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(, 2020 יולי 14תש"ף )  תמוז ' כב שלישיהתקיימה ביום ועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  
 בחדר ישיבות

רמלה. 1ע"ש אפריאט ז"ל, בבניין העירייה ע"ש זינגר ז"ל, ויצמן   

 

 

 משתתפים:                                                                        

מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה   

גזברית העירייה                                             -רוזה עללאל   

                                              משנה ליועמ"ש -עו"ד סופי ויטלם

                                 כלכלן אגף ההנדסה -בן שלוש רו"ח עוז 

                                 משק ונכסים מנהלת מח'    -מיכל רוטמן 

מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון   

                                         
  הנדון:

 

 העירוניצי הרכב עבור ביטוח  - 2020117/הצעה מס'  .1

 מסתיימות פוליסות ביטוח החובה , צד ג' ומקיף של רכבי העירייה . 31.7.2020בתאריך 

) ע"י עו"ד אושרת הראל י הביטוח של העירייה אורי אורלנדנוהל הצעות מחיר דרך משרד יועצב קצין רכב פנה

 :העירייהמחיר לחידוש ביטוחי רכבי יועצת הביטוח ( לחמש חברות ביטוח לצורך קבלת הצעות 

 סוכנות לביטוח בע"מ . 200אמצעות סוכנות הביטוח מוניציפלית בהביטוח " הראל " פנייה לחברת 

 פנייה לחברת "מגדל" ו "איילון " באמצעות גבישים סוכנות לביטוח בע"מ .

 פנייה לחברת "שלמה " ו "כלל" באמצעות גל ביט סוכנות לביטוח .

 : הפניינענו להחברות אשר 

 כולל מע"מ.  ₪  45,232  -  הביטוח "הראל"חברת  .א

) הצעתם אינה כוללת ביטוח חובה לשני מכבשי כביש כולל מע"מ  ₪  45,152 -חברת הביטוח "שלמה"  .ב

 ואינה כוללת ביטוח רכב חשמלי זעיר ליצ'י ( .

 

 ברכבים בבעלות העירייה. עבור מי מיועד הביטוח ? מנהלת מח' רכש משיבה כי מדובר  -לשאלת הועדה 

 : בנספח קיימת טבלת אקסל בה מופיעים הפרטים הבאים : סוג הרכב , מספר רכב. הערה 

 

ביטוחי צי חידוש  ( ממליץ לאשר משרד יועץ הביטוח של העירייה אורי אורלנדקצין הרכב של העירייה ) בהמלצת 

 הרכב העירוני

 כולל מע"מ.  ₪ 45,232ע"ס   "  " הראל חברה לביטוח חברתעם ת נוספ לשנהשל עיריית רמלה 

 

 1931000440מקור תקציבי 

 (1 )נספח מס'
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 תכנון חשמל ותאורה בגן ילדים בג'ואריש )במקום טיפת החלב( - 2020721/הצעה מס'  .2

חברות כדלקמן:  3 -, אגף הנדסה פנה לתכנון חשמל ותאורה בגן ילדים בג'ואריש )במקום טיפת החלב(לשם 

 , א.א מהנדסים יועצים בע"מ.איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ, אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 11,700 -אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ .1

 ₪. 13,455 -איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ. 2

 ₪. 20,475 -. א.א מהנדסים יועצים בע"מ3

 

 

 אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מחברת  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף הנדסה ממליץ לאשר 

 כולל מע"מ. ₪ 11,700 ע"ס  

 

  2848 -מקור תקציבי

 ( 2 )נספח מס'

 

 ןניהול ופיקוח על עבודות שיקום שימור ופיתוח במגדל הלב - 2020173/הצעה מס'  .3

מאגר מתוך )  חברות 6-, אגף הנדסה פנה לשיקום שימור ופיתוח במגדל הלבןניהול ופיקוח על עבודות לשם 

 היועצים של רשות

תמך י.ג. , ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ, פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מכדלקמן:   העתיקות ( 

אשר אולניק חברה להנדסה , לביד הנדסה בע"מ, יעוץ ניהול והשקעות בע"מ-מרום תובל, הנדסה אזרחית בע''מ

 .בע"מ

הערה : כלכלן אגף ההנדסה פנה לכל המציעות לשם בדיקה האם הן רשומות במאגר היועצים של רשות העתיקות 

 ויש באפשרותן לספק את השירותים המבוקשים. 

 

 להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה :

כולל מיליון  1.3-סה"כ שכ"ט כולל מע"מ )אומדן  אחוז שכ"ט שם החברה

 מע"מ(

 ₪  50,700 3.9% תמך י.ג. הנדסה אזרחית בע''מ
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₪  50,700ע"ס בע"מ תמך י.ג. הנדסה אזרחית חברת  אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר היחידה של

 כולל מע"מ

 כולל מע"מ(.  1.3בהתבסס על אומדן של  3.9%)לפי אחוז שכ"ט  

 

  2771 -מקור תקציבי

 (3 )נספח מס'

 

 הארכת התקשרות -מתן שירותים משפטיים חיצוניים למחלקת נכסים בעירייה - 2020741/מס' הצעה  .4

שרקון בן עמי עו"ד  משרד אישרה התקשרות עם  17.12.2019מיום  74/2019-15 מס'  ועדת הצעות פטורות

 4-"מ למע לא כולל ₪  58,400עבור מתן שירותים משפטיים חיצוניים למחלקת נכסים בעירייה ע"ס ושות' 

 , מע"מ לחודש( או עד פרסום מכרז כ"א לא כולל ₪  14,600חודשים )

 עו"ד  משרד אישרה הארכה נוספת להתקשרות עם  23.4.2020מיום  21/2020-15מס'   ועדת הצעות פטורות 

המוקדם מבניהם )  , כמוקדם , או עד פרסום מכרז כ"אחודשים  3-ל₪  43,800ע"ס  שרקון בן עמי ושות'

 (. 1.9.2020ההתקשרות הינה עד ליום  

 משרד מבקש לאשר הארכת ההתקשרות עם אגף הנדסה ועל כן לא פורסם מכרז כ"א עבור משרה זו נכון להיום 

מע"מ  לא כולל  ₪  43,800ע"ס  ( 01.12.2020בשלושה חודשים נוספים ) עד ליום  שרקון בן עמי ושות' עו"ד 

 מע"מ לחודש(. כולל לא ₪  14,600)

 

  2852 -תקציבי מקור

 (4 )נספח מס'

 

 

 

 

 

 

 ג'ואריש  בשכונת  במגרש כדורגל שירותים טרומיים לנכיםאספקת  - 2020175/הצעה  .5

 SOSחברות כדלקמן:  3 -ם לנכים במגרש כדורגל בג'ואריש , אגף הנדסה פנה לילשם אספקת שירותים טרומי

 נתנוב בע"מ.שירותים ניידים, שחם אריכא, אוהלי 

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

SOS  .1 16,614 -שירותים ניידים  ₪ 

 ₪  53,652-שחם אריכא . 2
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 ₪  20,826-אוהלי נתנוב בע"מ . 3

 

 ₪ 16,614 שירותים ניידים ע"ס  SOSחברת  ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 

 כולל מע"מ.

 

 2628 -תקציבימקור 

 (5 )נספח מס' 

 

 רכישת כלי עבודה ידניים למח' גינון  - 2020176/הצעה מס'  .6

מטר כלי גינון, הגרעין ספקים:  7-מח' רכש פנתה ל  , לשם רכישת כלי עבודה ידניים עבור מח' הגינון בעירייה

 תיקון ומכירה כלי גינון, אפיק רמות. בע"מ, פולק הספקה בע"מ, כל בו עמיעד, הכל בו לגן, ליאור זלצמן

 

 מטר כלי גינון, ליאור זלצמן מכירה ותיקון כלי גינון. :נענו להצעההספקים אשר 

 

 הצעות מחיר:השוואות להלן טבלת 

ליאור        

 זלצמן

מטר כלי    

 גינון

    

מחיר  כמות יח' חישוב אור הפריטית

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

פער מההצעה 

 הזולה 

 34%- 750 25 1140 38 30 יחידה משקפי מגן  הוסקוורנה

 2%- 1080 54 1100 55 20 יחידה מגרפת עלים ג'ספר

 26%- 642 107 870 145 6 יחידה משור גיזום מקצועי וולף גרטן 

 6%- 822 137 870 145 6 יחידה מ 4מוט טלסקופי וולף גרטן 

        

 5%- 156 39 164 41 4 יחידה מ 1.5 מוט  וולף גרטן

 5%- 404 202 424 212 2 יחידה מזמרת גבהים מיתכווננת וולף

 0% 875 25 875 25 35 יחידה מזמרה מקצועית שחורה

 30%- 167 167 240 240 1 יחידה מזמרת כח לענפים יד אלומניום

 25%- 90 30 120 40 3 יחידה ליטר 5מיכל דלק 

 19%- 570 57 700 70 10 יחידה הוסקוורנהמשקפי גיזום 

 50%- 2250 75 4500 150 30 יחידה כחולה  הוסקוורנה  35קסטה טי 

-מ"מ סגול  2.7גליל חוט חרמש -   

 VIPER-מטר בחבילה 270

 22%- 4875 195 6225 249 25 יחידה

 26%- 12681   17228       ₪ סה"כ ללא מע"מ 
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 ההצעות מחיר, נמצאו פערי מחירים בין הספקים לאותם פריטים.נעשתה פניה אחידה לקבלת 

 

 מ.ט.ר כלי גינון.    -לאשר הרכישה מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר מח' רכש ממליצה 

 לא כולל מע"מ.₪  15,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 1746000930 -מקור תקציבי

 (6 )נספח מס'

 

 השקיהרכישת ראשי מערכת  - 2020771/הצעה מס'  .7

הגרעין בע"מ,  כל בו עמיעד, אלגו השקיה ספקים:  6 -מח' רכש פנתה ללהשקיה לשם רכישת ראשי מערכת 

 בע"מ, אפיק רמות, 

 הכל בו לגן בע"מ, מטר כלי גינון.

 .הגרעין בע"מ, כל בו עמיעד  נענו להצעה:הספקים אשר 

 

 : הצעות מחיר  טבלת השוואותלהלן 

 

הגרעין    
 בע"מ

 עמיעדכל בו 

מחיר  כמות יח' חישוב אור הפריטית
 יחידה

מחיר 
 יחידה

מד מים עם פלט חשמלי, נווט מתכת, משחרר אויר - +סוקל6422בארון  2ר.מ. "
משולב כדוגמת א.ר.י או ש"ע, מגוף אלכסוני, ברז גן יציאה למי פיקוד, מגוף 

" כדורי עם 1 הידראולי ראשי מברונזה וכל אביזר נוסף בהתאם לתוכנית+מגוף
של חברת ברמד בלבד  982סרגל+חבק +סרגל סולונואידים -יציאה נפרדת לברזייה

המטרה -ברזים הידראוליים  3+1 -- 50" קוטר 2הפעלות גלקון --גידי בלבד-דו-
חבק חיצוני לארון ההשקייה עם אוזניים למנעול -DC-04מחשב גלקון --בלבד 
 תלייה

 9280 8900 1 יחידה

מד מים עם פלט חשמלי, נווט מתכת, משחרר אויר - +סוקל6422בארון  2ר.מ. "
משולב כדוגמת א.ר.י או ש"ע, מגוף אלכסוני, ברז גן יציאה למי פיקוד, מגוף 

" כדורי עם 1הידראולי ראשי מברונזה וכל אביזר נוסף בהתאם לתוכנית+מגוף 
ברמד בלבד  של חברת 982סרגל+חבק +סרגל סולונואידים -יציאה נפרדת לברזייה

המטרה -ברזים הידראוליים  9+1 -- 50" קוטר 2הפעלות גלקון --גידי בלבד-דו-
 חבק חיצוני לארון ההשקייה עם אוזניים למנעול תלייה-DC10מחשב גלקון --בלבד 

 13580 11600 1 יחידה

מד מים עם פלט חשמלי, נווט מתכת, משחרר אויר - +סוקל6422בארון  2ר.מ. "
.ר.י או ש"ע, מגוף אלכסוני, ברז גן יציאה למי פיקוד, מגוף משולב כדוגמת א

" כדורי עם 1מגוף  הידראולי ראשי מברונזה וכל אביזר נוסף בהתאם לתוכנית+
של חברת ברמד בלבד  982חבק +סרגל סולונואידים  סרגל+-יציאה נפרדת לברזייה

המטרה -ברזים הידראוליים  5+1 -- 50" קוטר 2 הפעלות גלקון--גידי בלבד-דו-
 חבק חיצוני לארון ההשקייה עם אוזניים למנעול תלייה-DC6מחשב גלקון --בלבד 

 11840 10300 1 יחידה

מד מים עם פלט חשמלי, נווט מתכת, משחרר אויר - +סוקל6422בארון  2ר.מ. "
או ש"ע, מגוף אלכסוני, ברז גן יציאה למי פיקוד, מגוף  משולב כדוגמת א.ר.י

" כדורי עם 1מגוף  הידראולי ראשי מברונזה וכל אביזר נוסף בהתאם לתוכנית+
של חברת ברמד בלבד  982סרגל+חבק +סרגל סולונואידים -יציאה נפרדת לברזייה

 11840 10300 1 יחידה
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טרה המ -ברזים הידראוליים  5+1 -- 50" קוטר 2הפעלות גלקון --גידי בלבד-דו-
 חבק חיצוני לארון ההשקייה עם אוזניים למנעול תלייה-DC6מחשב גלקון --בלבד 

מד מים עם פלט חשמלי, נווט מתכת, משחרר אויר - +סוקל6422בארון  2ר.מ. "
משולב כדוגמת א.ר.י או ש"ע, מגוף אלכסוני, ברז גן יציאה למי פיקוד, מגוף 

" כדורי עם 1וכל אביזר נוסף בהתאם לתוכנית+מגוף הידראולי ראשי מברונזה 
של חברת ברמד בלבד  982סרגל+חבק +סרגל סולונואידים -יציאה נפרדת לברזייה

המטרה -ברזים הידראוליים  3+1 -- 50" קוטר 2הפעלות גלקון --גידי בלבד-דו-
 חבק חיצוני לארון ההשקייה עם אוזניים למנעול תלייה-DC4מחשב גלקון --בלבד 

 9280 8900 1 יחידה

          63 -כניסת מים ראשית בכל האתרים  
         אספקה בלבד ללא התקנה!!!

 

סכום הרכישה לא יעלה על  .גרעין בע"מה  -לאשר הרכישה מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר מח' רכש ממליצה 

 .לא כולל מע"מ  56,000

  1746000720 -מקור תקציבי

 7 )נספח מס'

 

 אגף הנדסה -מח' כבישים  רכישת תמרורים עבור - 2020781/מס' הצעה  .8

ספקים: היוצר סדנא לשילוט בע"מ, ד.פ המרכז הישראלי לשילוט  5-לשם רכישת תמרורים מח' רכש פנתה ל

 בע"מ, שון שלטים, שלטים שי,אי,אס דיגיטל בע"מ, שרגרף בע"מ.

 .המרכז הישראלי לשילוט בע"מ, שון שלטים היוצר סדנא לשילוט בע"מ, ד.פ  נענו להצעה:הספקים אשר 

 

 מחיר:  הצעות תולהלן טבלת השווא

   

 היוצר סדנא לשילוט

ד.פ. המרכז הישראלי 
 שון שלטים לשילוט

אור הפריטית  כמות יח' חישוב 

 לא₪ מחיר יחידה 
מע"מ  כולל   

 לא₪ מחיר יחידה 
מע"מ  כולל   

מחיר יחידה 
 כולל  לא₪ 

 מע"מ 

כולל מחזיר אור  301תמרור  E.G.P 60 50 46 1 יחידה 

כולל מחזיר אור  302תמרור  E.G.P 90 95 73 1 יחידה 

כולל מחזיר אור  303תמרור  E.G.P 60 50 49 1 יחידה 

כולל מחזיר אור  306תמרור  E.G.P 60 55 52 1 יחידה 

כולל מחזיר אור  205תמרור  E.G.P 60 50 49 1 יחידה 

כולל מחזיר אור  213תמרור  E.G.P 60 50 49 1 יחידה 

כולל מחזיר אור  432תמרור  E.G.P 60 50 49 1 יחידה 

כולל מחזיר אור  433תמרור  E.G.P 60 50 49 1 יחידה 

כולל מחזיר אור  402תמרור  E.G.P 60 50 49 1 יחידה 

 

  .הספק היוצר סדנא לשילוט   -לאשר ההתקשרות עם הספק אשר הצעתו הזולה ביותר מח' רכש ממליצה 

 שש"ח לא כולל מע"מ. 35,000 לא יעלה על  (  2020סכום הרכישה ) עד לסוף שנת 

 

 1742000752 -מקור תקציבי

 (8 )נספח מס'
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 הרצל רשויות ת להתחדשות עירונית למתחם ומפורטאגרונום לתכנית  - 2020179/הצעה מס'  .9

אישרה הרשות להתחדשות עירונית את מתחם הרצל לקידום במסלול רשויות. במסגרת מסלול  17.11.19בתאריך 
 רשויות מתקצבת הרשות להתחדשות עירונית צוות יועצים שאחראים לקידום התכנון של המתחם. 

, מנהל המנהלת להתחדשות עירונית מכיוון שמדובר בתחום הדורש הבנה ייחודית בתחום ההתחדשות העירונית 
 פנה 

  , חנוך בורגר אגרונומים.: גאו טבע, רקפת הדר גבאי אגרונומים 3 -ל
 

ר לה ניתן על ידי חברת ניהול הפרויקט אש לא כולל מע"מ ) האומדן ₪ 22,000 -האומדן שנקבע להתמחרות 
 ניסיון רב בניהול פרויקטים בתחום זה(. 

 : שהתקבלו ת המחיר ולהלן הצע

 מחיר  -ניקוד פרמטר מגיש

 מחיר גאוטבע

23,400 
 

רקפת 
 28,000 מחיר הדר גבאי

  

 

  23,400 ע"סגאוטבע  ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עםהמנהלת להתחדשות עירונית ממליצה לאשר 
 כולל מע"מ.

 2028182750  -תקציבי מקור

 (9ס' )נספח מ 

 

 

מדידה אנליטית עבור איחוד וחלוקה וטבלאות איזון בתב"ע שופטים דרום  - 2020801/הצעה מס'  .10

 בסמכות מחוזית

שופטים דרום בסמכות מחוזית, אגף הנדסה פנה  לשם מדידה אנליטית עבור איחוד וחלוקה וטבלאות איזון בתב"ע

 מאפרו מהנדסים בע"מ, חברת הלפרין פלוס מדידות והנדסה בע"מ, דאטא מאפ. -חברות מדידה כדלקמן 3 -ל

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

  39,780 -. מאפרו מהנדסים בע"מ1

 40,950 -פלוס מדידות והנדסה בע"מ. חברת הלפרין 2

 

₪  39,780 ע"ס  מאפרו מהנדסים בע"מעם ההצעה הזולה ביותר של  הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות אגף 

 כולל מע"מ. 
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 2852 -מקור תקציבי

 (10' נספח מס)

 

 גן תפוח בדבש    - עבודת אדריכל להכנת תכנית לגינת בטיחות בדרכים - 2020118/הצעה מס'  .11

שיבוצע בגן תפוח  ,גן בתנועה זהירה   -יקט זהירות בדרכים חתום מול ביטוח לאומי לעניין פרובהמשך להסכם 

את רכישת הציוד והפעלת להכנת התשתית שתאפשר  ת  תכנית אדריכלית מקיפה ומתכללתבדבש , נדרש

יקט.הפרו  

מחלקת  יקטאת רכישת הציוד והפעלת הפרוהכנת התשתית שתאפשר עבור  לשם קבלת הצעות מחיר מאדריכלים

 אדריכלים : רון מרון ,מרים אנסבכר. 2 -פנתה ל חינוך מיוחד ופרט

 

 :התקבלוהצעות מחיר ש להלן

 כולל מע"מ.לא המחיר ₪  15,000 -רן מרון .א

 כולל מע"מ.לא המחיר ₪  15,050 -מרים אנסבכר .ב

 

 15,000ע"ס  אדריכל רן מרוןהאשר ההתקשרות עם הצעה הזולה ביותר של ממליצה ל ופרט מחלקת חינוך מיוחד 

  .מע"מכולל לא ₪ 

 

  8122000752  -  מקור תקציבי

 (11 נספח מס')

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ות הועדה :לצהמ
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   ביטוח עבור צי הרכב העירוני - 2020711/הצעה מס'  .1

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה מקצין הרכב פחים, קבלת הסבר לאחר עיון בבקשה ובנס

 ביותר, 

עם נוספת  לשנהוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  העירייה יועץ הביטוח של הועדה מאשרת המלצת 

 חברת 

 כולל מע"מ.  ₪ 45,232 " ע"ס " הראל  חברה לביטוח 

 

 תכנון חשמל ותאורה בגן ילדים בג'ואריש )במקום טיפת החלב( - 2020721/הצעה מס'  .2

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

 בפני ראש העיר 

 ₪ 11,700 ע"ס  אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מחברת  ההצעה הזולה ביותר של ההתקשרות עםלאשר 

 כולל מע"מ.

 

 ןניהול ופיקוח על עבודות שיקום שימור ופיתוח במגדל הלב - 2020317/הצעה מס'  .3

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

ע"ס  תמך י.ג. הנדסה אזרחית בע''מחברת  היחידה שלהצעת המחיר  ההתקשרות עםבפני ראש העיר לאשר 

 כולל מע"מ(.  1.3בהתבסס על אומדן של  3.9%כולל מע"מ )לפי אחוז שכ"ט ₪  50,700

 

 הארכת התקשרות -מתן שירותים משפטיים חיצוניים למחלקת נכסים בעירייה - 2020174/הצעה מס'  .4

נדסה וממליצה הועדה מאשרת המלצת אגף הלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלן אגף ההנדסה, 

בשלושה חודשים נוספים ) עד  שרקון בן עמי ושות' עו"ד  משרד הארכת ההתקשרות עם בפני ראש העיר לאשר 

 מע"מ לחודש(. לא כולל ₪  14,600)מע"מ  לא כולל  ₪  43,800ע"ס  ( 01.12.2020ליום 

 

 במגרש כדורגל ג'וואריש שירותים טרומיים לנכיםאספקת  - 2020175/הצעה  .5

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

 בפני ראש העיר 

 כולל מע"מ. ₪ 16,614 שירותים ניידים ע"ס  SOSחברת  הזולה של הצעת המחיר ההתקשרות עםלאשר 

 

 רכישת כלי עבודה ידניים למח' גינון  - 2020761/הצעה מס'  .6

מח' רכש וממליצה בפני הועדה מאשרת המלצת , מנהלת מח' רכשלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

 ראש העיר



  ס"ד ב
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לא ₪  15,000סכום הרכישה לא יעלה על . מ.ט.ר כלי גינון -הרכישה מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר לאשר 

 כולל מע"מ.

 

 רכישת ראשי מערכת השקיה - 2020717/הצעה מס'  .7

מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני הועדה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנהלת מח' רכש, 

סכום הרכישה לא יעלה על . הגרעין בע"מ   -הרכישה מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר לאשר  ראש העיר

 . לא כולל מע"מ 56,000

 

 רכישת תמרורים עבור מח' כבישים /אגף הנדסה - 2020178/הצעה מס'  .8

הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנהלת מח' רכש, 

 ראש העיר

סכום הרכישה לא יעלה על היוצר סדנא לשילוט בע"מ.  -הרכישה מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר לאשר 

 . לא כולל מע"מ 35,000

 

 

 

 הרצל רשויות ת להתחדשות עירונית למתחם ומפורטאגרונום לתכנית  - 2020791/הצעה מס'  .9

, משנמצא כי ההמלצה הינה  עירוניתלהתחדשות לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר ממנהל המנהלת 

 להצעה הזולה 

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

  כולל מע"מ.₪  23,400   ע"ס גאוטבע 

 

מדידה אנליטית עבור איחוד וחלוקה וטבלאות איזון בתב"ע שופטים   - 2020180/הצעה מס'  .10

 דרום בסמכות מחוזית

משנמצא כי ההמלצה הינה להצעה הזולה ביותר, , כלכלן אגף הנדסה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

מאפרו מהנדסים בע"מ ע"ס  ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר  אגף הנדסההועדה מאשרת המלצת 

  כולל מע"מ.₪  39,780

 

 גן תפוח בדבש   - עבודת אדריכל להכנת תכנית לגינת בטיחות בדרכים - 2020181/הצעה מס'  .11

משנמצא כי ההמלצה הינה להצעה הזולה לאחר עיון  בבקשה ונספחים, קבלת הסבר מנציגת אגף החינוך המיוחד, 

 ביותר, 



  ס"ד ב
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ע"ס  האדריכל רן מרון עם הועדה מאשרת המלצת אגף החינוך וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

  . כולל מע"מלא ₪  15,000

 
 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                     

  מנכ"ל העירייה         גזברית  העירייה                                                                               
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
 

 ביטוח עבור צי הרכב העירוני   - 171/2020הצעה מס'  .1

 ₪ 45,232 " ע"ס " הראל  חברה לביטוח חברת עם נוספת  לשנהההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ. 

 

 תכנון חשמל ותאורה בגן ילדים בג'ואריש )במקום טיפת החלב( - 2020172/הצעה מס'  .2

כולל  ₪ 11,700 ע"ס  אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מחברת  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 מע"מ.

 

 ןניהול ופיקוח על עבודות שיקום שימור ופיתוח במגדל הלב - 2020173/הצעה מס'  .3

 כולל מע"מ₪  50,700ע"ס  תמך י.ג. הנדסה אזרחית בע''מחברת  מאמץ החלטת הועהד ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ(.  1.3בהתבסס על אומדן של  3.9%)לפי אחוז שכ"ט  

 

 הארכת התקשרות -מתן שירותים משפטיים חיצוניים למחלקת נכסים בעירייה - 2020174/הצעה מס'  .4

בשלושה חודשים נוספים  שרקון בן עמי ושות' עו"ד  משרד הארכת ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 מע"מ לחודש(. לא כולל ₪  14,600)מע"מ  לא כולל  ₪  43,800ע"ס  ( 01.12.2020) עד ליום 

 

 במגרש כדורגל ג'וואריש שירותים טרומיים לנכיםאספקת  - 2020751/הצעה  .5

 כולל מע"מ. ₪ 16,614 שירותים ניידים ע"ס  SOSחברת   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם
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 רכישת כלי עבודה ידניים למח' גינון  - 2020176/הצעה מס'  .6

לא כולל ₪  15,000סכום הרכישה לא יעלה על . מ.ט.ר כלי גינוןמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 מע"מ.

 

 רכישת ראשי מערכת השקיה - 2020177/הצעה מס'  .7

לא כולל  56,000סכום הרכישה לא יעלה על . הגרעין בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 . מע"מ

 

 רכישת תמרורים עבור מח' כבישים /אגף הנדסה - 2020178/הצעה מס'  .8

 35,000סכום הרכישה לא יעלה על היוצר סדנא לשילוט בע"מ. מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 . לא כולל מע"מ

 

 הרצל רשויות ת להתחדשות עירונית למתחם ומפורטאגרונום לתכנית  - 2020179/הצעה מס'  .9

  כולל מע"מ.₪  23,400   ע"ס גאוטבע   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 

מדידה אנליטית עבור איחוד וחלוקה וטבלאות איזון בתב"ע שופטים   - 2020180/הצעה מס'  .10

 דרום בסמכות מחוזית

  כולל מע"מ.₪  39,780מהנדסים בע"מ ע"ס מאפרו  עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 

 גן תפוח בדבש   - עבודת אדריכל להכנת תכנית לגינת בטיחות בדרכים - 2020181/הצעה מס'  .11

  . כולל מע"מלא ₪  15,000ע"ס  האדריכל רן מרון מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם

 
 
 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 


