעה מס'  .2

, וני פינטור - seaway , , גרפיטי( בע"מ 2002)  אמקה  ביט הספקים הבאים :מאמץ החלטת הועדה ומאשר  ההתקשרות עם 

  הזול ביותר לפריט. מחירע"פ ה

 לא כולל מע"מ. ₪  110,000סכום ההתקשרות לא יעלה על   
 

 יובהר כי הרכישות תתבצענה במספר פעימות, בהתאם לצורך. 
 

 פיקוח על ביצוע הנגשות במוסדות חינוך וציבור  - 93/2020הצעה מס'  .3

כולל מע"מ לפי שיעור ₪  116,021.95ע"ס  אלמלם הנדסה וניהול בע"מברת ח מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 
 מע"מ.לא כולל  ₪  4,722,098בהתבסס על אומדן  2.10%שכ"ט של 

 
 (באגף הנדסה )מח' רישוי ןוסינון למרחב מוג אוורורמערכת רכישת   - 94/2020הצעה מס'  .4

 .כולל מע"מ ₪ 11,115 ע"ס שלבי תעשיות בע"מחברת ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 

 

 ארכת התקשרותה -מתן שירותים משפטיים חיצוניים למחלקת נכסים בעירייה  - 95/2020הצעה מס'  .5



  ס"ד ב
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 01.09.2020משרד עורכי דין שרקון בן עמי לשלושה חודשים בלבד  , עד ליום הארכת התקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

  ע"ס  43,800 ₪ לא כולל מע"מ ) עלות לחודש -  14,600 ₪ לא כולל מע"מ(, או עד פרסום מכרז  וקביעת זוכה, המוקדם מבניהם.

 

 / א' 45ת"ל תתכנית  לחוק התכנון והבניה 197טיפול בתביעת פיצויים לפי סעיף   - 96/2020הצעה מס'  .6

₪  23,400בסך  ( בשכ"ט1/3אורי כהן ולאשר את השתתפות העירייה ) ההתקשרות עם השמאי מאמץ החלטת הועדה ומאשר   

 כולל מע"מ. 

 

  במנהלת מתן ליווי מקצועי לפיתוח וביסוס העבודה החברתית   - 97/2020הצעה מס'  .7

 לא כולל מע"מ. ₪  32,555עידו ונועה ע"ס ההצעה הזולה ביותר של ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם.

 

 תחם הרצל רשויות מ -יעוץ בתחום תשתיות רטובות לתכניות מפורטות להתחדשות עירונית י  - 98/2020הצעה מס'  .8

החברה עומדת בתנאי הסף. כולל מע"מ. ₪  102,000חברת פלגי מים ע"ס  עם ההתקשרותמאמץ החלטת הועדה ומאשר   

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם.

 

 תחם הרצל רשויות  מ  -יעוץ נוף לתכניות מפורטות להתחדשות עירונית י  - 99/2020הצעה מס'  .9

החברה עומדת בתנאי הסף. כולל מע"מ. ₪  90,708חברת נחלת הכלל  ע"ס  ההתקשרות עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר   

   יש לעגן את ההתקשרות בהסכם. 

 

 תחם הרצל רשויות   מ -יעוץ תשתיות וכבישים לתכניות מפורטות י  - 100/2020הצעה מס' .  10

החברה עומדת בתנאי הסף וקיבלה את   . כולל מע"מ₪  108,281ע"ס  PGL חברתההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 (.86ביותר ) הניקוד הגבוה 

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם.

 
 
 
 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 
 

 

 


