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     פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות   - עירית רמלה 
  8(3לפי תקנה ) 2021לשנת 

 
      

 

מס' 
 סידורי

מספר 
מחלקה/אגף  תחום שם הספק פרוטוקול

 סכום ההתקשרות אחראי

 

 חברת אדג'ו   13/2021-15 1
 של ובקרה בדיקה

   סלולר חשבונות
 data 

 הכנסות

לא כולל  ₪ 12,000ע"ס 

 מ מע"

 

 

2 13/2021-15 

לבטל את ההחלטה 
לפיה  19.01.2021מיום 

אושרה ההתקשרות עם 
חברת זנדבנק ברקאי 

   אדריכלים

עבור הכנת תב"ע 
להחלפת שטחים 

בבית הקברות 
המוסלמי שבסמוך 

 למגדל הלבן

 מ.כולל מע"₪  18,954ע"ס  הנדסה

 

3 13/2021-15 

האדריכלית הדס 
 פוליבסקי

 
כולל מע"מ.₪  7,020ע"ס  חינוך עיצוב אדריכלי  

 

 הנדסה יועץ נגישות מגי פניגשטיין  14/2021-15 4

 א כוללל₪  95,000ע"ס 
לשעת ₪  190מע"מ )לפי 

 -ייעוץ; כמות שעות בשנה
, המימוש המוקדם (500

 מבניהם.

 
 
 
 

5 14/2021-15 
לוקר שמעון כלכלה 

 הנדסה ייעוץ שמאות  ושמאות מקרקעין

 א כוללל₪  81,000ע"ס 

לשעת ₪  270ע"מ )לפי מ

 -כמות שעות בשנה ,ייעוץ

, המימוש המוקדם (300

 מבניהם.

 

6 14/2021-15 
חברת ע.ד אדריכלי נוף 

 הנדסה ייעוץ נוף בע"מ

 א כוללל₪  98,400ע"ס 
לשעת ₪  328)לפי   מע"מ

 -ייעוץ; כמות שעות בשנה
, המימוש המוקדם (300

 מבניהם.

 

7 14/2021-15 
חברת גבריאל לוטן 

נדסים בע"ממה  הנדסה ליווי ותכנון 

לא כולל ₪  49,800 ע"ס 

 מע"מ.

 

 

8 15/2021-15 
 -  הסכם את  להגדיל

חברת תו"פ יועצים 
בע"מ  והנדסה  

 הנדסה יועצי הנדסה 

כולל ₪  61,106.76ע"ס 

 מע"מ. 

 

 

 יצחק צוקר )המנתב( 41/2021-15 9
יועץ בטיחות 
 למתקני ספורט

ספורט 
 כולל מע"מ₪  113,490ע"ס  ואירועים

 

הכנת הדמיות לקריה  קסם הדמיותחברת  50/2021-15 10
 כולל מע"מ₪  28,548ע"ס  הנדסה הרפואית

 
ת.גב. ג'בארה חברת  50/2021-15 11

 בע"מ הנדסה ומדידות
 חיבורבמדידה 

 הנדסה הרחובות
 כולל מע"מ. ₪ 10,530 ע"ס

 

 
 כולל מע"מ.₪  14,625ע"ס  הנדסה יועצי הנדסה זליו דיאמנדי בע"מ 50/2021-15 12



                 
            בס"ד

 

 
 

 

 

מס' 
 סידורי

מספר 
מחלקה/אגף  תחום שם הספק פרוטוקול

 סכום ההתקשרות אחראי

 
13 50/2021-15 

קמינסקי חברת 
אדריכלות, תכנון ערים 

 ויעוץ בע"מ
 הנדסה יועצי הנדסה

 כולל מע"מ. ₪ 124,488 ע"ס

 

 
חברת גבריאל לוטן  50/2021-15 14

 הנדסה יועצי הנדסה מהנדסים בע"מ
לא כולל ₪  15,242ע"ס 

 מע"מ

 

15 50/2021-15 

חברת טנדו טכנולוגיות 

ומערכות ביטחוניות 

 בע"מ 

 

 כולל מע"מ₪  82,000ע"ס  הנדסה יועצי הנדסה

 

 הנדסה יועצי הנדסה שלמה רודן 52/2021-15 16
כולל ₪  17,550ע"ס 

 מע"מ

 
17 52/2021-15 

חברת פי.ג'י.אל 
הנדסה ותכנון 

 "מתחבורה בע
 הנדסה יועצי הנדסה

כולל ₪  131,040ע"ס 
 מע"מ

 

ב.ו.ג  בע"מ יוזמות  55/2021-15 18
 ופיתוח בע"מ

יעוץ תיכון ופקוח 
 עליון

ספורט 
 ואירועים

 כולל מע"מ. ₪  21,879ע"ס 

 

 

 הכנסות יעוץ מדידה חברת בינה 55/2021-15 19

לא ₪   1.1מחיר מ"ר בנוי 

כולל מע"מ, מחיר מ"ר 

לא כולל ₪  0.15קרקע 

 מע"מ.

 

חברת אינג' משולם  55/2021-15 20
 הנדסה יועצי הנדסה גרנות בע"מ

 לא כולל₪  37,125ע"ס 

 מע"מ

 

חברת תמך י.ג. הנדסה  55/2021-15 21
 כולל מע"מ₪  66,500ע"ס  הנדסה יועצי הנדסה אזרחית בע"מ

 

 שלמה רודן 58/2021-15 22
תכניות רמזורים, 

הסדרי תנועה ותכנית 
 זמנים

 כולל מע"מ₪  16,965ע"ס  הנדסה

 
23 58/2021-15 

אורי אורלנד משרד 
יועצים לניהול 
 סיכונים בע"מ

יעוץ ביטוח אלמנטרי 
 לא כולל ח "ש 130,000ע"ס  משק ונכסים ורכב

 מ"מע

 
משרד עו"ד פריש,  58/2021-15 24

ץ ושות'שפרבר ריינהר לא כולל ₪  18,000ע"ס  הכנסות ייצוג משפטי 
 מע"מ

 
 כולל מע"מ₪  52,708.5ע"ס  הנדסה יעוץ שימור לתב"ע גיורא סולר 58/2021-15 25

 

מעבדות איזוטסט  63/2021-15 26
כולל ₪  30,251.14ע"ס  הנדסה בדיקת מעבדה החדשה בע"מ

 מע"מ.

 

27 65/2021-15 
היועץ א. אבשלום יעוץ 

וח  יוזמות ופיתוח ופיק
 בע"מ

 יועץ תאורה
מחלקת 

 כולל מע"מ₪  27,495ע"ס  חשמל



                 
            בס"ד

 

 
 

 

 

מס' 
 סידורי

מספר 
 פרוטוקול

מחלקה/אגף  תחום שם הספק
 אחראי

 סכום ההתקשרות

 

ד.ד הנדסה אזרחית   68/2021-15 28
 ניהול תיאום ופיקוח

 כולל מע"מ₪  49,312ע"ס  הנדסה יועצי הנדסה

 

29 68/2021-15 
ת חשמל סמו הנדס

 בע"מ
 הנדסה יעוץ חשמל ותאורה

   ₪ 115,786.71ע"ס 

 .כולל מע"מ

 

 

 הנדסה ייעוץ תנועה בועז גרוס 68/2021-15 30

לא כולל ₪  135,000ע"ס 

לשעה לא ₪  270מע"מ )

 כולל מע"מ(.

 

 

31 68/2021-15 
חברת טיקטין תיכנון 

 ( בע"מ2003חשמל )
 הנדסה יועצי הנדסה

כולל ₪  52,650ע"ס 

 מ.מע"

 

 

כולל ₪   130,000ע"ס  הנדסה ייעוץ נופי נחלת הכלל 71/2021-15 32
 מע"מ.

 

33 71/2021-15 
חברת ש. פובזנר ג. 
 פובזנר אדריכלים

 הנדסה יועצי הנדסה

לא ₪  23,024.53ע"ס 

 כולל מע"מ.

 

 

34 71/2021-15 

א.ס. שירותי תאום 

ופיקוח ניהול ובניה 

 בע"מ 

 

 כולל מע"מ₪  99,600ע"ס  הנדסה יועצי הנדסה

 
יריב הנדסה אזרחית  71/2021-15 35

 הנדסה יועצי הנדסה ומדידה
 כולל מע"מ.₪  40,950"ס ע

 

 

חכמ ייעוץ מוניציפאלי  72/2021-15 36
 בע"מ

ייעוץ לעריכת 
 ית עסקית"כנ"ת

לא כולל ₪  9,400ע"ס  גזברות
 מע"מ

 

אברמוב אדריכלות  76/2021-15 37
 והנדסה

לל תכנון אדריכלי כו
 כולל מע"מ₪  105,300ע"ס  הנדסה יועץ חשמל

 


