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בחדר  , )2018באוגוסט  30אלול תשע"ח )  חמישי יט' יוםב שהתקיימה להצעות פטורותהועדה ישיבת 
 .רמלה  1ויצמן  רחוב ב בניין העירייהבע"ש אפריאט  הישיבות

 
                                                                           :משתתפים
                                               מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

 גזברית העירייה                                               -עללאל רוזה
 מנהלת מח' משק ונכסים    -מיכל רוטמן

                             מחלקה משפטית  -עו"ד גלי וולגן
                                                   ע. מנכ"ל  -עו"ד שלי ביטון 

                                                                                            
 

 הנדון: 
 

 "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח  עבור לוחות קיררכישת   -  2018233/הצעה מס'  .1

ולפיכך מחלקת רכש לוחות קיר במסגרת הקמת "האב" טכנולוגי אשר מופעל ע"י עמותת תפוח נדרש לרכוש ציוד 
  עידן אל גני, רדיוס, לנפלסט. פנתה בבקשה לקבל הצעות מחיר מהספקים הבאים:

 
 להלן  טבלת השוואות מחיר: 

 
 

  לא כולל מע"מ.₪  5,570לנפלסט ע"ס מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 
 

 להרשאה של משרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל ואישור לתוכן הרכישות.  בכפוף  -מקור תקציבי
 

 (1)נספח מס' 
 
 
 
 
 
 

לנפלסט רדיוסעידן אל גני

מחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותיח' חישובתאור הפריט
לוח מחיק 90*180 

3יחידהמסגרת אלומיניום
590177039011704001200

לוח מחיק מגנטי 

90*180 מסגרת 

אלומיניום
1יחידה

780780590590550550
לוח לבד צבע ג'ינס 

1יחידהמסגרת עץ 160*390
89089011801180780780

לוח לבד צבע ג'ינס 

1יחידהמסגרת עץ 170*390
95095012601260340340

לוח לבד צבע ג'ינס 

2יחידהמסגרת עץ 600*160
154030801820364012002400

400400300300ללא חיוב1הובלה
747082405570סה"כ ללא מע,מ
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 "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח  עבורטימדיה לרכישת מו  -  2018432/הצעה מס'  .2
 לוגי אשר מופעל ע"י עמותת תפוח נדרש לרכוש ציוד מולטימדיה ולפיכך ובמסגרת הקמת "האב" טכנ

סלולאר פיקס, א.נין נון, מטריקס,   AVCSמחלקת רכש פנתה בבקשה לקבל הצעות מחיר מהספקים הבאים: 

D PRIJECT3 . 

 .D PRIJECT3ריקס, מט :הספקים אשר נענו לבקשה

 להלן  טבלת השוואות מחיר: 

 

 לא כולל מע"מ.  128,869ע"ס  D PRIJECT3מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה של 
 **  יודגש כי נעשתה פניה אחידה ושוויונית לכלל הספקים תוך הצגת מפרט אחיד. 

 
 להרשאה של משרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל ואישור לתוכן הרכישות.  בכפוף  -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 

D3D PRCJECTמטריקס

מיקוםמחיר סה"כמחיר סה"ככמותתאור הפריט

Scaler with HDMI and Analog Audio Outputs(מחלץ סאונד ממקור דיגיטל 

חדר ישיבות15001838(ואנלוג

Three-Input  Switcher for HDMI & VGA Inputs + VGA and HDMI 

cables(ממתג מקורות וידאו )חדר ישיבות115003211

AV Connectivity and AC Power(פנל חיבורים למקורות שונים פלוס שקע 

חדר ישיבות22000663( חשמל

Multi-Region Outlets and 2 USB(חיבור טעינה)חדר ישיבות2800236

24/7 Operation Commercial Display 65165006654חדר ישיבות

חדר ישיבות1150272זרוע LCD LED ופלאזמה קבועה עד 80"

Interactive Presentation tool for multiplae users 12333חדר ישיבות

מערכת וידאו קונפרנס )שיחות ועידה( - קופסא אחת הכוללת מצלמה, רמקול 

חדר ישיבות12000024995ומיקרופון - בנוסף מיקרופון שולחני נוסף

Flexible High−Speed HDMI with Ethernet Cable - 1.8m3150106חדר ישיבות

Molded Micro VGA to VGA (Male - Male) with MiniPlug Stereo 

Audio - 1.8m210041חדר ישיבות

Flexible High−Speed HDMI with Ethernet Cable - 1.8m150חדר מגדל לבן

Flexible VGA Cable - 1.8m140חדר מגדל לבן

 Intel® HD 4 מאיץ גרפיGB DDR3 זיכרון Intel® Core™ m3-6Y30 מעבד

Windows 10 מערכת הפעלה graphics118001443חדר מגדל לבן

Scaler with HDMI and Analog Audio Outputs(מחלץ סאונד ממקור דיגיטל 

חדר מכונות15001838(ואנלוג

Three-Input  Switcher for HDMI & VGA Inputs + VGA and HDMI 

cables(ממתג מקורות וידאו )חדר מכונות115003211

24/7 Operation Commercial Display 65165006654חדר מכונות

Interactive Presentation tool for multiplae users ( למצגות מערכת 

חדר מכונות132402333( אלחוטית המאפשר חיבור מספר לפטופים) משתמשים( בו זמנית

חדר מכונות72ללא חיוב1מתקן קירי למסך

2x30 Watt Powered On−Wall Speaker System1990978חדר מכונות

Flexible High−Speed HDMI with Ethernet Cable - 0.9m14026חדר מכונות

Flexible High−Speed HDMI with Ethernet Cable - 3m16036חדר מכונות

Molded Micro VGA to VGA (Male - Male) with MiniPlug Stereo 

Audio - 3m16053חדר מכונות

 Intel® HD 4 מאיץ גרפיGB DDR3 זיכרון Intel® Core™ m3-6Y30 מעבד

Windows 10 מערכת הפעלה graphics236001443חדר מכונות

Flexible High−Speed HDMI with Ethernet Cable - 1.8m15029חדר סולטן

Flexible VGA Cable - 1.8m14041חדר סולטן

 Intel® HD 4 מאיץ גרפיGB DDR3 זיכרון Intel® Core™ m3-6Y30 מעבד

Windows 10 מערכת הפעלה graphics118001443חדר סולטן

4K/UHD, 8×2 Multi-Format Matrix Switcher with Dual, (מפיץ מקורות 

מרקט1828024320( וידאו שונים לשני מסכים

Two-Input Wall Plate Switcher for HDMI and VGA Inputs27002704מרקט

4K/UHD HDMI Receiver with Control and PoE217002704מרקט

Cameo® Express Keypad, Standard Mount, White Smooth22400מרקט

24/7 Operation Commercial Display 65 2130006654מרקט

 Wireless interactive Presentation tool, up to 64 user264802333מרקט

מרקט230072מתקן קירי למסך

מרקט1500522ארון תקשורת 12U שחור, כולל איבזור פנימי

מרקט210000מגנטים לתרחיש פתיחת מחיצה פריקה והפעלה של תצוגה נפרדת של כל חדר

מרקט118000בקר לתכנות שני תרחישים נפרדים: חדר אחד או שני חדרים

100W מרקט2700500זוג רמקולים  שקועים מקצועיים בגודל 6 וחצי אינץ

2X60W / 2X50W מרקט230000מגבר בהספק

Flexible High−Speed HDMI with Ethernet Cable - 0.9m28026מרקט

Flexible High−Speed HDMI with Ethernet Cable - 3m212036מרקט

Molded Micro VGA to VGA (Male - Male) with MiniPlug Stereo 

Audio - 3m212053מרקט

מרקט23000מגנט

RMC3 מרקט118002953בקר

מרקט15002167כבלים ומתאמים

 5,000 Lumens FHDמרקט155005333 מקרן

מרקט1250278מתקן תלייה טלסקופי סטנדרטי למקרן קבוע 30, משתנה 60 + עכביש קטן

מרקט11800989מסך חשמלי "109 16:10

relay מרקט21000500לשליטה על מסך חשמלי

 Intel® HD 4 מאיץ גרפיGB DDR3 זיכרון Intel® Core™ m3-6Y30 מעבד

Windows 10 מערכת הפעלה graphics236001443מרקט

32GB, 4K AppleTV11000703משרד

Flexible High−Speed HDMI with Ethernet Cable - 1.8m14029משרד

Flexible VGA Cable - 1.8m14041משרד

 Intel® HD 4 מאיץ גרפיGB DDR3 זיכרון Intel® Core™ m3-6Y30 מעבד

Windows 10 מערכת הפעלה graphics236001443משרד

 Intel® HD 4 מאיץ גרפיGB DDR3 זיכרון Intel® Core™ m3-6Y30 מעבד

Windows 10 מערכת הפעלה graphics118001443סלון

מכונת צילום, פקס וסורק, מדפיסה עד ל-28 עמודים בדקה, מיועדת לעומס 

Ethernet- סלון170002952עבודה של עד 50,000 דפים בחודש, בעלת קישורית

15000כבילה ומתאמים

1150009889התקנה התאמה הדרכה

128869130036סה"כ מחיר לפרוייקט לאחר הנחה מיוחדת ₪ ללא מע"מ
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 רכישת לפטופים עבור  "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח   -  325/2018הצעה מס'  .3
 ולפיכך לפטופים לוגי אשר מופעל ע"י עמותת תפוח נדרש לרכוש ובמסגרת הקמת "האב" טכנ

מטריקס, קרביץ הראל טכנולוגיות מידע מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבל הצעות מחיר מהספקים הבאים: 
 נט שירותי מחשב. -בע"מ, נייט

 נט שירותי מחשב.-מטריקס, קרביץ הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, נייט ספקים אשר נענו לבקשה:
 לקית באופן בו התייחסו רק לחלק  ** חברת קרביץ וחברת הראל טכנולוגיות מידע בע"מ נתנו הצעה ח

 מהפריטים.      

 להלן  טבלת השוואות מחיר: 

 
 

לא כולל ₪  120,701חברת מטריקס ע"ס מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 
 מע"מ. 

 שנים    3-**  יודגש כי נעשתה פניה אחידה ושוויונית לכלל הספקים תוך הצגת מפרט אחיד, יש אחריות יצרן ל
 עבור הלפטופים.       

 
 להרשאה של משרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל ואישור לתוכן הרכישות.  בכפוף  -מקור תקציבי

 (3)נספח מס'
 

 רכישת מוצרי חשמל לבנים עבור  "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח   -  2018632/הצעה מס'  .4
 ולפיכך מוצרי חשמל לבנים לוגי אשר מופעל ע"י עמותת תפוח נדרש לרכוש ובמסגרת הקמת "האב" טכנ

: מוצרי חשמל חצי חינם, הום סנטר, מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבל הצעות מחיר מהספקים הבאים
 חומרי בניין לוד.  תר אוניבררסל, שטראוס מים,אס

 להלן  טבלת השוואות מחיר: 

 

לא כולל מע"מ  3430הום סנטר  ע"ס  מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 
  לא כולל מע"מ.₪  8553.84ע"ס  bubbleמים של ועם חברת שטראוס מים עבור מתקן 

 להרשאה של משרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל ואישור לתוכן הרכישות.  בכפוף  -מקור תקציבי 
 (4)נספח מס'

 
 

קרביץנייט - נטהראל טכנולוגיות מידעמטריקס

מחיר סה"כ מחיר יחידה מחיר סה"כ מחיר יחידה מחיר סה"כ מחיר יחידה מחיר סה"כ מחיר יחידה כמות תאור הפריט

 E480 I5-825U14FHD 256SSD לפטופ

8G DOS 3Y ONSITE NBD32239076480256081920245078400הדגם שנתנו לא מתאים

 INCH MACBOOK1/3 GHz-12 לפטופ 

 'DUAL-CORE INTEL CORE 15

512GB-SPACE GREY1679967997179.497179.49לא שלחו הצעה

 YOGA730 LENOVO 16GB/1TB אייפד

SSD7534637422הדגם שנתנו לא מתאים644045080לא שלחו הצעה

120701130659.5סה"כ ללא מע"מ ₪

שטראוס מיםאסתר אוניברסלהום סנטרמוצרי חשמל חצי חינםחומרי בנין לוד

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

טוסטר אובן 19 ליטרים 

 'HYUNDAI HATO-19LB 1500

1143.25143.252002001321322132130שחור

 SAMSUNG מקרוגל 28 ליטרים

MS28J51AW 1000W2449.63899.266001200391782555.561111.120

מכונת קפה עם מקציף נספרסו 

lattissima 21446.672893.3314002800125825161239.322478.640טאץ

תמי babble plus 4מסלול הכל 

24918.469836.920000004276.928553.84כלול 3 שנים

13772.77420034303802.768553.84סה"כ ללא מע"מ ₪
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 עבור  "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח רכישה והתקנת לוח שעם   -  2018732/הצעה מס'  .5
ולהתקין לוח שעם ולפיכך לוגי אשר מופעל ע"י עמותת תפוח נדרש לרכוש ובמסגרת הקמת "האב" טכנ

 , ארודור. 4MAKEמחלקת רכש פנתה לספקים הבאים: פורמייק 

 להלן  טבלת השוואות מחיר: 

 
 

   לא כולל מע"מ.₪  1778ארודור ע"ס מחלקת רכש ממליצה לאשר התקשרות עם ההצעה הזולה של חברת 
מ"ר      11.63ארודור התייחסה בהצעתה לשטח של מ"ר(, חברת  9.9** יודגש כי בפניית מחלקת רכש צוין שטח הלוח )

 ) מחיר זול יותר למ"ר(. 
 

 להרשאה של משרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל ולאישור תוכן הרכישות.  בכפוף  -מקור תקציבי
 (5)נספח מס'

 
 

 עבור  "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח עיצוב וביצוע ציורי קיר אומנותיים   -  2018632/הצעה מס'  .6
 ים ציורי קיר אומנותיים ולפיכך לוגי אשר מופעל ע"י עמותת תפוח נדרשובמסגרת הקמת "האב" טכנ

  אלכסנדר אברהם, קורמה דימה.מחלקת רכש פנתה לספקים הבאים:   

 להלן  טבלת השוואות מחיר: 

 

 
 
 

   כולל מע"מ.₪  7,000ע"ס קורמה דימה אמחלקת רכש ממליצה לאשר התקשרות עם ההצעה הזולה של חברת 
 להרשאה של משרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל ואישור לתוכן הרכישות. בכפוף  -מקור תקציבי   

 (6)נספח מס'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4MAKE ארודורפורמייק

מחר סה"כ כמותתאור הפריט

מחיר למ"ר  ₪ 

מחיר סה"כללא מע"מ

מחיר למ"ר 

 ₪ ללא 

מע"מ

!13500353.541778#DIV/0התקנת קיר שעם במידות: 3.3 מטר * 3 מ' H עובי 5 מ"מ 

35001778סה"כ ללא מע"מ ₪ 

הערה: השטח הנדרש בפניה 9.9 מ"ר, חברת פורמייק בהצעתה התייחס ל 9.9 מ"ר חברת ארודור בהצעתה התייחסה לשטח של 11.163 מ"ר

חברת ארדור הצעתם הזולה ביותר למ"ר לבסה"כ 

קורמה דימהאלכסנדר אברהם

מחיר סה"כמחיר סה"כ כמותתאור הפריט

2072002400מ"רקיר מסדרון קומה 0

1648652000מ"רקיר מסדרון קומה 1

1362101500מ"רקיר ממ"ד קומה א'

1031151100מ"רקיר ממ"ד קומה ב'

213907000סה"כ כולל מע"מ ₪ 
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 עבור  "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח רכישת ציוד וריהוט    -  2018732/הצעה מס'  .7
לרכוש ריהוט וציוד ולפיכך מחלקת רכש  לוגי אשר מופעל ע"י עמותת תפוח נדרשובמסגרת הקמת "האב" טכנ

איקאה, חומרי בניין לוד, עידן אל גני, טולמן, ליאו וייסון, כל בו עמיעד, איתי עסיס , פנתה לספקים הבאים: 
 , יונייטד סיטס. משתלת יהלום רוני, הום סנטר

 : בהתאם לפריטים ספציפיים כמפורט ת השוואות מחיראולהלן  טבל

 
 טבלה א'

 

 
 
 

 טבלה ב' 

 
 
 

ליאו ויסמןטולמן

מחיר סה"כ מחיר יחידה ₪מחיר סה"כ מחיר יחידה ₪כמותתאור הפריט

1286.65286.65690690מעמד עציצים

1374.4374.4790790עציץ

1286.65286.65690690מעמד עציצים

1374.4374.4790790עציץ

1286.65286.65690690מעמד עציצים

1374.4374.4790790עציץ

7980686014159905כסאות עבודה

12215221518061806409כורסא

12215221518061806818כורסא

11471147114901490שולחן קפה

1154015400סט 3 פופים

16284.1519447סה"כ ללא מע"מ 

590הובלה

16874.15סה"כ כולל הובלה ללא מע"מ 

חומרי בניין לודאיקאה

חומרמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמות תאור הפריט

47.69230830.778.8535.38לבן60ס״ממוט תלייה 

162.56410341.032.9547.18לבןע-11, ג-13, ר-12 )ס״מ(, 750מ״למיכלים אחסון לתלייה

410.2564141.0311.7947.18גירים

421.3675285.4724.5798.29שחורג ,9 קוטר )סמ(, 1 ליטר 16צנצנות ציור

זכוכית412.8205151.2814.7458.97שקוףג ,12.5 קוטר )סמ(, 1.8 ליטר 21צנצנות בינוניות

זכוכית ומכסה שעם464.10256256.4173.72294.87שקוףג ,18 קוטר )סמ(, 3.5 ליטר 22צנצנות גדולות

זכוכית416.2393264.9618.6874.70שקוףג ,11 קוטר )סמ(, 2 ליטר 30.5צנצנות גבוהות

זכוכית410.2564141.0311.7947.18שקוףג ,12 קוטר )סמ(, 1 ליטר 16.5צנצנות קטנות

זכוכית ומכסה שעם233.3333366.6738.3376.67שקוףג )סמ(, .1.5 ליטר 21קנקן

667.52137405.1383.55501.28מסגרת שחורהס״מ: 50*70מסגרות גדולות

2252.1368504.270.00כחולמנורת עבודה כחולה

2252.1368504.270.00ציפוי ניקלמנורת עבודה ניקל

2252.1368504.270.00ירוקמנורת עבודה ירוקה

LED או לשקע.מנורת עבודה USB 1681.196581299.150.0013298.8439שחור מוכסףניתן לחבר את המנורה למחשב בעזרת תקן

2252.1368504.270.00כחולמנורת עבודה כחולה

2252.1368504.270.00ציפוי ניקלמנורת עבודה ניקל

2252.1368504.270.00ירוקמנורת עבודה ירוקה

LED או לשקע.מנורת עבודה USB 681.19658487.180.00שחור מוכסףניתן לחבר את המנורה למחשב בעזרת תקן

1209.4017209.40289.96289.96אדום-חום170ג,30בסיסמנורת עמידה

6105.131571.67סה"כ ללא מע"מ 
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 טבלה ג' 
 

 
 

 טבלה ד' 

 
 

 טבלה ה'

 
 

 מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרויות כדלקמן: 
 ג'(-לא כולל מע"מ ) עבור הפריטים המופיעים בטבלה ב' ו 13,298.85איקאה ע"ס  

 ג'( -ב' ולא כולל מע"מ ) עבור הפריטים המופיעים בטבלה  18044.5טולמן ע"ס 
 לא כולל מע"מ ) עבור הפריטים המופיעים בטבלה ג'(₪  8,880יונטייד סיטס ע"ס 

 לא כולל מע"מ ) עבור הפריטים המופיעים בטבלה ד'(₪  16,500איתי עסיס ע"ס 
 בור הפריטים המופיעים בטבלה ה'(לא כולל מע"מ ) ע₪  942משתלת יהלום רוני ע"ס 

הום סנטראיקאהיונייטד סיטס כל בו עמיעדטולמןחומרי בניין לוד

כמותתאור הפריט

מחיר 

מחיר סה"כיחידה ₪

מחיר 

מחיר סה"כיחידה ₪

מחיר 

מחיר סה"כיחידה ₪

מחיר יחידה 

₪

מחיר 

סה"כ

מחיר 

מחיר סה"כיחידה ₪

מחיר 

יחידה ₪

מחיר 

סה"כ

2172.53450000128.2256.4ארונית תלייה עם דלת לבן

286.3172.5000064.1128.2ארונית תלייה כחול כהה

2109.3218.5000064.1128.2ארונית תלייה כחול בהיר

2172.53450000128.2256.4ארונית תלייה עם דלת לבן

2109.3218.5000064.1128.2ארונית תלייה אפור פתוח

273.7147.435897000064.1128.2ארונית תלייה כתום פתוח

20099.0198.0מדף 119*28

4861.13444.48117046808203280109543800.0ספות קופנאגן

21473.32946.6154030801380276064012800.0ספות קופנאגן

2659.31318.58754150861012204909800.0שולחן קפה קופנהאגן

4388.21552.991450000337.61350.4שרפרף

31707.85123.250000589.71769.224787434שמשייה גדולה

10.001170117000ספסל

31466.34398.750000363.21089.7סט שולחן+2 כיסאות מתקפלים

2339.3678.50000337.6675.27751550שמשייה קטנה 

40.001107.54430670268056022400.0כסא בר

1316.2316.210000235.0235.0מעמד למחשב נייד

10850.4850.4שטיח1.8 - 2.4

21226.297414868994088807193.7157סה"כ ללא מע"מ 

עידן אל גניחומרי בניין לודאיתי עסיס 

מחיר סה"כ מחיר יחידה ₪מחיר סה"כ מחיר יחידה ₪מחיר סה"כ מחיר יחידה ₪כמותתאור הפריט

H '1570057007602.0757602.07541954195לוקרים 1.7*2מ

1180018000062506250בר דלפק 3.4*45

190009000069906990ארון מולטמדיה 2.8*3*0.8

11800180039003900הובלה והרכבה

165007602.07521335סה"כ ללא מע"מ 

חומרי בניין לודמשתלת יהלום רוני 

מחיר סה"כ מחיר יחידה ₪מחיר סה"כ מחיר יחידה ₪כמותתאור הפריט

קקטוסים גובה 10 ס"מ 

202652039.92798.4+ חרס

קקטוס גובה 50 ס"מ + 

390270121.1363.3עציץ חרס

169.515212.78204.48תבלינים

9421366.18סה"כ ללא מע"מ 
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 להרשאה של משרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל ואישור לתוכן הרכישות. בכפוף  -מקור תקציבי   

 (7)נספח מס'
 
 
 הועדה: מלצותה
 

 רכישת לוחות קיר עבור "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח   -  323/2018הצעה מס'  .  1
 5,570לנפלסט ע"ס ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ו הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש     

 ₪.לא כולל מע"מ      
 

 "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח  עבורטימדיה לרכישת מו  -  2018432/הצעה מס'  .2

 128,869ע"ס  D PRIJECT3הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 
 לא כולל מע"מ. 

 

 רכישת לפטופים עבור  "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח   -  325/2018הצעה מס'  .3
 ₪ 120,701חברת מטריקס ע"ס ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ו רכשהועדה מאשרת המלצת מחלקת 

 כולל מע"מ.  אל
 

 רכישת מוצרי חשמל לבנים עבור  "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח   -  2018632/הצעה מס'  .4
לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה  בפני ראש העיר ממליצהומחלקת רכש הועדה מאשרת המלצת 

ע"ס  bubbleלא כולל מע"מ ועם חברת שטראוס מים עבור מתקן מים של  3430הום סנטר  ע"ס  ביותר של 
  לא כולל מע"מ.₪  8553.84

 

  רכישה והתקנת לוח שעם  עבור  "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח  -  327/2018הצעה מס'  .5
₪  1778ארודור ע"ס ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם חברת ו רכש מאשרת המלצת מחלקת  הועדה

   לא כולל מע"מ.
 

 המופעל ע"י עמותת תפוחעיצוב וביצוע ציורי קיר אומנותיים  עבור  "האב"   -  2018832/הצעה מס'  .6
ע"ס קורמה דימה אבפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם חברת  וממליצה רכש מאשרת המלצת מחלקת  הועדה

   כולל מע"מ.₪  7,000

 

 רכישת ציוד וריהוט   עבור  "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח  -  2018932/הצעה מס'  .7

ע"ס  איקאהמאשרת המלצת מחלקת רכש  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם חברת  הועדה
 לא כולל מע"מ  18044.5ע"ס טולמן   ג'(,-) עבור הפריטים המופיעים בטבלה ב' ולא כולל מע"מ  13,298.85

עבור הפריטים ) לא כולל מע"מ ₪  8,880ע"ס  יונטייד סיטס ,ג'( -ב' ו הפריטים המופיעים בטבלה עבור )
 ,ד'( ) עבור הפריטים המופיעים בטבלהלא כולל מע"מ ₪  16,500ע"ס  איתי עסיס המופיעים בטבלה ג'(,

 ) עבור הפריטים המופיעים בטבלה ה'(.  לא כולל מע"מ₪  942ע"ס  משתלת יהלום רוני
 
 
 

 רונן עזריה                                                         ל רוזה ללאע                                
 מנכ"ל העירייה                                                  העירייה  יתגזבר                            
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  החלטות ראש העיר:
 

 רכישת לוחות קיר עבור "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח   -  323/2018הצעה מס' .   1
 ₪.לא כולל מע"מ  5,570לנפלסט ע"ס ההתקשרות עם  מאשר     
 

 רכישת מולטימדיה עבור "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח   -  324/2018הצעה מס'  .2

 לא כולל מע"מ.  128,869ע"ס  D PRIJECT3ההתקשרות עם  מאשר
 

 רכישת לפטופים עבור  "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח   -  325/2018הצעה מס'  .3
 כולל מע"מ. א ל₪  120,701חברת מטריקס ע"ס עם  מאשר ההתקשרות

 

 רכישת מוצרי חשמל לבנים עבור  "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח   -  2018632/הצעה מס'  .4
לא כולל מע"מ ועם חברת שטראוס מים עבור מתקן מים  3430הום סנטר  ע"ס   מאשר ההתקשרות עם

  לא כולל מע"מ.₪  8553.84ע"ס  bubbleשל 
 

  רכישה והתקנת לוח שעם  עבור  "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח  -  327/2018הצעה מס'  .5
   לא כולל מע"מ.₪  1778ארודור ע"ס ם חברת ע מאשר ההתקשרות

 

 עיצוב וביצוע ציורי קיר אומנותיים  עבור  "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח  -  2018832/הצעה מס'  .6
   כולל מע"מ.₪  7,000ע"ס קורמה דימה אחברת מאשר ההתקשרות עם 

 

 רכישת ציוד וריהוט   עבור  "האב" המופעל ע"י עמותת תפוח  -  2018932/הצעה מס'  .7
  ג'(,-) עבור הפריטים המופיעים בטבלה ב' ולא כולל מע"מ  13,298.85ע"ס  איקאהההתקשרות עם חברת  מאש

₪  8,880ע"ס  יונטייד סיטס ,ג'( -ב' ו הפריטים המופיעים בטבלה ) עבורלא כולל מע"מ  18044.5ע"ס טולמן 
עבור ) לא כולל מע"מ ₪  16,500ע"ס  איתי עסיס ג'(-המופיעים בטבלה ב' ו ) עבור הפריטיםלא כולל מע"מ 

) עבור הפריטים המופיעים  לא כולל מע"מ₪  942ע"ס  משתלת יהלום רוני ,ד'( הפריטים המופיעים בטבלה
 בטבלה ה'(. 

 
 
 
 
 

 יכאל וידלמ                         
 ראש העיר                        

 רמלה                


