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 13באלול תשע"ז ) כ"ברביעי, ביום  שהתקיימה פטורות מחובת מכרזהצעות הועדה ל ישיבתמ
 ( בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.2017בספטמבר 

 
 :משתתפים

 גזברית העירייה– רוזה עללאל 
 המשנה ליועץ המשפטי – סופי ויטלם עו"ד 

 מנהלת מחלקת משק ונכסים– מיכל רוטמן
 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -הן גלית כ

 :נוכחים
 מח' התברואה –ברק יקותיאל 

 מח' הביטחון –דורון אלוני 
 מח' ספורט ואירועים –אבי ברנס 

 ד ו ן: נ

 
 לאור תלונות ציבור בשכונת קרית מנחםואנליזה דיגומי אבק ביצוע  – 2017512/הצעה מס'  .1

ביחידה לאיכות הסביבה התקבלו במהלך השנים האחרונות פניות ציבור בדבר אבק קשה שנדבק 
 .קריית מנחםעל רכבים וקולטי שמש בשכונת 

יה תערוך דיגום אבק ואנליזה יסוכם כי העיר  6.8.2017פגישת תושבים אצל רובי שגב, בתאריך ב
 והתאמה לדרישות החוק והתקנות.כדי לנסות לברר את מקור האבק, 

 
מציעים, התקבלה הצעה  4 -לאור האמור לעיל, היח' לאיכות הסביבה פנתה בנוהל הצעות מחיר ל

 אחת כמפורט להלן:
 .כולל מע"מ ₪ 11,325.6 – א.פ. בע"מגיה ומעבדות אקול

 
מעבדות לאחר בדיקת ההצעה, היח' לאיכות הסביבה ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם 

 .כולל מע"מ ₪ 11,325.6, הצעה יחידה שהתקבלה, לביצוע העבודה בעלות של א.פ. בע"מגיה וקולא
 

 .870-750  -מקור תקציבי 
 (1)נספח מס' 

 
 הפעלת משקפות ירושלים אירוע חינוכי לתלמידי בתי הספר – 2017522/הצעה מס'  .2

 ,2017-2016כחלק מהפרויקטים לשנת  ,האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך אישר לעיריית רמלה
 עבור אירוע חינוכי בנושא ירושלים לתלמידי בתי הספר. ₪ 20,000תקציב של 

פיילוט עם המשקפות של ירושלים ובית המקדש  הקיימ ,במהלך הקיץהיח' לתרבות תורנית, 
ת מפקח בהנחייובתי הספר בלקיימו גם  מומלץ , לכןבאירועי הקיץ בפארק עופר והיה מוצלח מאד

 המשרד.
משקפות, כספק יחיד המבצע את  -משרד החינוך הפנה את העירייה לספק: אקטיביו טריידי 

צ"ב מכתב ממפקח האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך  , מהמשקפות על ירושלים ובית המקדש
 .10/9/17הרב אריה פרומן מתאריך 

 
, עבור הפעלת אקטיביו טריידיללאור האמור היח' לתרבות תורנית פנתה בנוהל הצעת מחיר  

 להלן הצעת המחיר שהתקבלה: משקפות ירושלים בבתיה"ס,
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 סכום   שם  

 + מפעיל + מדריך )תוספת( VRמשקפי  30 אקטיביו טריידי 1
 סבבים( 10שעות )עד  8אורך הפעילות: 

 עם משקפות תלת ממד אינטראקטיביות לכיתה  

 לפני מע"מ ₪ 3000

 
אקטיביו  לאחר בדיקת ההצעה, היח' לתרבות תורנית ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם

אקטיביו , לכל סבב + מע"מ ₪ 3,000 , עבור הפעלת משקפות ירושלים בבתיה"ס בעלות שלטריידי
 האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך.             -ספק יחיד של התוכנית בהנחיית הגוף המתקצב  טריידי,

 
 .1827000783 –מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 
 
 

  בגני ילדיםלחצני מצוקה  18התקנת  – 2017532/הצעה מס'  .3
לחצני מצוקה בגני ילדים בהם הלחצן לא תקין ובגנים חדשים. לחצני המצוקה  18להתקין נדרש 

יהיו מקושרים למפענחת )מחשב עם תוכנה ייעודית( שמקשרת בין כל לחצני המצוקה המותקנים 
בגנ"י שממוקמת במוקד העירוני. חברת ש.שחר נותנת השירות עבור המפענחת ולחצני המצוקה 

 בגנ"י.
לחצני  18לעיל, מחלקת הביטחון פנתה בנוהל הצעת לחברת ש.שחר עבור התקנת  לאור האמור

 המצוקה בגנ"י, להלן הצעת המחיר שהתקבלה:
 + מע"מ. ₪ 17,854.20-  ש. שחר

 
, לביצוע ש.שחר, מח' הביטחון ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם חברת הלאחר בדיקת ההצע

מ, החברה היא זו שנותנת השירות למפענחת וללחצני + מע" ₪ 17,854.20העבודה בעלות של  
 המצוקה בגנ"י.

 
 .שיפוצי קיץ 1813200754 -מקור תקציבי 

 
 (3)נספח מס' 

 
 מערכות אל פסק לא תקינות בארונות תקשורת של העירייה  6החלפת  – 2017425/הצעה מס'  .4

 ותפסק לא תקינ אלמערכות  6 ספקים עבור החלפת 3 -מח' השוב פנתה בנוהל הצעות מחיר ל
 הצעות כמפורט להלן: 2, התקבלו תקשורת במשרדי העירייההבארונות 

 + מע"מ. ₪ 18,420מערכות  6 -+ מע"מ למערכת אחת, סה"כ ל ₪ pc4less – 3,070חברות 
 + מע"מ. ₪ 18,300מערכות  6 -למערכת אחת, סה"כ ל מע"מ + ₪ 3,050  - קול חברת רז

 
לביצוע , קול רזלאחר בדיקת ההצעות, מח' המחשוב ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם חברת  

 + מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר. ₪ 18,300העבודה בעלות של 
 

 .1616.780  - תקציבי מקור
 (4)נספח מס' 
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  – 255/2017הצעה מס'  .5

  בפסטיבל סוכות "רמלה עיר עולם" תאורה דקורטיבית במתחם המגדל הלבןאספקה והתקנת 
אספקה והתקנת תאורה דקורטיבית במתחם המגדל  ספקים עבור 5 -מח' ספורט ואירועים פנתה ל

 , להלן הצעות המחיר שהתקבלו:הלבן

 
, גיל טייכמןלאשר ההתקשרות עם  לאחר בדיקת ההצעות, מח' ספורט ואירועים ממליצה לועדה

 + מע"מ, בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר. ₪ 49,990לביצוע העבודה בעלות של 
 

 פסטיבל. – תקציבי מקור
 (5)נספח מס' 

 
  עדכון עלות מופע חנן בן ארי – 2017625/הצעה מס'  .6

עם חברת שורה ההתקשרות  אישרה 11.7.17מיום  26/2017-14הועדה להצעות פטורות מס' 
   + מע"מ כולל הגברה ותאורה. ₪ 38,000בעלות של  חנן בן אריעבור הופעתו של ראשונה 

נדחתה לבקשת העירייה בגן גנדי,  7.8.17תאריך לתחילה נקבעה ההופעה במסגרת אירועי הקיץ 
במגדל הלבן  8.10.17לתאריך  ההופעה נקבעה ובסופו של דבר  ,בהיכל התרבות 29.8.17לתאריך 

 ."רמלה עיר עולם" שיתקיים בחוה"מ סוכותלצורך איגום משאבים לפסטיבל וזאת 
 

בשל המעבר למתחם המגדל , איש 1,000הצעת המחיר הראשונית הייתה מיועדת לכמות קהל של עד 
 5,000של  ה ותוספת מחירנדרשת התאמ ,איש 3,000הלבן אשר קיבולתו הנה עד כמות קהל של כ 

 + מע"מ. ₪
 פרסומים קודמים.מצ"ב : הצעת המחיר הראשונית, בקשת חברת שורה ראשונה לעדכון עלות ו

 
שורה לאור האמור לעיל, מח' ספורט ואירועים ממליצה לועדה להגדיל ההתקשרות עם חברת 

+  ₪ 43,000+ מע"מ, סה"כ עלות ההתקשרות  ₪ 5,000בעוד  ראשונה עבור הופעתו של חנן בן ארי
 מע"מ.

 
 .1827000783 –י תקציב מקור

 (6)נספח מס' 

גיל  אחים נגיב מפטאקס דוד פרי תיאור
 טייכמן

עמי  את 
 יגאל

בחצר המתחם  אספקה והתקנה שרשרת לדים .1
 עמודים( 7של המגדל הלבן )

 14,400 5,600  - 

אספקה והתקנה תקרה נופלת בין העמודים  .2
 מטר 125עם כבל פלדה 

 17,500 20,000  26,340 

אספקה והתקנה סנו פולים על העצים בשדרה  .3
 יחידות( 50)

 9,000 6,000  16,940 

 4אספקה והתקנה וילונות לדים על המגדל ) .4
 וילונות(

 12,460 18,000  18,900 

להאיר את  RGBפנסים  3אספקה והתקנה  .5
 הקשתות ברחבה

 - 6,000  - 

 62,180 49,990 55,600 55,000 55,000 סכום לפני מע"מ
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   " בסוכותרמלה עיר עולם"פסטיבל עבור במות מסוג לייר  הקמת – 257/2017הצעה מס'  .7

מח' רכש  נדרש להקים במות להופעות במספר אתרים בעיר, "רמלה עיר עולם" בסוכות לפסטיבל
 ספקים התקבלה הצעה אחת כמפורט להלן: 3 -פנתה בנוהל הצעות מחיר ל

     
  עיצוב במהחברת 

 
 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לועדה  ממליצה ממח' ספורט ואירועים, מח' רכש אבי ברנס לאחר בדיקת ההצעה ובהתייעצות עם
. מע"מ, הצעה יחידה שהתקבלה+  ₪ 89,000, בעלות של עיצוב במהלאשר ההתקשרות עם חברת 

 להורדת המחיר. בחירת החברה כזוכה לנהל מו"מלאחר המח' ממליצה  בנוסף,
     

 פסטיבל. –מקור תקציבי 
 (7)נספח מס' 

 
 
 

יח'  תאור הפריט
 מחיר סה"כ כמות חישוב

מטר כוללת:               א. חיפוי הבמה בשטיח לבד                          2.40*3.6במידות במה 
ג. בינוי מדרגות  עלייה לבמה                    ב. חיפוי הדפנות בבד ברלינגטון

 1200 1   עם מעקות
מטר  8*8א. בינוי במה במידות                        במה מרכזית:     המגדל הלבן

. חיפוי הדפנות בבד 2. חיפוי הבמה בשטיח לבד, 1מטר הכוללת:  0.8ובגובה 
. בינוי מעקות ע"פ דרישה                                                    4בינוי סט מדרגות עלייה לבמה,  3. ברלינגטון

מטר ובגובה  2מטר* 1במידות                     P/Aיחידות כנפיים ל  2ב. בינוי 
מטר                ד. בינוי במת  2.5הבמה          ג. גב הבמה שחור בגובה 

 11500 1   מטר              0.4מטר ובגובה 4.8מטר* 2.40קונסולה במידות: 
 13*14א. בינוי במה במידות:                                           במה רחבת חוץ 

מטר .  1ובגובה  3*14מטר הנבנית בשני מפלסים: מפלס ראשון במידות 
מטר.                          הבמה  1.5מטר ובגובה  10*14מפלס שני במידות 

נגטון  ,בינוי כוללת :   חיפוי הבמה בשטיח לבד. חיפוי הדפנות בבד ברלי
מדרגות  עלייה לבמה עם מעקות                              ב. בינוי גב במה שחור 

 2מטר מעל גובה הבמה                        ג. בינוי  3מטר * מטר  14במידות: 
. 1מטר הכוללים:                               6ובגובה  2*2יחידות מגדלים במידות 

                                                           P.Aגובה המגדל עבור תליית  קורה בשיא 
מ'  2. רשת שחורה עד לגובה 3. משקולות ועיגונים נדרשים                      2

                                  P.A. מנוע+ תליית 4בהיקף כל  מגדל                                                          
 28800 1   מטר   0.4מטר בגובה  4.8מטר *  2.4ד. בינוי במת קונסולה במידות: 

 במידות 3*3 מטר ובגובה 8 מטר P.Aפארק עופר  בינוי 2 יחידות מגדלי 
. קורה בשיא גובה המגדל עבור תליית 1הכוללים :   

P.A . משקולות ועיגונים 2                                                                 
מ' בהיקף כל מגדל                                                           2. רשת שחורה עד לגובה 3נדרשים                      

. מנועי תליה 4 P.A                                         1 13500 
בינוי קונסטרוקציית פיגום המעוצבת כשער הנבנה מעל כביש במידות 

מטר הכוללת:            א. מיתוג  5*7מ' מידות נטו למעבר  7*11כלליות 
 24500 1   משתי הדפנות                                ב. משקולות ועיגונים נדרשים
 5000 1   הובלות, הקמה ופירוק

 אישור מהנדס + חישובים סטטים למפרט עיצוב במה

  1 4500 
₪מחיר סה"כ ללא מע"מ   

  89000 
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מחיר סה"כמחיר יחידהכמותיח' חישובתאור הפריט

שמשונית מודפסת פרוצס צבעוני 500 גרם עם מסגרת עץ 

אחורית כוללת גרפיקה מידות 5*1 מטר כולל תליה ברחבי 

204008000יחידההעיר עם טבעות

שמשונית 500מודפסת פרוצס צבעוני  גרם עם מסגרת עץ 

אחורית כוללת גרפיקה מידות 5*2 מטר  עם טבעות כולל 

58004000יחידהתליה ברחבי העיר

מלבנים ממותגים מודפסים פרוצס צבעוני על פלטת עץ 

,כולל גרפיקה על שמשונית במשקל 500 גרם מודפסת 

100808000יחידהדיגיטלית 0.8מטר *1.2 מטר

מלבנים מודפסים פרוצס צבעוניממותגים על פלטת עץ 

,כולל גרפיקה על שמשונית במשקל 500 גרם מודפסת 

80806400יחידהדיגיטלית 0.8מטר *1.2 מטר

עבודה עם מנוף להתקנת שילוט ופירוקו בגובה של עד 10 

מטר
כלול     במחיר     ליחידה

0

שמשונית מודפסת פרוצס צבעוני מלא  500 גרם עם 

מסגרת עץ אחורית כוללת גרפיקה מידות 3.2.5 מטר כולל 

לתחום את מוקדי הפעילות 3060018000יחידהטבעות מתכת בכל היקפה

שמשונית מודפסת צבעוני מלא  מפת הפסטיבל  גרם עם 

מסגרת עץ אחורית כוללת גרפיקה מידות 2*3 מטר כולל 

154807200יחידהתליה ברחבי העיר לא כולל גרפיקה

עבודה עם מנוף להתקנת שילוט ופירוקו בגובה של עד 10 

מטר
כלול     במחיר     ליחידה

51600סה"כ ללא מע"מ ₪

 
 " בסוכותרמלה עיר עולם"פסטיבל עבור השכרת אוהל אירוח  – 258/2017הצעה מס'  .8

מח' רכש פנתה בנוהל הצעות מחיר כור אוהל אירוח, לש נדרש "רמלה עיר עולם" בסוכות פסטיבלל
 ספקים, התקבלה הצעה אחת כמפורט להלן: 3 -ל
 

      הכל לחינה 

  
עד , בעלות של  הכל לחינהלועדה לאשר ההתקשרות עם  ממליצה לאחר בדיקת ההצעה, מח' רכש

מע"מ, הצעה יחידה שהתקבלה. בנוסף, ממליצה המח' לאחר בחירת החברה כזוכה  +  ₪ 15,000
 להורדת המחיר. לנהל מו"מ

 
 פסטיבל. –מקור תקציבי 

 (8)נספח מס' 
 
  – 259/2017הצעה מס'  .9

  "רמלה עיר עולם" בסוכות תליה והצבת שילוט ברחבי העיר ובמתחם פסטיבל
, כמו כן ברחבי העירשילוט  לתלות נדרש בסוכותשיתקיים "רמלה עיר עולם"  פסטיבלעבור פרסום 

 .פעילות באמצעות שמשוניותהנדרש לתחום מוקדי 
 ספקים, התקבלה הצעה אחת כמפורט להלן: 3 -מחלקת רכש פנתה בנוהל הצעות מחיר ל

  - שון שלטים
        

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כמות יח' חישוב תאור הפריט
מחיר 
 ללא מע"מ   ₪מחיר סה"כ  יחידה

בחול  1אוהל אירוח כולל הרכבה להשכרה יום 
 7500 50 150 מ"ר המועד סוכות עם חלונות יציאה וכניסה

 0       לחילופין

בחול  1אוהל אירוח כולל הרכבה להשכרה יום 
 7500 50 150 מ"ר צלעות 3המועד סוכות פתוח 
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אחים הרושמסגריית המרכז

מחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותתאור הפריט

מסגרות מתכת להכנת פודיומים בגודל 1120*1120 מ"מ 

20235470000חיצוני פרופיל 25 מ"מ גובה 40 ס"מ

מסגרות מתכת להכנת פודיומים בגודל 1120*1120 מ"מ 

10260260000חיצוני פרופיל 25 מ"מ גובה 80 ס"מ

132202860951235פלטות עץ סנדוויץ אוקומה חשוף 17 מ"מ סוג א'

100636300212100צינור "3/4 מגולבן עובי דופן 2 מ"מ באורך 6 מטר

200387600153000בזנטים באורך 1.8 מטר עובי דופן 1.5 מ"מ

1003.53501.5150מוט ברזל עגול 10 מ"מ באורך 50 ס"מ

1120120105105אלקטרודות זיקה 2.5 במשקל 5 ק"ג

3451353090אזיקונים 50 ס"מ חבילה 100 יחידות

1280280190190אלמניה לבזנטים

249456870סה"כ ללא מע"מ ₪

 
 

, בעלות של  שון שלטיםלאשר ההתקשרות עם  לועדה ממליצה לאחר בדיקת ההצעה, מח' רכש
על  ועונההספק מוכר  ונותן שירות טוב לעירייה  ,+  מע"מ, הצעה יחידה שהתקבלה ₪ 51,600

 .דרישותה
         

 פסטיבל. –מקור תקציבי 
 (9)נספח מס' 

 
  – 260/2017הצעה מס'  .10

 בסוכות "עבור פסטיבל "רמלה עיר עולם כישת חומרים ליצור תרנים ומסגרות לפודיומיםר
מח' רכש פנתה תרנים ומסגרות לבמות פודיום, לרכוש נדרשים  " בסוכותרמלה עיר עולם"לפסטיבל 

 הצעות כמפורט להלן: 2ספקים, התקבלו  4 -בנוהל הצעות מחיר ל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לאשר ההתקשרות עם שני הספקים, כל אחד על  לועדה ממליצה לאחר בדיקת ההצעות, מח' רכש
 פי הפריט הזול ביותר, כמפורט להלן:

  ;פודיומיםמסגרות לעבור רכישת  מסגריית המרכזעם 
 ., כמפורט מעלההטובין עבור שאר אחים הרושה עם
       

 פסטיבל. –מקור תקציבי 
 (10)נספח מס' 

 
 " בסוכותרמלה עיר עולם"פסטיבל עבור רכישת דגלים  – 261/2017הצעה מס'  .11

בעלי הדפסים שונים: דגל שיווקי   נדרשים דגלים "סינים"  " בסוכותרמלה עיר עולם"פסטיבל עבור 
הדגלים יונפו במתחמי הפעילות  - ודגלי לאום , דגל עם סמל העירשל הפסטיבל, דגל עם סלוגן העיר

 של הפסטיבל.
 
 
 



                             
 עיריית רמלה

                                                                                             ף מזכירות ומנהלאג                 

 
 201773/-14פרוטוקול הצעות פטורות מס' 

8 

 

הום סנטרענק הבטיחותמור שיווק מוצרי בנייןב. רימון

מחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותתאור הפריט

EASY UP  103300330002700270004804800147014700גזיבו 3*3 מטר מתקפל פתיחת

232006400409081802850570033506700אוהלי חפ"ק 3*3 מ' עם חלונות ודלת 

300960028800940028200858025740אוהלי חפ"ק 5*5  מ' עם חלונות ודלת 

153805700160240028042001201800שולחנות מתקפלים פלטה פלסטיק

כלול400400כלולכלול1הובלה 

45100663804330048940סה"כ ללא מע"מ ₪ 

 
 הצעות כמפורט להלן: 2התקבלו ספקים,  5 -מח' רכש פנתה בנוהל הצעות מחיר ל

 

      
שרגאי וא. לועדה לאשר ההתקשרות עם שני הספקים  ממליצה לאחר בדיקת ההצעות, מח' רכש

 , כל אחד על פי הפריט הזול ביותר, שני הספקים מוכרים לעירייה ועונים על דרישותיה.כדורי
      

 פסטיבל. –קור תקציבי מ
 (11)נספח מס' 

 
 

 " בסוכותפסטיבל רמלה עיר עולםעבור "רכישת גזיבו וחפ"קים  – 2017262/הצעה מס'  .12
, מח' רכש פנתה בנוהל הצעות דרש לרכוש גזיבו וחפ"קיםנ  " בסוכותרמלה עיר עולם"פסטיבל עבור 

      :, להלן הצעות המחיר שהתקבלוספקים 4 -מחיר ל
    

 
 
 

   
          

ם של הום יהתוהצעלעומת של ענק הבטיחות  ובהצעת מבדיקת ההצעות עולה כי קיים פער מחירים
 .של הגזיבו יבואניםהפער נובע מאחר והם הענק הבטיחות לטענת סנטר ב. רימון ומור שיווק, 

 
 

  שרגאי  כדורי   
 'יח הפריט תאור

 חישוב
 מחיר כמות

 יחידה
 מחיר

  כ"סה
 מחיר

 יחידה
 מחיר

  כ"סה
 לצינור המתאים  ימין צד ולאורך למעלה תפור שרוול עם לאום דגל

  מ"ס 200 * רוחב מ"ס 50 : השרוול כולל לא במידות  "3/4 מגולבן
 3500 35 3800 38 100 יחידה

 לצינור המתאים  ימין צד ולאורך למעלה תפור שרוול עם לאום דגל
  מ"ס 200 * רוחב מ"ס 50 : השרוול כולל לא במידות  "3/4 מגולבן

 1750 35 1900 38 50 יחידה

 לצינור המתאים  ימין צד ולאורך למעלה תפור שרוול עם פסטיבל דגל
 50 : השרוול כולל לא במידות צבעונית דיגיטלית הדפסה "3/4 מגולבן

  מ"ס 200 * רוחב מ"ס

 3500 35 4000 40 100 יחידה

 לצינור המתאים  ימין צד ולאורך למעלה תפור שרוול עם פסטיבל דגל
 50 : השרוול כולל לא במידות צבעונית דיגיטלית הדפסה "3/4 מגולבן

  מ"ס 200 * רוחב מ"ס

 1750 35 2000 40 50 יחידה

 לצינור המתאים  ימין צד ולאורך למעלה תפור שרוול עם  רמלה דגל דגל
 50 : השרוול כולל לא במידות צבעונית דיגיטלית הדפסה "3/4 מגולבן

  מ"ס 200 * רוחב מ"ס

 3500 35 3200 32 100 יחידה

 לצינור המתאים  ימין צד ולאורך למעלה תפור שרוול עם רמלה דגל דגל
 50 : השרוול כולל לא במידות צבעונית דיגיטלית הדפסה "3/4 מגולבן

  מ"ס 200 * רוחב מ"ס

 1750 35 1600 32 50 יחידה

  ימין צד ולאורך למעלה תפור שרוול עם רמלה עיריית סלוגן דגל
 רוחב מ"ס 50 : השרוול כולל לא במידות  "3/4 מגולבן לצינור המתאים

  צבעונית דיגיטלית הדפסה מ"ס 200 *

 3500 35 3200 32 100 יחידה

  ימין צד ולאורך למעלה תפור שרוול עם רמלה עיריית סלוגן דגל
 רוחב מ"ס 50 : השרוול כולל לא במידות  "3/4 מגולבן לצינור המתאים

  צבעונית דיגיטלית הדפסה מ"ס 200 *

 1750 35 1600 32 50 יחידה

 1600 320 1600 320 5 יחידה מניקל עשוי הכל לדגלים מוטות עם דגלים לשלושה מעמד
 22600  22900     ₪ מ"מע ללא כ"סה
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עבור רכישת , ענק הבטיחות לאור האמור לעיל, מח' רכש ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם
  + מע"מ, בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר.  ₪ 43,300בעלות של  הגזיבו והחפ"קים

          
 פסטיבל. –קור תקציבי מ

 (12)נספח מס' 
  

 
 

 המלצות הועדה:
 
 
 לאור תלונות ציבור בשכונת קרית מנחםואנליזה דיגומי אבק ביצוע  – 2017512/הצעה מס'  .1

מעבדות הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת היח' לאיכות הסביבה להתקשרות עם 
 .כולל מע"מ ₪ 11,325.6, הצעה יחידה שהתקבלה, לביצוע העבודה בעלות של א.פ. בע"מגיה ואקול

 
 הפעלת משקפות ירושלים אירוע חינוכי לתלמידי בתי הספר – 252/2017הצעה מס'  .2

אקטיביו התקשרות עם ללתרבות תורנית  העיר לאשר המלצת היח'הועדה ממליצה בפני ראש 
ספק הנ"ל + מע"מ לכל סבב,  ₪ 3,000, עבור הפעלת משקפות ירושלים בבתיה"ס בעלות של טריידי

 .הגוף המתקצב - אגף לתרבות תורנית במשרד החינוךלהנחיית הבהתאם זאת ויחיד של התוכנית 
 

 לחצני מצוקה בגני ילדים  18התקנת  – 253/2017הצעה מס'  .3
, לביצוע ש.שחרמח' הביטחון להתקשרות עם חברת הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 

, החברה היא זו שנותנת השירות לחצני מצוקה 18 -ל + מע"מ ₪ 17,854.20העבודה בעלות של  
 .בעיר למפענחת וללחצני המצוקה בגנ"י

 
 מערכות אל פסק לא תקינות בארונות תקשורת של העירייה  6החלפת  – 2017425/הצעה מס'  .4

, לביצוע קול רזהועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת  מח' המחשוב להתקשרות עם חברת  
 + מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר. ₪ 18,300העבודה בעלות של 

 
  – 255/2017הצעה מס'  .5

   בפסטיבל סוכות "רמלה עיר עולם" דקורטיבית במתחם המגדל הלבןתאורה אספקה והתקנת 
גיל טייכמן,  התקשרות עםלמח' ספורט ואירועים  המלצתלאשר הועדה ממליצה בפני ראש העיר 

 ., בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותרמע"מ כולל ₪ 50,000עד לביצוע העבודה בעלות של 
ובכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית האישור בכפוף לאישור תקציב הפסטיבל 

 העירייה.
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  עדכון עלות מופע חנן בן ארי – 2017625/הצעה מס'  .6

 לשאלת הועדה האם התוספת סבירה?
 /הקהל גדלה באופן משמעותיאנשיםה כמותשהתוספת סבירה לאור העובדה כי  אבי ברנס משיב

 וכי המועד שונה לחג סוכות שמייקר העלויות של ההופעות.
מח' ספורט ואירועים להגדיל הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת לאור האמור לעיל, 

+ מע"מ, סה"כ  ₪ 5,000בעוד שורה ראשונה עבור הופעתו של חנן בן ארי ההתקשרות עם חברת 
 + מע"מ. ₪ 43,000עלות ההתקשרות 

 
   " בסוכותרמלה עיר עולם"פסטיבל עבור במות מסוג לייר  הקמת – 257/2017הצעה מס'  .7

, עיצוב במההתקשרות עם חברת ל ממליצה מח' רכש הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת
 + מע"מ, הצעה יחידה שהתקבלה.  ₪ 89,000בעלות של לביצוע העבודה 
 להורדת המחיר. לאחר בחירת החברה כזוכה לצאת ולנהל מו"מ הועדהבנוסף, ממליצה 

האישור בכפוף לאישור תקציב הפסטיבל ובכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית 
 העירייה.

 
 " בסוכותרמלה עיר עולם"פסטיבל עבור השכרת אוהל אירוח  – 258/2017הצעה מס'  .8

לביצוע , הכל לחינההתקשרות עם ל רכשמח'  הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת
 +  מע"מ, הצעה יחידה שהתקבלה.  ₪ 15,000בעלות של  עד העבודה 

 להורדת המחיר. זוכה לנהל מו"מהלאחר בחירת  הועדהבנוסף, ממליצה 
האישור בכפוף לאישור תקציב הפסטיבל ובכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית 

 העירייה.
 
  – 259/2017הצעה מס'   .9

  "רמלה עיר עולם" בסוכות תליה והצבת שילוט ברחבי העיר ובמתחם פסטיבל
 לשאלת הועדה האם ההצעה סבירה?

 מיכל רוטמן משיבה שכן.
שון התקשרות עם ל מח' רכש הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצתלאור האמור לעיל, 

  ,הספק מוכר +  מע"מ, הצעה יחידה שהתקבלה, ₪ 51,600בעלות של  עד לביצוע העבודה , שלטים
 .עונה על דרישותוהעירייה  לשביעות רצוןנותן שירות 

האישור בכפוף לאישור תקציב הפסטיבל ובכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית 
 העירייה.

 
  – 260/2017הצעה מס'  .10

 בסוכות "עבור פסטיבל "רמלה עיר עולם כישת חומרים ליצור תרנים ומסגרות לפודיומיםר 
לרכוש התקשרות עם שני הספקים, ל מח' רכש הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת

 כל אחד על פי הפריט הזול ביותר, כמפורט להלן: החומרים
  ;פודיומיםעבור רכישת מסגרות ל מסגריית המרכזעם 
 ., כמפורט בנספחהטובין עבור שאר אחים הרושה עם

האישור בכפוף לאישור תקציב הפסטיבל ובכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית 
 העירייה.
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 " בסוכותרמלה עיר עולם"פסטיבל עבור רכישת דגלים  – 261/2017הצעה מס'  .11

שרגאי וא. התקשרות עם שני הספקים ל מח' רכש הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת
כל אחד על פי הפריט הזול ביותר, שני הספקים מוכרים לעירייה ועונים על לרכוש הדגלים , כדורי

 דרישותיה.
האישור בכפוף לאישור תקציב הפסטיבל ובכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית 

 העירייה.
     

 " בסוכותפסטיבל רמלה עיר עולםעבור "רכישת גזיבו וחפ"קים  – 262/2017הצעה מס'  .12
עבור , ענק הבטיחות התקשרות עםלמח' רכש  הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת

 + מע"מ, בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר.  ₪ 43,300רכישת הגזיבו והחפ"קים בעלות של 
האישור בכפוף לאישור תקציב הפסטיבל ובכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית 

 העירייה.
         

 
 

    רוזה עללאל                                כהן גלית                                                                                  
 גזברית העירייה                       מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                         

 
 
 
 
 

 :ראש העירת והחלט
 
 לאור תלונות ציבור בשכונת קרית מנחםואנליזה דיגומי אבק ביצוע  – 251/2017הצעה מס'  .1

, הצעה יחידה שהתקבלה, א.פ. בע"מגיה ומעבדות אקולעם התקשרות ל מאשר המלצת הועדה
 .כולל מע"מ ₪ 11,325.6לביצוע העבודה בעלות של 

 
 ירושלים אירוע חינוכי לתלמידי בתי הספרהפעלת משקפות  – 252/2017הצעה מס'  .2

, עבור הפעלת משקפות ירושלים בבתיה"ס אקטיביו טריידיהתקשרות עם ל מאשר המלצת הועדה
אגף וזאת בהתאם להנחיית ההתוכנית  של ספק יחידהנ"ל + מע"מ לכל סבב,  ₪ 3,000בעלות של 

 .הגוף המתקצב - לתרבות תורנית במשרד החינוך
  

 לחצני מצוקה בגני ילדים  18התקנת  – 253/2017הצעה מס'  .3
+  ₪ 17,854.20של  , לביצוע העבודה בעלות ש.שחרלהתקשרות עם חברת  מאשר המלצת הועדה

 לחצני מצוקה, החברה היא זו שנותנת השירות למפענחת וללחצני המצוקה בגנ"י בעיר. 18 -מע"מ ל
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 מערכות אל פסק לא תקינות בארונות תקשורת של העירייה  6החלפת  – 2017425/הצעה מס'  .4

+ מע"מ,  ₪ 18,300, לביצוע העבודה בעלות של קול רזמאשר המלצת הועדה להתקשרות עם חברת  
 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.

 
  – 255/2017הצעה מס'  .5

   "רמלה עיר עולם"בפסטיבל סוכות  אספקה והתקנת תאורה דקורטיבית במתחם המגדל הלבן
 כולל ₪ 50,000עד לביצוע העבודה בעלות של גיל טייכמן,  התקשרות עםל מאשר המלצת הועדה

 ., בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותרמע"מ
ובכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית  האישור בכפוף לאישור תקציב הפסטיבל

 העירייה.
 

  מופע חנן בן אריעדכון עלות  – 256/2017הצעה מס'  .6
שורה ראשונה עבור הופעתו של חנן בן ארי להגדיל ההתקשרות עם חברת  מאשר המלצת הועדה

 + מע"מ. ₪ 43,000+ מע"מ, סה"כ עלות ההתקשרות  ₪ 5,000בעוד 
 
   " בסוכותרמלה עיר עולם"פסטיבל עבור במות מסוג לייר  הקמת – 257/2017הצעה מס'  .7

+  ₪ 89,000, לביצוע העבודה בעלות של עיצוב במהלהתקשרות עם חברת  מאשר המלצת הועדה
 מע"מ, הצעה יחידה שהתקבלה. 

 להורדת המחיר. לנהל מו"מ , מאשרבנוסף, לאחר בחירת החברה כזוכה
האישור בכפוף לאישור תקציב הפסטיבל ובכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית 

 העירייה.
 
 " בסוכותרמלה עיר עולם"פסטיבל עבור השכרת אוהל אירוח  – 258/2017הצעה מס'  .8

+   ₪ 15,000, לביצוע העבודה בעלות של  עד הכל לחינהלהתקשרות עם  מאשר המלצת הועדה
 מע"מ, הצעה יחידה שהתקבלה. 

 להורדת המחיר. לאחר בחירת החברה כזוכה, מאשר לנהל מו"מבנוסף, 
ובכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית האישור בכפוף לאישור תקציב הפסטיבל 

 העירייה.
 
  – 259/2017הצעה מס'  .9

  "רמלה עיר עולם" בסוכות תליה והצבת שילוט ברחבי העיר ובמתחם פסטיבל
+  מע"מ,  ₪ 51,600, לביצוע העבודה בעלות של שון שלטיםלהתקשרות עם  מאשר המלצת הועדה

 .עונה על דרישותוהעירייה  לשביעות רצוןנותן שירות  ,הספק מוכר הצעה יחידה שהתקבלה,
האישור בכפוף לאישור תקציב הפסטיבל ובכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית 

 העירייה.
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  – 260/2017הצעה מס'    .10

 בסוכות "עבור פסטיבל "רמלה עיר עולם כישת חומרים ליצור תרנים ומסגרות לפודיומיםר 
כל אחד על פי הפריט הזול  לרכוש החומריםלהתקשרות עם שני הספקים,  הועדהמאשר המלצת 

 ביותר, כמפורט להלן:
  ;פודיומיםעבור רכישת מסגרות ל מסגריית המרכזעם 
 .בנספח כמפורט, הטובין עבור שאר אחים הרושה עם

האישור בכפוף לאישור תקציב הפסטיבל ובכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית 
 העירייה.

      
 " בסוכותרמלה עיר עולם"פסטיבל עבור רכישת דגלים  – 261/2017הצעה מס'  .11

, לרכוש הדגלים כל אחד על שרגאי וא. כדורילהתקשרות עם שני הספקים  מאשר המלצת הועדה
 פי הפריט הזול ביותר, שני הספקים מוכרים לעירייה ועונים על דרישותיה.

הפסטיבל ובכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית האישור בכפוף לאישור תקציב 
 העירייה.

     
 " בסוכותפסטיבל רמלה עיר עולםעבור "רכישת גזיבו וחפ"קים  – 262/2017הצעה מס'  .12

בעלות של  עבור רכישת הגזיבו והחפ"קים, ענק הבטיחות להתקשרות עם מאשר המלצת הועדה
 + מע"מ, בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר.  ₪ 43,300

האישור בכפוף לאישור תקציב הפסטיבל ובכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית 
 העירייה.

         
 

 מיכאל וידל  
     רמלה העיר ראש                                  
 רמלה,


