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 ש "בחדר ישיבות ע, (0303 יוני 03) ף "תש תמוז' ח שלישיהתקיימה ביום ( הצעות פטורות ) ועדת רכש ובלאי מישיבת  
 . רמלה 1ויצמן , ל"ש זינגר ז"בבניין העירייה ע, ל"אפריאט ז

 
 משתתפים:                                                                                    נוכחים:                                                                          

מנהל הקאנטרי העירוני  -אוסטאוב בוריס          גזברית העירייה                                               -רוזה עללאל   
                                                  ש"משנה ליועמ -ד סופי ויטלם"עו
                                 כלכלן אגף ההנדסה -ח עוז בן שלוש "רו

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

 
                                            

  :הנדון

 מרכזי הספורט העירוניים -תיקון הליכונים ומכשירי אירובי - 02/2/615' הצעה מס .5

במרכזי הספורט החלפת חלפים ואישורי בטיחות במכשירי האירובי בחדרי הכושר , טיפול, עבור תיקון לשם קבלת הצעות מחיר

( 1891)אגנטק , מ"טק אילניה בע-תומר ספורט, מ"פי פיטנס בע. אס. איי: ספקים כדלקמן 5 -לה פנאגף ספורט ואירועים  , העירוניים

 .ספורטל, ייבוא ושיווק לחדרי כושר, דאבל פיטנס שירות, מ"בע

 : הספקים שנענו להצעה

 15%התקבלה הצעת מחיר הכוללת הנחה של  - מ"פי פיטנס בע. אס. איי

 .הצעת מחיר היות והמכשירים אינם של חברתםציינו כי אין באפשרותם לשלוח  -מ"בע 5891אגנט 

  

 :להלן טבלת הצעות מחיר

אומדן צריכה  סוג שירות
 שנתי

 פי פיטנס. אס. איי

תומר 
טק -ספורט

אילניה 
 מ"בע

( 5891)אגנטק 
 מ"בע

דאבל 
 פיטנס 

 ספורטל

מחיר 
 'ליח

כ "סה
 מחיר

לא הגישו 
 הצעה

ענו שלא יכולים 
לשלוח הצעת 
מחיר היות 
והמכשירים 

אינם של חברת 
 ים'טכנוג

לא 
הגישו 
 הצעה

לא הגישו 
 הצעה

RUNNING BELT  
SIEGLING  120 X 22 L C932 

  62119  52521 6 רצועת הליכון

Module Motor Drive AC 
Induction C932 

  c932 0 12/51  62/26מנוע להליכון 

LABEL  SNAP DOME  5 
BUTTON TREAD 

לחצן אדום להפסקה מידית 
  216  18 4 של ההליכון

ASSEMBLY  DISPLAY 
PANEL/LABEL  HB 

  12333  52122 2 פאנל קומפלט עבור הליכון

PEDAL, BIKE, BLACK 
CLIP, SS PIN, 

LE/RBK/UBK10 

 ,לאופניים צבע שחור פדאל
0 511  188  

ASSEMBLY  DISPLAY 
PANEL/LABEL  EN 

  52913  851 2 פאנל קומפלט עבור אופניים

Deck Running 9.3 X 07 C932 32339  52552 4 משטח ריצה  
SPRING  GFX 9.3X-07 52211  91 15 רצועת מנוע הליכון  

ASSEMBLY  
CROSSRAMP  VERTICAL 

EFX536 

 מנוע הרמה לקרוס טריינר
0 52212  12956  

ASSY  STAIRARM 
WHEEL  CONSUMER 

EFX 

 גלגלים קדמיים להליכון
9 212  52916  

Cup Holder, Recumbent 221  11 3 מחזיק כוסות לקרוס טריינר  
KIT  LIFT MOTOR  240V  

W/ADAPTER CA 
  043V 0 52511  22213מנוע הרמה 

ASSY PCA & SW  
DISPLAY-C  METRICS 

AMT100i 

החלפת לחצן ל הרמה והורדה 
  123  262 2 של גובה ההליכון

  //128  281 03 ביקור שרות איזור מרכז ביקור שרות איזור מרכז
ASSEMBLY, DISPLAY 

PANEL/LABEL, 534I HEB 
פאנל קומפלט עבור קרוס 

  12183  52181 0 ,טריינר

BOOK SUPPORT  
DISPLAY-C  

MAKROBLEND 

 תמיכת סטנד לספר בהליכון
2 16  12  

ASSEMBLY FRONT 
ROLLER 9.3X07 C932I 

  52826  632 0 רולר קדמי להליכון

ASSEMBLY REAR 
ROLLER 9X27 C932I 

  52889  666 0 רולר אחורי להליכון
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שנים בהתאם להסתמכות ביצוע שירות זה ב מנהל הקאנטרי העירוני משיב כי האומדן נקבע  ?איך נקבע האומדן  -לשאלת הועדה 

 . קודמות

 . י קריאה ותיקון בפועל"מנהל הקאנטרי העירוני משיב כי  מדובר עפ? איך מתבצעת העבודה  - הועדה לשאלת 

 . מנהל הקאנטרי העירוני מדגיש כי ההנחה שניתנה הינה הנחה לפריט: הערה 

 

 . מ"פי פיטנס בע.אס.אייההתקשרות עם ץ לאשר ספורט ואירועים ממלי  אגף

 (. מ"לא כולל מע₪  //53122) כום ההתקשרות לא יעלה על סכום המחייב מכרז ס

 . תינתן אחריות לשנה על התיקונים: הערה 

 .                             לחברה רקע וניסיון בתחום ונותנת שירות להליכונים ומכשירי האירובי המוצבים במרכזי הספורט בעיר 

                                      

  /11/019//51311שונות   0 עבודות קבלניות: קאנטרי עירוני  - תקציבי מקור

   /11/019//59283שונות    0 עבודות קבלניות: מרכז הפיס                           

  /59281111/019שונות    0 עבודות קבלניות: מרכז קריית האומנים                          

           /11/019//59289שונות  0 עבודות קבלניות: מרכז הספורט נאות בגין                          

 

   . י גזברית העירייה "מאושרות וחתומות עההזמנות יהיו 

 ( 5' נספח מס)

 מתחם הקאנטרי העירוני ומרכז הפיס -תיקון מכשירי כח  - 02/2/511' הצעה מס .2

 המוצבים בחדרי  חוהחלפת חלפים ואישורי בטיחות נדרשים במכשירי הכ, טיפולים, תיקונים עבור לשם קבלת הצעות מחיר עבור      

 מכשירי  יבואן רשמי של -מ"בע( 1891)גנטק א  : ספקים 0 -אגף ספורט ואירועים פנה ל. העירוני ומרכז הפיס הקאנטריהכושר שבמתחם 

 .מ"טק אילנה בע-תומר ספורט  ,מ"פי פיטנס בע.אס.איי  , הכח הקיימים במרכזים

 :הספקים שנענו להצעה      

   15%התקבלה הצעת מחיר הכוללת הנחה של  -מ"בע( 1891) אגנטק         

 

 :טבלת מחירוןלהלן            

KEYPANEL  SNAP DOME  
5 BUTTON  EFX 

החלפת לחצני מהירות 
  218  81 3 בהליכון

      

     ₪  46,864 כ"סה

     ₪  1,308.91 51%הנחה 

     ₪  08,904.18 כ לאחר הנחה"סה

     ₪  1,111.91 מ"מע

     ₪  3626/6 מ "כ כולל מע"סה

 תיאור הפריט
אומדן 
צריכה 
 שנתי

 מ"בע( 5891)אגנטק 

 כ מחיר"סה

CABLE FOR LEG PRESS ELEMENT  12816 4 כבל למכשיר לחיצת רגליים  ₪ 
SELECTIONPINASSEMBLY  22833 8 פין סלקטור לקביעת משקל הרמה במכשירי כח  ₪ 

 ₪  //121 10 שעת עבודה  TECHNOGYMשעות עבודה 
 ₪  ///22 4 בדיקת תקינות  בדיקת תקינות

STEEL CABLE 0.5 mm  99 10 מ עבור מכשירי הכח "מ 3.5כבל ברזל/  ₪ 
BUSHING 12,5x16x20  93 7  03*11*10.5מייסב במידות  ₪ 

SPRING  299 6 קפיץ למושב מכשיר חתירה  ₪ 
SPRING  9 10 קפיץ למושב רגיל/  ₪ 

SELECTION LEVER TIE ROD  5216 4 מושב למכשיר לחיצת רגליים/  ₪ 
CABLE FOR LEG PRESS ELEMENT  12816 4 כבל למכשיר לחיצת רגליים  ₪ 
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          . מנהל הקאנטרי העירוני משיב כן? האם המחירים סבירים   -לשאלת הועדה 

 . מ"בע( 5891)חברת אגנטק של  היחידה המחיראגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם הצעת 

 (. מ"לא כולל מע₪  //53122) סכום ההתקשרות לא יעלה על סכום המחייב מכרז 

 . תינתן אחריות לשנה על התיקונים: הערה 

 . ח המוצבים בחדרי הכושר העירונייםובתחום תיקון וטיפול במכשירי הכ ןוניסיולחברה רקע         

 

  /11//251311 עבודות קבלניות -קאנטרי עירוני  - תקציבי מקור 

      /11//259283 עבודות קבלניות -מרכז הפיס                                   

 

   . י גזברית העירייה "ההזמנות יהיו מאושרות וחתומות ע

 (2 'נספח מס)

 

 מגזר יהודי  -קייטנות גנים עבור הצגות איכות הסביבה  - 02/2/519' הצעה מס .1

 , (מגזר יהודי ) בקייטנות הגנים  , בחופשת הקיץ (עידוד המחזור)הצגות של איכות הסביבה  לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 .תאטרון סיפורי תמרי2 הפקותשפיץ 2 תאטרון חוויה : ספקים 1 -ל מחלקת איכות הסביבה פנתה , הצגות 49כ "סה

 :קריטריונים 0ההצגות צריכות לענות על  .1

תנאי לכך שהתאגיד  . )מוכרות ומורשות על ידי תאגיד המחזור תמיר כחלק מהפעילות השנתית לעידוד המחזור בעיר .א

 (.במקביל יארגן על חשבונו פעילות אחרת

 .פ צו הקורונה"ל מגבלת ההתקהלות עבש, כיתה אחת/ המותאמת לקהל קטן של גן ילדים, "קטנה"הצגה  .ב

 . ל"הקריטריונים הנ 0הצגות שעונות על  0נציגת תאגיד תמיר עדכנה שיש כיום  13/1/0303בישיבת הסברה שנערכה בתאריך  .0

 :מצורף טבלת הצעות מחיר

 

 

 

 

 

 

 

 ההצגה, תמירס של החופש הגדול במימון תאגיד "בבי' ב' תוצג לכיתות א" שפיץ הפקות"של " חבורת רחוב הברוש"ההצגה 

 .ערבית בפני גני ובתי הספר הערביםשל תאטרון חוויה תוצג בשפה ה" שימי בממלכת הפחים"

 

 

 

PIN d.4x36  39 6 01*4פין במידות  ₪ 
 ₪  //329 12 ריפוד כרית  ריפוד כרית 

 ₪  24,056 כ"סה
 ₪  126/8 51%הנחה 

 ₪  2/2331 כ לאחר הנחה"סה

 ₪  12316 מ"מע

 ₪  212821 מ "כ כולל מע"סה

עלות  הצגה ללא  שם ההצגה שם הספק
 מ"מע

הצגות ללא  39עלות 
 מ"מע

הצגות כולל  39עלות 
 מ"מע

שימי בממלכת  חוויהתאטרון 
 הפחים

133 ₪ 09,933 ₪ 00,181 ₪ 

חבורת רחוב  שפיץ הפקות
 הברוש

133 ₪ 09,933 ₪ 00,181 ₪ 

תאטרון סיפורי 
 תמרי

הגינה הקסומה 
 של ליבי

133 ₪ 09,933 ₪ 00,181 ₪ 
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 " הגינה הקסומה של ליבי"עבור ההצגה " תאטרון סיפורי תמרי"ההתקשרות עם  לאשר  ממליצהמחלקת איכות הסביבה 

 . (הצגות 39) מ"כולל מע ₪ 112686 ס "ע

 .חתך גילאים וסוג האוכלוסייה2 יודגש כי העדפות נעשות לפי זמינות 

 

   /11////591 -מקור תקציבי 

 (1 'נספח מס)

 הדרכת קבוצת פולקלור  - 02/2/518' הצעה מס .3

 פולקלור עירונית אשר תציג תכנים רב תרבותיים המאפיינים את הקהילות הדרכה של קבוצת לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 .אלונה זכורוב2 יורי מירוצניק2 בלה פולטוב: אמנים 0-תרבות ל ' פנתה מח בישראלהשונות 

 . בלה פולטוב: האמנים אשר נענו לפנייה 

 :תוכן הפעילות   

 תכניה של הקבוצה יתבססו על חומרים רב תרבותיים המאפיינים את הקהילות , הדרכה של קבוצת פולקלור עירונית 

 .השונות בישראל

 מוסיקה ופולקלור אתני וישראלי: תחום 

 13-11:  גילאים 

 ריכוז והדרכת הקבוצה, גיוס משתתפים. 

 לימוד שירים על ידי המדריך . 

 (..מופעים בשנה 5עד )כלי אחר בטקסים  \גיטרה\בפסנתרליווי נגינה אישי 

 .פלייבקים מחשב לקאוורים 0הכנת 

 נוכחות אישית בהקלטות אולפן על פי הצורך. 

 יום לימוד קבוע בשבוע, צ"העבודה בשעות אחה. 

 .כל מפגש בן שעתיים

 כוריאוגרפיה תהיה באחריות הרשות בכפוף לתקציב שיעמוד לרשותה. 

 

 : הצעת המחיר 

 (₪ //2 -תשלום חודשי לחניך )מהכנסות החניכים  %/3 +   מ"כולל מע₪  /5288  ס"עתשלום חודשי 

 . שעות חודשיות /5 -מדובר ב

 

 .תרבות משיב כן' מנהל מח? האם יש  למציעה תעודת הסמכה  - לשאלת הועדה

 . יש לצרף קורות חיים והמלצות: הערת הועדה  

 

מהכנסות החניכים  %/3 +   מ"כולל מע₪  /5288ס "ע תשלום חודשי )  עם בלה פולטוב התקשרותהלאשר  תרבות ממליצה' מח

 . אשר היו לשביעות רצון העירייהעל סמך ניסיון מקצועי בהתקשרויות קודמות 2  (₪ //2 -תשלום חודשי לחניך )

 כל תקופה ) תקופות נוספות  0 -עם אופציה להארכת הסכם ל  01.10.0303לליום  מיום חתימת ההסכם ועד ההתקשרות תהא 

 (. חודשים  10בת 

 . אין תשלום קבוע2 במידה ואין הרשמה של חניכים** 

 

 קבלניות2 115//59211 -תקציבי מקור 

 (3 'נספח מס)
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   VMWARE  -ת לשרתים חידוש רישיונובקשה ל - /02/2/56' הצעה מס .1

 2 מטריקס  2הראל מחשבים: ספקים -4-ל מחשוב פנתה' מח,  VMWARE לשרתים  חידוש רישיונותלשם קבלת הצעות מחיר עבור 
 .סליטאק 2 נס מטח

 

 :טבלת הצעות מחיר להלן

 (מ"הסכומים אינם כוללים מע) הצעת המציע  שם המציע ד"מס

 מ"לא כולל מע₪  08,108= $ 9,110 הראל מחשבים 1

 מ "לא כולל מע₪  01,119= 9,314$ מטריקס 0

 מ"לא כולל מע₪  01,003 סליטאק 0

 

 .לשנהמ "לא כולל מע₪  /21212ס "ע חברת סליטאקלאשר ההתקשרות עם מחשוב ממליצה ' מח

 /19///5656 -מקור תקציבי 

 (1 'נספח מס)

 

 כיתות אקוסטיותעבור רכישת מערכות הגברה אלחוטי  - 02/2/565' הצעה מס .6

מדיטכניקה אורתופן : ספקים 4 -רכש פנתה ל ' לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת מערכות הגברה אלחוטי לכיתות אקוסטיות מח

 .שטיינר מכשירי שמיעה2 מדטון הדים2 מ"מהלב המרכז הישראלי לנגישות ותקשורת בע2 טכנולוגיות שמיעה מתקדמות

  .מ"מהלב המרכז הישראלי לנגישות ותקשורת בע2 טכנולוגיות שמיעה מתקדמות ורתופןמדיטכניקה א   :הספקים שנענו להצעתנו

 

 : להלן טבלת השוואות מחיר 

 מ "כולל מע₪ מחיר לאחר הנחה  מ "כולל מע₪ מחיר מקסימום ליחידה  כמות חישוב' יח תיאור הדרישה

, על כל מרכיביה, מערכת הגברה אלחוטית
 2445  ₪ 2500 1 ערכה/יחידה :להנגשת כיתות לימוד בטכנולוגיית

    ____Frequency Modulation (FM)         

המערכת עומדת בדרישות מינימום של 
משרד החינוך כמפורט בהמשך לנספח 

 .המצורף
        

מ "מע  355 

 

  לתנאים המחייבים ציינו כי המציעים רשאים לתת הנחה על מחירי  01, 01בסעיפים , נקבעו סכומי מקסימום   :רכש ' הערת מח

 .המקסימום                              

 .צעה גבוהה ממחירי המקסימום תיפסלה                             

.ניין ההצעותלכן הצעתם לא נכללה במוממחיר המקסימום של העירייה  המדיטכנקה אורתופן הצעתם גבוה :רכש ' בדיקת מח  

 

ממחיר  2%הצעתם נמוכה ב)מ "הרכישה מהספק מהלב המרכז הישראלי לנגישות ותקשורת בע לאשר  רכש ממליצה' מח

 . מ "כולל מע₪  262981  - 'בסבב אסכום הרכישה 2  (המקסימום

  -מקור תקציבי 

 שמע 'מע עלות כרטיס 'מס ר"תב 'מס גן/ס"בי 

 2445 2028272750 2827 אלאמל גן 1

 2445 2028362750 2836 בנים שלום נווה ס"בי 2

 2445 2028262750 2826 אפקה גן 3

 2445 2028292750 2829 צבי בן גן 4
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 2445 2028332750 2833 קשת ס"בי 5

 2445 2028282750 2828 אמת אור גן 6

 2445 2028322750 2832 אריאל ס"בי 7

 2445 2028302750 2830 ן"אית ס"בי 8

 2445 2028342750 2834 מענית ס"בי 9

 2445 2028312750 2831 בנות שלום נווה ס"בי 10

 2445 2028352750 2835 גוריון בן ס"בי 11

  ₪ 26895    ' א   סבב כ"סה

 

 (6' נספח מס)

 

 רכישה והתקנה של עיני חתול ברחבי העיר - 02/2/256' הצעה מס .1

בטיחות -זברה2 מ"דרך חדשה בתנועה בע: חברות כדלקמן 5 -אגף הנדסה פנה ל, לשם רכישה והתקנה של עיני חתול ברחבי העיר

 .מ"סימנים בע2 מ"היוצר סדנא לשילוט בע2 שון שלטים2 מ"בתנועה בע

 

 :להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה 

מחיר  כמות   שם החברה

 מקסימום 

הצעת 

 החברה

 מ "כ כולל מע"סה  כ "סה 

  52,650.00       45,000.00    300 320 150 מ"דרך חדשה בתנועה בע

 

 . כלכלן אגף הנדסה משיב לא? האם חברת דרך חדשה בתנועה עברה את הסכום הפטור ממכרז  -לשאלת הועדה 

 .מ"מעכולל ₪  /12261ס "מ ע"חברת דרך חדשה בתנועה בעלאשר ההתקשרות עם   אגף הנדסה ממליץ 

 

  2169ר "תב -תקציבימקור 

 (1 'נספח מס)

 

 שיקום ואחזקת תשתיות ברחבי העיר2 פיקוח על עבודות פיתוח - 02/2/356' הצעה מס .9

 ספיר ניהול : חברות כדלקמן 4-אגף הנדסה פנה ל, שיקום ואחזקת תשתיות ברחבי העיר, לשם ביצוע פיקוח על עבודות פיתוח

 פרויקטיםאן ניהול . אס. פי2 מ"ניהול הנדסי בע. נ.פ.א2 מ"שירותי תאום ופיקוח ניהול ובניה בע. ס.א2 מ"וסילוק תביעות בע

 .מ"ואדריכלות בע

 .2.1% -אומדן האגף

 

 (:מ"בתוספת מע₪  ///2///52לפי שווי עבודות של )להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה 

הצעת  שם החברה

 המחיר

 מ"כולל מעט "עלות שכ

 05,333 0.5% מ"שירותי תאום ופיקוח ניהול ובניה בע. ס.א

 .מ הגישה הצעה באיחור ולכן נפסלה"חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בע**  

 

 , (ההצעה היחידה שהוגשה )  מ"י תאום ופיקוח ניהול ובניה בעס שירות.ת המחיר של חברת אלהצע  לאור הפער בין האומדן

 .ל התמחרות זו וטיבלאשר אגף הנדסה מבקש  

 (9 'נספח מס)
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 :ות הועדה לצהמ

 
 מרכזי הספורט העירוניים -יקון הליכונים ומכשירי אירובי ת - 02/2/615' הצעה מס .5

וממליצה בפני  אגף ספורט ואירועיםהועדה מאשרת המלצת , נציג אגף ספורט ואירועים קבלת הסבר , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 . מ"פי פיטנס בע.אס.אייחברת    ההתקשרות עםראש העיר לאשר 

 (. מ"לא כולל מע₪  //53122) סכום ההתקשרות לא יעלה על סכום המחייב מכרז 

 . תינתן אחריות לשנה על התיקונים: הערה 

 .                             י הספורט בעירלחברה רקע וניסיון בתחום ונותנת שירות להליכונים ומכשירי האירובי המוצבים במרכז 

 

 מתחם הקאנטרי העירוני ומרכז הפיס -תיקון מכשירי כח  - 02/2/511' הצעה מס .2

 הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים וממליצה, קבלת הסבר נציג אגף ספורט ואירועים , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

  . מ"בע( 5891)חברת אגנטק  ההתקשרות עםבפני ראש העיר לאשר  

 (. מ"לא כולל מע₪  //53122) סכום ההתקשרות לא יעלה על סכום המחייב מכרז 

 . תינתן אחריות לשנה על התיקונים: הערה 

 . ח המוצבים בחדרי הכושר העירונייםובתחום תיקון וטיפול במכשירי הכ ןוניסיולחברה רקע  

 

 הסביבה עבור קייטנות גנים יהודייםהצגות איכות  - 02/2/519' הצעה מס .1

איכות הסביבה וממליצה בפני ראש ' הועדה מאשרת המלצת מח, איכות הסביבה' קבלת הסבר נציג מח, לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 .(הצגות 39)מ "כולל מע ₪ 112686ס "ע" הגינה הקסומה של ליבי"ור ההצגה עב" תאטרון סיפורי תמרי" ההתקשרות עםהעיר לאשר 

 .חתך גילאים וסוג האוכלוסייה2 יודגש כי העדפות נעשות לפי זמינות 

 

 

 הדרכת קבוצת פולקלור  - 02/2/518' הצעה מס .3

תרבות וממליצה בפני ראש העיר לאשר ' הועדה מאשרת המלצת מח, תרבות' קבלת הסבר נציג מח, לאחר עיון בבקשה ובנספחים

2  (₪ //2 -תשלום חודשי לחניך )מהכנסות החניכים  %/3 +   מ"כולל מע₪  /5288ס "ע תשלום חודשי )  בלה פולטוב עם ההתקשרות

 . אשר היו לשביעות רצון העירייהעל סמך ניסיון מקצועי בהתקשרויות קודמות 

 כל תקופה ) תקופות נוספות  0 -עם אופציה להארכת הסכם ל  01.10.0303לליום  מיום חתימת ההסכם ועד ההתקשרות תהא 

 (. דשים חו 10בת 

 . אין תשלום קבוע2 במידה ואין הרשמה של חניכים** 

 

  VMWARE   -שרתים   חידוש רישיונותבקשה ל - /02/2/56' הצעה מס .1

וממליצה בפני ראש העיר לאשר  מחשוב' הועדה מאשרת המלצת מח, מחשוב' קבלת הסבר נציג מח, לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 .לשנהמ "לא כולל מע₪  /21212ס "ע חברת סליטאקהזולה ביותר של  ההצעה ההתקשרות עם

 

 רכישת מערכות הגברה אלחוטי עבור כיתות אקוסטיות - 02/2/565' הצעה מס .6

 וממליצה בפני ראש  רכש' מחהועדה מאשרת המלצת , רכש ' ממנהלת מחקבלת הסבר , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 (. ממחיר המקסימום 2%הצעתם נמוכה ב)  מ"הישראלי לנגישות ותקשורת בע הרכישה מהספק מהלב המרכזהעיר לאשר 

 . מ "כולל מע₪  262981  - 'בסבב אסכום הרכישה 
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 רכישה והתקנה של עיני חתול ברחבי העיר - 02/2/256' הצעה מס .1

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

 .מ"כולל מע₪  /12261ס "מ ע"חברת דרך חדשה בתנועה בע ההתקשרות עםלאשר 

 

 שיקום ואחזקת תשתיות ברחבי העיר2 פיקוח על עבודות פיתוח - 02/2/156' הצעה מס .9

 הפער בין אומדן העירייה לבין ההצעה היחידה שהוגשהקבלת הסבר מכלכלן אגף ההנדסה וכן לאור , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 לוטיבמבקש  וממליצה בפני ראש העיר לאשר אגף הנדסההועדה מאשרת המלצת , מ"ס שירותי תאום ופיקוח ניהול ובניה בע.חברת א

  . התמחרות זו

 

 

 
 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                     

  ל העירייה"מנכ         גזברית  העירייה                                                                               
 
 
 

 :החלטות ראש העיר
 
 מרכזי הספורט העירוניים -יקון הליכונים ומכשירי אירובי ת - 02/2/165' הצעה מס .5

 . מ"פי פיטנס בע.אס.איימאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  

 (. מ"לא כולל מע₪  //53122) סכום ההתקשרות לא יעלה על סכום המחייב מכרז 

 . תינתן אחריות לשנה על התיקונים: הערה 

 

 מתחם הקאנטרי העירוני ומרכז הפיס -תיקון מכשירי כח  - 02/2/511' הצעה מס .2

  . מ"בע( 5891)חברת אגנטק  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 (. מ"לא כולל מע₪  //53122) סכום ההתקשרות לא יעלה על סכום המחייב מכרז 

 . תינתן אחריות לשנה על התיקונים: הערה 

 

 קייטנות גנים יהודייםהצגות איכות הסביבה עבור  - 02/2/519' הצעה מס .1

 "הגינה הקסומה של ליבי"ור ההצגה עב" תאטרון סיפורי תמרי" ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 .(הצגות 39)מ "כולל מע ₪ 112686ס "ע  

 .חתך גילאים וסוג האוכלוסייה2 יודגש כי העדפות נעשות לפי זמינות 

 

 הדרכת קבוצת פולקלור  - 02/2/518' הצעה מס .3

מהכנסות  %/3 +   מ"כולל מע₪  /5288ס "ע תשלום חודשי )  בלה פולטוב מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 . אשר היו לשביעות רצון העירייהעל סמך ניסיון מקצועי בהתקשרויות קודמות 2  (₪ //2 -תשלום חודשי לחניך )החניכים 

 כל תקופה ) תקופות נוספות  0 -עם אופציה להארכת הסכם ל  01.10.0303לליום  מיום חתימת ההסכם ועד ההתקשרות תהא 

 (. חודשים  10בת 

 . אין תשלום קבוע2 במידה ואין הרשמה של חניכים** 
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  VMWARE   -שרתים   חידוש רישיונותבקשה ל - /02/2/56' הצעה מס .1

 .לשנהמ "לא כולל מע₪  /21212ס "ע חברת סליטאק מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם       

 

 רכישת מערכות הגברה אלחוטי עבור כיתות אקוסטיות - 02/2/565' הצעה מס .6

ממחיר  2%הצעתם נמוכה ב)  מ"הרכישה מהספק מהלב המרכז הישראלי לנגישות ותקשורת בע מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 (. המקסימום

 . מ "כולל מע₪  262981  - 'בסבב אסכום הרכישה 

 

 רכישה והתקנה של עיני חתול ברחבי העיר - 02/2/256' הצעה מס .1

 .מ"כולל מע₪  /12261ס "מ ע"חברת דרך חדשה בתנועה בע מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם      

 

 שיקום ואחזקת תשתיות ברחבי העיר2 פיקוח על עבודות פיתוח - 02/2/156' הצעה מס .9

  .ביטול ההתמחרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר      

 

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 


