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 ף "תש אייר' ההתקיימה ביום שלישי כש  ZOOMבאמצעות אפליקציית  -( הצעות פטורות ) ועדת רכש ובלאי מישיבת  
 . רמלה 9ויצמן , ל"ש זינגר ז"בבניין העירייה ע, ל"ז ש אפריאט"בחדר ישיבות ע, (0202 מאי 91) 

 

 משתתפים:                                                                             נוכחים:          
  היחידה לאיכות הסביבה  -ברק יקותיאל                                  גזברית העירייה               - רוזה עללאל 

                                                ש "משנה ליועמ  - ד סופי ויטלם "עו
כלכלן אגף ההנדסה -ח עוז בן שלוש "רו  

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

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

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

 .זאת בהסכמת כל חברי הועדה,  ZOOM באמצעות אפליקציית                      
                                       

                                           
  :הנדון

 א "ת כלי נגינה חומרים מתכלים ומשחקים דידקטיים למתיכישהמלצה בדבר ר - /02/2/15' הצעה מס .5

  -משחקים דידקטיים  .א
 :כדלקמן ספקים 1 -רכש פנתה ל' מח , דידקטייםמשחקים לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 .הורד, שלי זאנטקרן, יסוד, גיא סוכנויות, גן בתנועה, דף רם, דניאלי יוסי, פעלטון, טולי בגן         
 .הורד, שלי זאנטקרן, יסוד, גיא סוכנויות, גן בתנועה, דף רם, דניאלי יוסי, פעלטון, טולי בגן : הספקים אשר נענו לפניה        

 
 ,שלי זאנטקרן, יסוד, גיא סוכנויות, גן בתנועה, דף רם, דניאלי יוסי, פעלטון, טולי בגן  :רכש ממליצה הרכישה מכל המציעים ' מח   
  .בהתאם לפריט המתאים הזמין והזול, הורד   

 

  -חומרי יצירה מתכלים  .ב
 :כדלקמן  ספקים 4-רכש פנתה ל' מח  , חומרי יצירה מתכלים לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 .אמקה ביט, טולי בגן, רדיוס, אטיאס אופיס       
 . טולי בגן :הספקים אשר נענו לפניה       

 
  (.הצעה יחידה) י בגן טול  :מהמציע הרכישה לאשר רכש ממליצה ' חמ  

 

  -כלי נגינה  .ג
 .מ"קלימבה מוזיקה בע, כלי זמר, חלילית :ספקים כדלקמן 3 -מחלקת רכש פנתה ל,  עבור  כלי נגינהלשם קבלת הצעות מחיר 

 .מ"קלימבה מוזיקה בע, כלי זמר :הספקים אשר נענו לפניה

 
 . בהתאם לפריט המתאים הזמין והסול ,מ "קלימבה מוזיקה בע, כלי זמר : מהמציעים  רכישהרכש ממליצה ה' מח

 

  44,,66לא יעלה על ( כלי נגינה , חומרי יצירה מתכלים, משחקים דידקטיים) לעיל  סכום הרכישה לכלל ההצעות  ₪ 
 .מ"כולל מע        

  ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה 5'פירוט מלא של כלל הפריטים מופיע בנספח מס: הערה . 
 

 (  יוזמות משרד החינוך )   4,5///522,-קור תקציבי מ

 ( 5' נספח מס                                                                     (
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 ספורט אגף 

 ביטול החלטה -בעיר' הפטרייה'ביצוע עבודות אומנות ופיתוח במתחם  - /02/2/45' הצעה מס .2
 אישרה התקשרות עם ירון שביט עבור ביצוע עבודות אומנות ופיתוח  32.92.0291מיום  3390291-91' וועדת הצעות פטורות מס

 . מ"מע לא כולל ₪  931,222ס "בעיר ע' הפטרייה'ם במתח
 אגף ההנדסה , של האומן ירון שביט לחתום על החוזה ועל נספחי הביטוח וכן ויתור שלו על הזכייה אי הסכמהאולם לאור 

 . מ"לא כולל מע₪  ///,541ס "מבקש מהועדה לאשר ביטול ההתקשרות עם ירון שביט ע

 ( 2' נספח מס) 

 ניהול ופיקוח על הקמת כלבייה עירונית - 02/2/4/5' הצעה מס .2
ספיר ניהול וסילוק , מ"בע איליקון: מפקחים כדלקמן 1-אגף הנדסה פנה ל, לשם ניהול ופיקוח על הקמת כלבייה עירונית

 .מ"קיו להנדסה בע.אס.אי, אלי מלמד, מ"הנדסה אזרחית בע. ג.תמך י, מ"תביעות בע

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו     

 (:מ"מע לא כולל₪  ///,///,2 -אומדן פרויקט)**

ט כולל "שכ מ"ט לפני מע"שכ ט"אחוז שכ שם החברה
 מ"מע

ספיר ניהול וסילוק תביעות 
 מ"בע

2.25%       67,500        78,975  

הנדסה אזרחית . ג.תמך י 
 מ"בע

4.12% 931,222    919,112   

  150,930      129,000     4.30% מ"קיו להנדסה בע.אס.אי
    -                  -               לא הגישו הצעה מ"איליקון בע
ולכן הצעתו  -הגיש הצעה באיחור אלי מלמד

 נלקחת בחשבוןלא 
              -                  -    

 

 ₪  41,,,4ס "מ ע"חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בעההצעה הזולה ביותר של ההתקשרות עם לאשר  אגף הנדסה ממליץ 
 (.מ"מעלא כולל  ₪  ///,///,2בהתבסס על אומדן של  2.21%ט "לפי אחוז שכ)מ "כולל מע 
 

  2,56 -תקציבי מקור

 ( 2' נספח מס) 

 'תכנון חשמל ותקשורת עבור קירוי השוק שלב ב - 5,//02/2' הצעה מס .6
סמו , מ"טיקטין תכנון חשמל בע: מתכננים כדלקמן 3-אגף הנדסה פנה ל', לשם תכנון חשמל ותקשורת עבור קירוי השוק שלב ב

 .מ"איי טי אס הנדסה וייעוץ בע, מ"הנדסת חשמל בע
 

 (.ב הסבר לאומדן"מצ)מ "כולל מע₪  10,122 -אגף הנדסה  אומדן 

 (:מ"כולל מע)להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 .₪ 13,932 -מ"סמו הנדסת חשמל בע. 9

 . הצעת החברה נפסלה לאור חריגה גבוהה מהאומדן -₪  031,922 -מ"טיקטין תכנון חשמל בע. 0

 .לא הגישה הצעתה -  חברת איי טי אס. 3

 . יש לעגן את ההתקשרות בהסכם

 .מ"כולל מע₪  /14,54ס"מ ע"סמו הנדסת חשמל בעהצעת המחיר של חברת  ההתקשרות עםגף הנדסה ממליץ לאשר א

  2,56 -תקציבימקור 

 ( 6' נספח מס) 
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 עבור שירותים וטרינריים  טלי מקודםיהתקשרות עם ספק עבור פרסום דיג - /02/2/55' הצעה מס .4
 ושיווק חלק ממתן  ק מופנה סכום כסף ייעודי לפרסום"בכל ק, ק של משרד החקלאות"ק 3השירות הווטרינרי זכה ב    
 :השירותים של המחלקה הווטרינרית כדלקמן    
 

 . מ"כולל מע₪  9222עד  -עיקורי כלבים בבעלות -
 . מ"כולל מע₪  9222עד  -מסירת כלבים לאימוץ -
 . (בשנה 4כ "סה). מ"כולל מע עבור כל יום אימוץ ₪  91222עד  -ימי אימוץ -

 
 : ק "להלן מפרט ק 

 
 :מהות השירות .א

 
 .לי ממומן עבור השירות הווטרינרי בסכומים משתנים ובהתאם לצורךטיביצוע קידום דיג (9
הכולל שימוש , אינסטגרם +פייסבוק +קמפיין בגוגל: הקידום יתבצע באמצעות הפלטפורמות הדיגיטליות (0

 .ברימרקטינג וכלים מתקדמים
 .אינסטגרם 9 פייסבוק 9ח מפורט על הפעילות בגוגל"אחת לחודש יופק דו (3

 
 : דרישות השירות .ב

 
 :פייסבוק ואינסטגרם

 .פוסטים ומודעות ממומנות עם קישור לאתר בטירגוט לקהל היעד תוך עידוד מעורבות וקליקים לאתר (1
 .מ לחזור למבקרים שביקרו באתר"ע רימרקטינג בפייסבוק (2
 .טירגוט מאמצים מאתרי אימוץ כלבים מובילים (3

 
 :גוגל ממומן

 .פרסום ברשת החיפוש של גוגל במילות מפתח רלוונטיות (9
 .קמפיין רימרקטינג שיחזור לגולשים שהגיעו לאתר באמצעות באנרים שיווקים (0

 
 :קריאייטיב

 .עיצוב גרפי לבאנרים (9
 .במידת הצורך אפשרות לשלושה תיקונים (0

 
 
 
 
 
 

 

 ט לתכנון תוספת בנייה באגף הנדסה בנין תקוותינו"הגדלת שכ - ,/02/2/5' הצעה מס .1
עבור  מ"חברת אברמוב אדריכלות והנדסה בעאישרה התקשרות עם  94.3.0299מיום  9290299-94' ועדת הצעות פטורות מס

 (. מהביצוע 0%ט בשיעור "לפי אחוז שכ)מ "מע לא כולל ₪  02,222ס "דסה בנין תקוותינו עתכנון תוספת בנייה באגף הנ
מ "מע לא כולל₪  30,909ס "ט של המתכנן ע"ת שכא בהתאמה  להגדיללאור הגדלות שנעשו בפרויקט זה עבור הקבלן נדרש 

 :בהתאם לחישוב הבא

 .מ"מע לא כולל  ₪  9,420,349 -בון סופי של הקבלןחש

 .מ"מעלא כולל  ₪  990,909 -חשבון סופי של הקבלןפ "ט שצריך לשלם למתכנן ע"שכ

 .מ"מע לא כולל  ₪ 02,222 -ט שאושר למתכנן"שכ

 .מ"מע לא כולל   30,909 -הפרש

 .מ"מעלא כולל  ₪  22,5,4ס "מ ע"חברת אברמוב אדריכלות והנדסה בעאגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת ההתקשרות עם 

 2,56, 2/24/42412 ,2/24/42,12 -תקציבי מקור

 (1' נספח מס) 
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שניים ) ,ספארקס, אופיר שפיגל,לידמרקטינג  :נשלחה בקשה להצעת מחיר לשלושה ספקי שירות, לצורך ההתקשרות הנדונה .ג

 (. עבדו בעבר עם השירות הווטרינרי מהספקים
 

 : להלן הצעות המחיר שהתקבלו 
 

תשלום אחוזים  שם הספק
 מהקמפיין

או מינימום 
 ח "לפרויקט בש

 עלות באנר 
 חדש

 הערות

  322 9222 02% לידמרקטינג
 הצעה נפסלה לא ניתנה הצעה 0122 01% ספארקס

 הצעה נפסלה כלול בהצעה 3922 לא ניתנה הצעה אופיר שפיגל

 
 .אינסטגרם9פייסבוק9כוללות תשלום לגוגל לאכל ההצעות *

 
 .לידמרקטינגהספק  עם ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרותלאשר  ממליצה  מנהלת השירות הווטרינרי 

 (. מ "לא כולל מע₪  //562,5) סכום ההתקשרות יהא עד הסכום הפטור ממכרז 

     המוקדם, שנים נוספות או עד לסכום פטור ממכרז 3עם אופציה להארכה ל  ההסכם  שנתיים מחתימת  -משך ההתקשרות 

 .מבניהם

 . יש לעגן את ההתקשרות בהסכם**  

 -תקציבי מקור
 (בשנה 32,222כ עד "סה)לכל יום אימוץ מ "כולל מע ₪  91,222עד ,  9994022909,ק ימי אימוץ"ק
 . מ"כולל מע₪  9222עד , 9994022902, ק עיקור כלבים בבעלות"ק
 . מ"כולל מע ₪ 9222עד , 9994022903,  לאימוץ ק מסירה"ק

 
 ( 4' נספח מס)  

 

 שיטור' מאצטדיון הכדורגל לשכונת עמישב לטובת נק( משרד)העברת מבנה יביל  - 02/2/555' הצעה מס .4
מנופי אבי : ספקים 1 -רכש פנתה ל' מחשיטור ' מאצטדיון הכדורגל לשכונת עמישב לטובת נק( משרד) לטובת העברת מבנה יביל 

 .ברק, ת אלעוברה.א, אלון מנוף , מ"גואטה הובלות ושירותים בע .א,מ "בע( 9119)תובלה ושירותים
 

 .מ"גואטה ושירותים בע. א, מ"בע( 9119)מנופי אבי תובלה ושירותים : הספקים אשר נענו להצעתנו הם
 

 .מ"לא כולל מע₪  3,222 -מ"בע( 9119)מנופי אבי תובלה ושירותים    .א
 .מ"לא כולל מע₪  93,222 -מ"גואטה ושירותים בע. א   .ב
 

 . על אגף הנדסה ללוות את מעבר המבנה היביל: הערה **  
 

 ₪  ///,4ס "ע מ"בע( 5,,5)מנופי אבי תובלה ושירותים   -אשר הצעתו הזולה ביותר  רכש ממליצה ההתקשרות עם הספק' מח
 .מ "לא כולל מע

 
 ר שיפוצי מוסדות"תב -מקור תקציבי

 ( 4' נספח מס) 
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 רמלה  'ה ביעשיאיכות אוויר באזור ת - דעת סביבתיתחוות  - 02/2/552' הצעה מס .,
 ת מפעלים עתירייה מבחינת איכות אוויר כתוצאה מפעוליחוות דעת סביבתית בנוגע לכושר הנשיאה של אזור התעשלשם  הכנת 

  . אביוטיקס, של יעוץ וניהול סביבתיאבי מו: לשני יועצים פנתה היחידה לאיכות הסביבה  , אבק והיבטי תנועה

 :( מפרט ההצעה )  חוות הדעת תכלול**  

.היהערכת פליטת חלקיקים ממפעלי הבטון ותנועת רכבים באזור התעשי  
.ה והשוואה לערכי איכות אוויר של המשרד להגנת הסביבהיהערכה על פי מודל פיזור של חלקיקים באזור התעשי  

.הערכת היתכנות של הקמת מפעל בטון נוסף לאור תוצאות ההערכה  

 
 להלן הצעות המחיר : 

 מ"ח כולל מע"הצעת מחיר בש שם החברה
 40,902 אבי מושל יעוץ וניהול סביבתי

 43,091 גלעד קוזקרו-אביוטיקס
 

₪  /62,52ס "ע אבי מושל יעוץ וניהול סביבתי ממליצה ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של היועץ  היחידה לאיכות הסביבה
 .מ"כולל מע

 . /,4///5,4, 412///5,4  -מקור תקציבי

 ( ,' נספח מס )

 

 'תנועה באזור תעשייה בספירת  -  02/2/552' הצעה מס .,
ה מבחינת איכות אוויר כתוצאה יהיחידה לאיכות הסביבה מבקשת לערוך חוות דעת סביבתית בנוגע לכושר הנשיאה של אזור התעשי

 .מפעולת מפעלים עתירי אבק והיבטי תנועה
על ידי היועצים המשתתפים במכרז לספק ספירת תנועה באזור  היחידה לאיכות הסביבה התבקשה , חוות הדעת הכנת לצורך 
 .היהתעשי

 ספקים 2 -לספירת תנועה על פי דרישות משרד התחבורה פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור  יועץ התנועה של העיריה

 .דיאולוג, שירן סקרים ומחקרים,)אגס)ג סקרים .א:כדלקמן

 :המחיר שהתקבלו  הלן ההצעותל

 מ"כולל מע - ח "הצעת מחיר בש שם החברה

 3491 )אגס)ג סקרים .א

 0319 שירן סקרים ומחקרים

 3344.1 דיאולוג

 
 כולל₪   2,4,5 ס"שירן סקרים ומחקרים עהיחידה לאיכות הסביבה ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 . מ"מע
 
 .  4,5////5,4  -מקור תקציבי   

 ( ,' נספח מס
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 :ות הועדהלצהמ

 

 א "המלצה בדבר רכישת כלי נגינה חומרים מתכלים ומשחקים דידקטיים למתי  - /02/2/15' הצעה מס .5

 וממליצהרכש ' הועדה מאשרת המלצת מח, לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר     
 : כדלקמן בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות      

 גיא, גן בתנועה, דף רם, דניאלי יוסי, פעלטון, טולי בגן : המלצת הועדה לאשר הרכישה מהספקים הבאים  -משחקים דידקטיים  .א
 . בהתאם לפריט המתאים הזמין והזול, הורד, שלי זאנטקרן, יסוד, סוכנויות   

  .טולי בגן :המלצת הועדה לאשר את הצעת המחיר היחידה שהתקבלה  - חומרי יצירה מתכלים .ב

בהתאם לפריט המתאים הזמין , מ "קלימבה מוזיקה בע,  כלי זמר : מהספקים הבאים  המלצת הועדה לאשר הרכישה  -כלי נגינה     .ג
 . והזול ביותר

 

  מ"כולל מע₪  44,,66לא יעלה על ( כלי נגינה , חומרי יצירה מתכלים, משחקים דידקטיים) לעיל  סכום הרכישה לכלל ההצעות. 
 
 

   ביטול החלטה -בעיר' הפטרייה'ביצוע עבודות אומנות ופיתוח במתחם  - /02/2/45' הצעה מס .2
  אגף ההנדסה וממליצה בפני ראשהועדה מאשרת המלצת , מהצעתוהזוכה חזר בו שה ובנספחים ולאור העובדה שלאחר עיון בבק     
 . עבור ביצוע עבודות אומנות ופיתוח במתחם הפטרייה,  מ"לא כולל מע₪  ///,541ס "ע ירון שביטהעיר לאשר ביטול הזוכה       
 
 ניהול ופיקוח על הקמת כלבייה עירונית - 02/2/4/5' הצעה מס .2

 וממליץ אגף הנדסההועדה מאשרת המלצת , לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר     
 מ"כולל מע₪  41,,,4 ס"מ ע"חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בעבפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של      
 (.מ"בתוספת מע₪  ///,///,2על אומדן של  בהתבסס 2.21%ט "לפי אחוז שכ)     
 
 'תכנון חשמל ותקשורת עבור קירוי השוק שלב ב - /5,/02/2' הצעה מס .6

 משנמצא כי ההמלצה הינהוכן (ב לנספח "הסבר מצ) הסבר כלכלן אגף ההנדסה אודות האומדן , לאחר עיון בבקשה ובנספחים    
 סמו הנדסתחברת הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליץ בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם , לבחירת ההצעה הזולה ביותר   
 .מ"כולל מע₪  /14,54ס"מ ע"חשמל בע   
 
 ט לתכנון תוספת בנייה באגף הנדסה בנין תקוותינו"הגדלת שכ - 5,//02/2' הצעה מס .1

 חברת הגדלת ההתקשרות עם הנדסה וממליץ בפני ראש העיר לאשר לאחר עיון בבקשה ובנספחים הועדה מאשרת המלצת אגף      
 .מ"מעלא כולל  ₪  22,5,4ס "מ ע"יכלות והנדסה בעאברמוב אדר      

 
 עבור שירותים וטרינריים  טלי מקודםיהתקשרות עם ספק עבור פרסום דיג - /02/2/55' הצעה מס .4

 מנהלת השירותהועדה מאשרת המלצת , לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר      
   סכום ההתקשרות יהא עד  .לידמרקטינגהספק בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר שלהוטרינרי וממליצה       

 (. מ "לא כולל מע₪  //562,5) הסכום הפטור ממכרז       
 .מבניהם המוקדם, שנים נוספות או עד לסכום פטור ממכרז 3עם אופציה להארכה ל  ההסכם  שנתיים מחתימת  -משך ההתקשרות       

 . יש לעגן את ההתקשרות בהסכם*  

 
 שיטור' מאצטדיון הכדורגל לשכונת עמישב לטובת נק( משרד)העברת מבנה יביל  - 02/2/555' הצעה מס .4
       רכש' מחהועדה מאשרת המלצת , לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר      

  מ"בע( 5,,5)מנופי אבי תובלה ושירותים ספק ה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של וממליצה      
 .מ "לא כולל מע₪  ///,4ס "עמשנמצא כי הצעתם הינה ההצעה הזולה ביותר       

 . על אגף הנדסה ללוות את מעבר המבנה היביל: הערה **  
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 'ה ביחוות דעת סביבתית אזור התעשי - 02/2/525' הצעה מס .,

 הועדה מאשרת המלצת היחידה לאיכות, ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותרלאחר עיון בבקשה ובנספחים      
 אבי מושל יעוץ וניהול סביבתיהיועץ  הסביבה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של      
 .מ"כולל מע₪  /62,52ס "ע      
 
 ' ספירת תנועה באזור תעשייה ב -  02/2/525' הצעה מס .,

 הועדה מאשרת המלצת היחידה לאיכות , לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר   
 כולל    ₪  2,4,5ס "שירן סקרים ומחקרים ע  הסביבה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של    
 . מ"עב    

 
 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                       
 ל העירייה  "מנכ         גזברית  העירייה                                                                               

 
 
 

 :החלטות ראש העיר
 
 

 א "המלצה בדבר רכישת כלי נגינה חומרים מתכלים ומשחקים דידקטיים למתי  - 02/2/5/1' הצעה מס .5
 : מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות כדלקמן      

, יסוד, גיא סוכנויות, גן בתנועה, דף רם, דניאלי יוסי, פעלטון, טולי בגן : הרכישה מהספקים הבאים  מאשר -משחקים דידקטיים  .א
             . בהתאם לפריט המתאים הזמין והזול, הורד, זאנטקרןשלי 

  (.הצעת המחיר היחידה שהתקבלה ) בגן טולי  :מהספק   מאשר הרכישה  -חומרי יצירה מתכלים  .ב

 . בהתאם לפריט המתאים הזמין והזול ביותר, מ "קלימבה מוזיקה בע,  כלי זמר  :מהספקים הבאים הרכישה  מאשר  -כלי נגינה  .ג
 

  מ"כולל מע₪  44,,66לא יעלה על ( כלי נגינה , חומרי יצירה מתכלים, משחקים דידקטיים) לעיל  סכום הרכישה לכלל ההצעות. 
 

   ביטול החלטה -בעיר' הפטרייה'ביצוע עבודות אומנות ופיתוח במתחם  - 02/2/5/4' הצעה מס .2
 עבור ביצוע עבודות,  מ"לא כולל מע₪  ///,541ס "ע שביטירון של  הזוכה  ביטול החלטהמאמץ החלטת הועדה ומאשר       

 . אומנות ופיתוח במתחם הפטרייה      
 
 עירוניתה ניהול ופיקוח על הקמת כלביי - 02/2/45/' הצעה מס .2

ט "לפי אחוז שכ)מ "כולל מע₪  41,,,4  ס"מ ע"חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בעמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם       
 (.מ"בתוספת מע₪  ///,///,2בהתבסס על אומדן של  2.21%

 
 'תכנון חשמל ותקשורת עבור קירוי השוק שלב ב - /5,/02/2' הצעה מס .6

 .מ"כולל מע₪  /14,54ס"מ ע"סמו הנדסת חשמל בעחברת מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם       
 
 ט לתכנון תוספת בנייה באגף הנדסה בנין תקוותינו"הגדלת שכ - 5,//02/2' הצעה מס .1

 .מ"מעלא כולל  ₪  22,5,4ס "מ ע"יכלות והנדסה בעחברת אברמוב אדרהגדלת ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר       
 
 עבור שירותים וטרינריים  טלי מקודםיפרסום דיג התקשרות עם ספק עבו - /02/2/55' הצעה מס .4

 .לידמרקטינגהספק עם ההצעה הזולה ביותר של מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות      
 (. מ "לא כולל מע₪  //562,5) סכום ההתקשרות יהא עד הסכום הפטור ממכרז      

 .מבניהם המוקדם, שנים נוספות או עד לסכום פטור ממכרז 3עם אופציה להארכה ל  ההסכם  שנתיים מחתימת  -משך ההתקשרות      
 . יש לעגן את ההתקשרות בהסכם *    
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 שיטור' מאצטדיון הכדורגל לשכונת עמישב לטובת נק( משרד)העברת מבנה יביל  - 02/2/555' הצעה מס .4
  מ"בע( 5,,5)מנופי אבי תובלה ושירותים הספק מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות מ     
 .מ "לא כולל מע₪  ///,4ס "עמשנמצא כי הצעתם הינה ההצעה הזולה ביותר      
 
 'ה ביחוות דעת סביבתית אזור התעשי - 02/2/525' הצעה מס .,

כולל ₪  /62,52ס "ע אבי מושל יעוץ וניהול סביבתיהיועץ  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מאמץ החלטת הועדה ומאשר      
 .מ"מע

 
 ' ספירת תנועה באזור תעשייה ב -  02/2/552' הצעה מס .,

 . מ"כולל מע₪   2,4,5ס "שירן סקרים ומחקרים ע מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם       

 

 
 

 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 
 

 

 


