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

 
 וכחים:נ                                                                          :משתתפים
 מחלקת ספורט ואירועים -טירן בוקובזה                                              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: 

 
 רכישה והתקנת מצלמות לאצטדיון  -  2018/317הצעה מס' . 1

  חיבור למערכת מצלמות  ,מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבל הצעות מחיר עבור רכישה והתקנת מצלמות  
 בהתאם לדרישת משטרה לקבלת רישיון עסק לאצטדיון.וזאת  ותוספת יחידת אחסון להקלטה באצטדיון  ימתיק  
 ,  ,  ש.ו טכנולוגיות ביטחון בע"מ  שרותי טלקול תקשורת ואלקטרוניקה בע"מהספקים אליהם נעשתה פנייה:   
 . טכנולוגיות בע"מ אפקון   
 . שרותי טלקול תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ ,  ש.ו טכנולוגיות ביטחון בע"מהספקים אשר נענו לפנייה:    
 

  :להלן טבלת  השוואת מחירים    
 

  
שרותי טלקול תקשורת 

 ואלקטרוניקה בע"מ
 ש.ו טכנולוגיות 

 ביטחון בע"מ

 תיאור הדרישה
יח' 
 כמות חישוב

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 כמות סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

 Ip 2 mp 2 2 1200 2400 2  1120 2240מצלמה 

 IP vf 2 mp 3 3 1650 4950  3 1700 5100מצלמה 

 poe 1 1 950 950  1 300 300פורטים  8מתג 

 8T 1 1 1800 1800  1 1950 1950תוספת יחידת אחסון 
 3750 750  5 4250 850 5 5 שיון לערוץיתוכנה לניהול וידאו ר

התקנת תשתית כבלים ומובילי 
 5 כבלים למצלמות

 
5 900 4500 

  
5 750  3750 

 2500  500 5  2250 450 5 5 התקנה וחיבור מצלמה וכיוונים

תאום התקנה הפעלה הדרכה 
והטמעה של באצטדיון הגדרה 

מצלמות ברשת התקשורת התקנה 
 1 והגדרת יחידת אחסון הקלטות

 
 
 
 
1 5250 5250 

  
 
 
 

1 8000  8000 

ׁ  )מוניטור (   ׁ   40בגודל  LEDמסך
 1 אינטש 

 
1 1650 1650 

 
1  1800 1800 

  

 
מחיר    

 29,990   28,000  כולל

  

 
 5,098   4,760  מע"מ

   

סה"כ 
מחיר  
כולל 
 35,088   32,760  מע"מ 
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 חברת שירותי טל קול עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות 

התקינה את מערכת המצלמות באצטדיון ואף מתחזקת אותה  . בנוסף לכך, חברת טלקולכולל מע"מ₪  32,760ע"ס 
 והשירות שהיא מעניקה הינו לשביעות רצון העירייה.  

 
 תב"ר מוסדות ציבור   -מקור תקציבי

 ( 1)נספח מס' 
 

 החלפת פרקט עבור הסטודיו במרכז הפיס   -  2018/318הצעה מס' . 2
 מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה להצעות מחיר עבור החלפת משטח פרקט באולם הסטודיו במרכז הפיס    
 אשר שיקום, גלובל ישראל טקניון צרעה, ספורט הדרום בע"מ.  לספקים הבאים:   

 
  :להלן טבלת  השוואת מחירים

 
 פרוט מוצר

 
 צרעה טקניון ישראל גלובל אשר שיקום כמות

 לי מגן 
 ספורט הדרום בע"מ

 ופינוי ישן פרקט פירוק
 פרקט הרכבת קיימת פסולת

 

מטר 120  
 

 

63,180 63,122 
 

92,137.50 
 

 

 
 ₪ 63,122חברת מגן לי בע"מ ע"ס מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 כולל מע"מ.  
 

 מוסדות ציבור  תב"ר  -מקור תקציבי
 ( 2)נספח מס'                                                                                 

 

  סטיבל רמלהעבור פ רכישת גדרות ניידות ומחסומים   -  319/2018הצעה מס'  .3  
 פסטיבל רמלה למחלקת רכש פנתה בבקשה לקבל הצעות מחיר עבור גדרות ניידות ומחסומים    
 . אאוטדור , אור תע"ש, יהודה גדרותלספקים הבאים:   
   
  :להלן טבלת  השוואת מחירים 

 

 

          

           

         

 ₪  28,782ע"ס  יהודה גדרות ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של רכשמחלקת 
 בנוסף, הספק עונה על דרישות העירייה.כולל מע"מ. 

 
 1822000754 -מקור תקציבי

 (3)נספח מס'                                                                                        

 

אאוטדוריהודה גדרותאור תעש

מחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותיח' מידהתאור הפריט

מחסום במידות: 200*110 

50300150002051025026513250יחידהלאירועים צבועה

גדר ניידת בגובה 2 מ' עם 

1751602800082143509616800מ/אבסיסים ומחברים קומפלט

1150כלולכלולהובלה

430002460031200סה"כ ללא מע"מ ₪

731041825304מע"מ

503102878236504סה"כ כולל מע"מ ₪
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 שת תרנים כולל מחברים עבור פסטיבל רמלה רכי  -  2018/320הצעה מס'  .4
 פסטיבל רמלה תרנים כולל מחברים למחלקת רכש פנתה בבקשה לקבל הצעות מחיר עבור    
   א. כדורי, מרום דגלים.   לספקים הבאים:   

         

 

  :להלן טבלת  השוואת מחירים
 

  

 
 
 
 
 
      

 
  מע"מ. לא כולל₪  6,000כדורי ע"ס מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 
 1822000754 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס'                                                                                    
 

  סטיבל רמלהעבור פ  דגלים סינייםרכישת   -  2018/321הצעה מס'  .5 
 רכישת דגלים סיניים עם סלוגן פסטיבל וארצותמחלקת רכש פנתה בבקשה לקבל הצעות מחיר עבור   
  שרגאי, כדורי, מיקו. פסטיבל רמלה לספקים הבאים: ל  
 

  :להלן טבלת  השוואת מחירים
         

 
 
  לא כולל מע"מ.₪  3920כדורי ע"ס מחלקת רכש לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  
 

 1822000754 -מקור תקציבי
 (5מס' )נספח                                                                                     

 

 שמשוניות מעוצבות עבור פסטיבל רמלהרכישת   -  321/2018הצעה מס' . 6
 פסטיבל רמלה רכישת שמשוניות מעוצבות  למחלקת רכש פנתה בבקשה לקבל הצעות מחיר עבור   
 שון שלטים, שלטים שי, היוצר. לספקים הבאים:   
 

  :להלן טבלת  השוואת מחירים
 
 

טבלת השוואות תורן לדגל סיני

מרום דגליםכדורי 

מחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותיח' מידהתאור הפריט

תורן  לדגל סיני כולל מחברים 

במידות 4 מ' אורך כולל מוט אופקי - 

1 מ'. ניתן לפירוק וניוד - כולל מפרט 

60100600023514100יחידהשל הפריט

600014100סה"כ ללא מע"מ ₪

מיקוכדורישרגאי

תאור הפריט

יח' 

מחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותחישוב

דגל סיני במידות נטו: 1 מטר רוחב * 1.60 אורך 

המידות לאחר תפירת השרוולים בפרוצס צבעוני 

מלא. כל דגל צבוע בצבע אחר. ועל כל דגל סלוגן 

50572850562800653250יחידהצבעוני של הפסטיבל

דגל סיני מדינות שונות מהעולם במידות נטו: 1 

מטר רוחב * 1.60 אורך המידות לאחר תפירת 

20571140561120651300יחידההשרוולים בפרוצס צבעוני מלא

399039204550סה"כ ללא מע"מ ₪



                                                      עיריית רמלה
                                                                                             זכירות העירייה                                                                                                       מ

                                       

 14-8201/63מס'  הצעות פטורות פרוטוקול 

4 
 

 

 
 
 

 לא כולל מע"מ. ₪  12,262שון שלטים ע"ס מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 
 

6 
 

 הועדה: המלצות
 
 רכישה והתקנת מצלמות לאצטדיון  -  2018/317הצעה מס' . 1

 ההצעהממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ו ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת מחלקת 
 כולל מע"מ.₪  32,760חברת שירותי טל קול ע"ס הזולה ביותר של 

 
 החלפת פרקט עבור הסטודיו במרכז הפיס  - 318/2018הצעה מס' . 2

 ההצעהממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ו ספורט ואירועיןהועדה מאשרת המלצת מחלקת 
 כולל מע"מ.₪  63,122חברת מגן לי בע"מ ע"ס הזולה ביותר של 

 
 רכישת גדרות ניידות ומחסומים עבור פסטיבל רמלה -  319/2018הצעה מס' . 3

 ההצעה הזולהממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ו רכשהועדה מאשרת המלצת מחלקת 
 כולל מע"מ.₪  28,782יהודה גדרות ע"ס  ביותר של

 
 רכישת תרנים כולל מחברים עבור פסטיבל רמלה -  320/2018הצעה מס'  . 4

 ההצעה הזולהממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ו רכשהועדה מאשרת המלצת מחלקת 
 לא כולל מע"מ.₪   6,000ע"ס  כדורי  ביותר של

 
 רכישת דגלים סיניים עבור פסטיבל רמלה  -  321/2018צעה מס' ה.  5

 ההצעה הזולה ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ו רכשהועדה מאשרת המלצת מחלקת  
 לא כולל מע"מ.  ₪  3,920כדורי ע"ס  ביותר של

 
 רכישת דגלים שמשוניות מעוצבות פסטיבל רמלה  -  322/2018צעה מס' ה.  6

 ההצעה הזולה ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ו רכשהועדה מאשרת המלצת מחלקת  
   לא כולל מע"מ.₪  12,262שון שלטים ע"ס  ביותר של

 
 רונן עזריה                                                         ל רוזה ללאע                                

 מנכ"ל העירייה                                                  העירייה  יתגזבר                            
 
 

היוצרשלטים שישון שלטיםטבלת השוואות עבור שמשוניות לפסטיבל

מחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותיח' מידהתאור הפריט

שמשונית מודפסת דיגיטלי כולל 

טבעות במידות: אורך 79 מ, גובה 2 

1458245826241624177407740יחידהמ' -סה"כ 158 מ"ר ללא התקנה

שמשונית במידות:200*400 מודפסת 

דיגיטלי כולל מסגרת עץ אחורית 

126407680149517940137816536יחידהוהתקנה ע"ג גדרות מתכת קיימים

122622418124276סה"כ ללא מע"מ ₪
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 חלטות ראש העיר:ה
 
 
 רכישה והתקנת מצלמות לאצטדיון  - 1802/317הצעה מס' . 1
 כולל מע"מ.₪  32,760חברת שירותי טל קול ע"ס ההתקשרות עם  מאשר    
 
 החלפת פרקט עבור הסטודיו במרכז הפיס  - 318/2018הצעה מס' . 2

 כולל מע"מ.₪  63,122חברת מגן לי בע"מ ע"ס מאשר ההתקשרות עם  
 
 רכישת גדרות ניידות ומחסומים עבור פסטיבל רמלה -  319/2018הצעה מס' . 3

 כולל מע"מ.₪  28,782יהודה גדרות ע"ס מאשר ההתקשרות עם  
 
 רכישת תרנים כולל מחברים עבור פסטיבל רמלה -  320/2018הצעה מס'  . 4

 לא כולל מע"מ.₪   6,000כדורי  ע"ס  עם  מאשר ההתקשרות 
 
 רכישת דגלים סיניים עבור פסטיבל רמלה  -  321/2018צעה מס' ה.  5

 לא כולל מע"מ.  ₪  3,920כדורי ע"ס מאשר ההתקשרות עם  
 
 רכישת דגלים שמשוניות מעוצבות פסטיבל רמלה  -  322/2018צעה מס' ה.  6

 לא כולל מע"מ.₪  12,262שון שלטים ע"ס   עם מאשר ההתקשרות  
   

         
 יכאל וידלמ                                                                                                              

 ראש העיר                        

 רמלה                


