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  (,2019 דצמבר 25) תש"ף  כסלו 'כ רביעי יום התקיימהש ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי
  רמלה.  1ע"ש זינגר ז"ל, ויצמן  ז"ל, בבית העירייהאפריאט שמואל ע"ש   בחדר הישיבות

 
                                                                   משתתפים:

 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה               
                                 גזברית העירייה   -  עללאלרוזה               

                            יועמ"ש משנה ל  -  סופי ויטלםעו"ד 
 מנהלת מח' משק ונכסים   - מיכל רוטמן 

 אגף הנדסה  נציג  -יהונתן חיים  
  מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

 
 הנדון:

 
 משה צדקהברח' התקנת מתקני משחקים בשצ"פ  - 2019/184הצעה מס'  .1

באמצעות  עצמון בע"מחברת מוצרי פיברגלס אישרה התקשרות עם  8.1.2019מיום  3/2019-15ועדת מכרזים משותפים 

 .כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  1,500,000ע"ס  משכ"ל בחוזה מסגרת להתקנת מתקני משחק

חברת מוצרי  באמצעות  משה צדקהברח' לבצע התקנת מתקני משחק בשצ"פ מבקש אגף הנדסה במסגרת הסכם זה, 

 משכ"ל. כולל מע"מ ועמלת ₪  63,637.95ע"ס  ) זכיינית משכ"ל ( "מפיברגלס עצמון בע

  2778 - תקציבי מקור

 (1)נספח מס'                                                                                

 
 לינק חיבור תחנת המשטרה למוקד העירוני רכישת   - 2019/185הצעה מס'  .2

 מ"מ מנהל מחלקת פיקוח ושיטור עירוני פנה לחברת אפקון ) זכיינית משרד הבט"פ(  בבקשה לקבלת הצעת מחיר עבור 

 יתאפשר למשטרת רמלה לראות את המצלמותתחנת משטרת רמלה למוקד העירוני ובכך אשר יחבר בין  רכישת לינק 

 העירוניות המותקנות ברחבי העיר. 

 כולל מע"מ. ₪  29,250קון :  להלן הצעת המחיר של חברת אפ

 כולל מע"מ. ₪  29,250ע"ס  ) זכיינית בט"פ(  אפקון חברתמרכישת הלינק מחלקת פיקוח ושיטור עירוני מבקשת לאשר 

 

  2026062756 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 

 

 

 ערכת נשיאת מצלמות ניידות רכישת - 2019/186הצעה מס'  .3

ע"ס ית בט"פ( חברת אפקון ) זכיינאישרה ההתקשרות עם  27.11.2018מיום  55/2018-14ועדת מכרזים משותפים מס' 

2,489,889  .₪ 

במסגרת הסכם זה, מחלקת פיקוח ושיטור עירוני מבקשת לאש רכישת ערכת נשיאה של שתי מצלמות ניידות לצורך ביצוע 

 כולל אחריות יצרן לשנה. ,כולל מע"מ₪  39,780מחברת אפקון בע"מ ) זכיינית בט"פ( ע"ס אכיפה מוגברת 

 

  2026062756   -מקור תקציבי 

 (3)נספח מס' 
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 המלצות הועדה : 
 

  משה צדקהברח' ת מתקני משחקים בשצ"פ התקנ - 184/2019הצעה מס'  .1

וכן לאור העובדה כי מדובר בחוזה מסגרת של משכ"ל, , קבלת הסבר מנציג אגף ההנדסה  לאחר עיון בבקשה ובנספחים

חברת מוצרי פיברגלס עצמון לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה  וממליצה בפני ראש העיר 

 . משכ"לועמלת  כולל מע"מ ₪  63,637.95ע"ס ) זכיינית משכ"ל (  בע"מ

 
 לינק חיבור תחנת המשטרה למוקד העירוני רכישת   - 2019/185הצעה מס'  .2

הפיקוח  , הועדה מאשרת המלצת מח'מ"מ מנהל מח' הפיקוח העירונילאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

כולל ₪  29,250ע"ס  בע"מ ) זכיינית בט"פ(  ברת אפקוןחמ לאשר רכישת הלינק וממליצה בפני ראש העיר  העירוני

 . מע"מ

 ערכת נשיאת מצלמות ניידותרכישת   - 2019/186הצעה מס'  .3

הפיקוח  , הועדה מאשרת המלצת מח'מ"מ מנהל מח' הפיקוח העירונילאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

כולל ו כולל מע"מ₪  39,780מחברת אפקון בע"מ ) זכיינית בט"פ( ע"ס הרכישה  וממליצה בפני ראש העיר  העירוני

 אחריות יצרן לשנה.

 
 

 ונן עזריה ר                                             ה עללאל    רוז                                  
  נכ"ל העירייה מ                                        גזברית  העירייה                                              

 
 
 

 החלטות ראש העיר  : 
 

 משה צדקהברח' תקני משחקים בשצ"פ התקנת מ - 184/2019הצעה מס'  .1
₪  63,637.95ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (מ חברת מוצרי פיברגלס עצמון בע"ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 . משכ"לועמלת כולל מע"מ  

 
 לינק חיבור תחנת המשטרה למוקד העירוני רכישת   - 2019/185הצעה מס'  .2

 .כולל מע"מ₪  29,250ע"ס ) זכיינית בט"פ (  חברת אפקוןמרכישת הלינק  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 רכת נשיאת מצלמות ניידותרכישת  ע  - 2019/186הצעה מס'  .3

כולל אחריות ו כולל מע"מ₪  39,780בע"מ ) זכיינית בט"פ( ע"ס  חברת אפקוןמהרכישה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 יצרן לשנה.

 

 

 
 יכאל וידל מ                                                                                                                

 אש העירר                                                                                                                 
 רמלה 


