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 (2019במרץ  06רביעי כט' אדר א' תשע"ט ) ביום שהתקיימה  ועדת רכש ובלאי ) פטור ממכרז(מישיבת 

  בבית העיירה ע"ש פנחס זינגר ז"ל. ,  הישיבות ע"ש אפריאטבחדר  
 

                                                                       :נוכחים                                                                                 : משתתפים
 צין רכב ק -אבי דיל                 זברית העירייה                                     ג -רוזה עללאל

 תמכרויות המנהלת מרכז  -לית גטניוד                                              משנה ליועמ"ש  - "ד סופי ויטלםעו
 ואירועים  מחלקת ספורט -ריקי כהן      נהלת מח' משק ונכסים                                 מ -מיכל רוטמן 

 לכלן אגף ההנדסה                               כ  -רו"ח עוז בן שלוש 
                                      מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון

                                                                        

 הנדון:
 
  ריכה עירוניתב -2019השמעות פומביות בתחומי העירייה לשנת תמלוגים בגין  - 2019/77הצעה מס' . 1

 מחלקת ספורט ואירועים קיבלה דרישת תשלום עבור תמלוגים בגין השמעות פומביות בתחומי העירייה    
 .הפדרציה הישראלית לתקליטים והקלטותמהספק  ) בריכה עירונית(  2019לשנת    
  פירוט ההצעה: להלן     

 
 סה"כ מחיר כמות תיאור

   1  2019תמלוגים לשנת 
   1 בגין השמעת מוסיקה מוקלטת

   1 בגין שעתוק לצרכי השמעה פומבית 8%תוספת 
 ₪  2,365.20 ₪ 2,190 1.08 איש  50מ. כושר: אולם עד 
 ₪  1,775.52 ₪  1,644 1.08 איש 25חוגים: אולם עד 

 ₪  4,140.72 סה"כ לפני מע"מ  
 ₪  0.31 0.00%הנחה   
 ₪  4,845 סה"כ כולל מע"מ  

 
הפדרציה  של הספק  את דרישת התשלום) בהתאם לאישור היועמ"ש( מחלקת ספורט ואירועים מבקשת לאשר 

 . כולל מע"מ ₪ 4,845ע"ס  הישראלית לתקליטים והקלטות
 1821000780 -מקור  תקציבי

 ( 1)נספח מס' 
 

 חבי העיר ר -2019השמעות פומביות בתחומי העירייה לשנת תמלוגים בגין  - 2019/78הצעה מס' . 2
 2019מחלקת ספורט ואירועים קיבלה דרישת תשלום עבור תמלוגים בגין השמעות פומביות בתחומי העירייה לשנת 

 .הפדרציה הישראלית לתקליטים והקלטות מהספק) רחבי העיר( 
  פירוט ההצעה:להלן 

 
 סה"כ מחיר כמות תיאור

   1  2019תמלוגים לשנת 
   1 בגין השמעת מוסיקה מוקלטת

 7500תושבים) 1000מחיר ל 
 ראשונים(

7.5 520.00 3,900  ₪ 

עד  7,501תושבים) 1000מחיר ל 
150,000 ) 

74.938 262 19,633.76  ₪ 

 ₪  25,533.76 סה"כ לפני מע"מ  
 0.43 0.00%הנחה   
 ₪  27,535.00 סה"כ כולל מע"מ  

 
הפדרציה הישראלית  הספקעם מחלקת ספורט ואירועים מבקשת לאשר את דרישת התשלום ע"פ הנחיית היועמ"ש  

 כולל מע"מ.₪  27,535, ע"ס  לתקליטים והקלטות
  1821000780  -מקור  תקציבי

 ( 2)נספח מס' 
 

 תהלוכה  - 2019הפעלות לאירועי פורים  - 2019/79הצעה מס' . 3
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תהלוכה מהספקים   - 2019הפעלות לאירועי פורים למחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר 
 הבאים:

 הצעה התקבלה   - ראש חוצות .1
 הצעה התקבלה  -  חוגגים הפקות .2
 הצעההתקבלה  לא   -רחלי אלזם הרשקוביץ הפקות  .3
 הצעהלא התקבלה   - וייסמן הפקות .4
 

 האירוע:פירוט 
 8:30-11:30יום שלישי שעות  19.3.19ברחובות העיר, תהלוכה  .1

 15:00-19:00יום חמישי שעות  21.3.19הפנינג מרכזי,  .2
 

 טבלת השוואות מחירים : להלן 
  

 ראש חוצות חוגגים הפקות  

 עלות לפני מע"מ עלות לפני מע"מ כמות 

 18,000 16,700 1 ולל הגברה כ -משאית מעוצבת עם מייצג 
 

 9,000 8,500 2 מתנפחתבובת ענק 

 2,400 2,200 2 הולכי קביים, להטוטנים, אחר

 מע"מ
 

 27,400 ₪  ₪ 29,400 
 ₪ 32,058  סה"כ מחיר כולל מע"מ

 ₪ 34,398 
 

₪  32,058  חוגגים הפקות  ע"ס  ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עםמחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר 
 . מע"מכולל 

 1822000750  -מקור  תקציבי
 (3)נספח מס' 

 

 21.3.19הפנינג לפורים ליום   - 2019/08הצעה מס'  .4
במרכז  21.3.2019  בתאריך שיתקייםלהפנינג פורים מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר  

 ספקים הבאים:נעשתה פנייה ל,  19:00ועד לשעה  15:00( בין השעות  20)מבצע משה הפיס 
 הצעההתקבלה   - ראש חוצות.  1
 הצעההתקבלה    - חוגגים הפקות.  2  
 הצעה התקבלה לא  -רחלי אלזם הרשקוביץ הפקות .  3  
 הצעה לא  התקבלה - וייסמן הפקות.  4  
   

  טבלת השוואות מחירים : להלן 
 

 ראש חוצות חוגגים הפקות  

 עלות לפני מע"מ עלות לפני מע"מ כמות 

 3,500 2,500 1 ה פעילה הכוללת הגברה ותאורהבמ –מנחה לבמה פעילה \מפעיל

 2,900 2,200 2 דמויות / הולכי קביים שיסתובבו בקבלת פנים ובמהלך האירוע 2

 3,850 3,500 1 תמונות( 1000צלם מגנטים ) צפי ל 

מאפרות מקצועיות שיאפרו את נוכחים באירוע )איפור איכותי  3 –איפור 
 שלא נמרח (

3 3,600 4,500 

 3,000 2,400 2 מקעקעים שיקעקעו את הנוכחים בקעקועי נצנצים 2 -קעקועי נצנצים 

 2,900 3,200 4 וקי אוויר,ביליארד,כדורגל ,כדורסל וכו'ה- 2*2משחקי שולחן לפחות בגודל 

 3,500 2,600 4 עמדות מולטימדיה  עם מגוון משחקים עכשוויים. 4 -  עמדות מולטימדיה
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 2,500 1,500 1 ילדים בכל סבב 30הכולל את  כלל ציוד להפעלת   –מתחם יצירה לילדים 

ש בש, קלאס, דמקה ,סולמות וחבלים ש  - 2*2משחקי רצפה לפחות בגודל 
 וכו'

4 2,000 
1,400 

 4,500 2,900 2 מתנפחים בעלי תו תקן ועמידה בתנאי רישוי 2 –מתנפחים 

 1 1,600 2,500 ׂ (VR TOUCHשולחן משחקים אלקטרוני )

 2,500 3,000 2 אחר \עמדות סימולאטורים נהיגה 

 37,050 31,000  מע"מ

 43,348 36,270  סה"כ מחיר כולל מע"מ

 
 שני הספקים:  לאחר בדיקת הצעות המחיר מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 " חוגגים הפקות ", " ראש חוצות", ע"פ ההצעה הזולה ביותר לפריט. יודגש כי הפעילויות תהיינה עד לסכום של 
 כולל מע"מ. ₪  15,000

   1822000750 -מקור תקציבי 
 (4)נספח מס' 

 

 וההתקשרות עם נדרש לפי התע"ס ה -התקשרות עם  נרקולגית לתחום אלכוהול - 2019/81הצעה מס' . 5
 עם משרד הרווחה    
 בבקשה לקבלת הצעת מחיר עבור  לרופאים נרקולוגים ( פנתה בהתמכרויותהמרכז לטיפול  מחלקת הרווחה )   
 להלן הרופאים:מטופלי  המרכז  לטיפול  בהתמכרויות  ושיקום האסיר,    
  התקבלה הצעה   -ד''ר  אירית פנט    
       השיב בשלילה -ד"ר יורי שפאק    
 השיב בשלילה  -דר' מרק סמיונוב   

 סה"כ.  יםנקרולוג 10 -ארץ יש כ, בינם רופאים העוברים הכשרה מיוחדת בתחום התמכרויותה -נרקולגים 
 להלן הצעתה של ד"ר אירית פנט:

כולל   ₪ 1,350שעות , ע"ס  3י של מע"מ , כולל נסיעות וביטול זמן , מפגש חודש כולל ₪  450 - עלות שעת מפגש
 מע"מ. 

 כולל מע"מ.₪  16,200בסך של  ההתקשרות הינה לשנה

 הבהרה: ביטול זמן מוגדר כזמני נסיעות בפועל. 

 . לשנהכולל מע"מ ₪  16,200בעלות של  ד"ר אירית פנטמחלקת הרווחה מבקשת לאשר ההתקשרות עם 
 הערת הועדה  : יש לדאוג לתצהיר והיעדר הרשעות פליליות. 

 
 סעיף רווחה 1125061סעיף רשות ,  1847300845 -מקור תקציבי

 ( 5)נספח מס' 
  

  שירותי למערכות פוינטר וזיהוי נהג לרכבי העירייה  - 2019/82הצעה מס' .6
 חברת פוינטר.ברכבי העירייה מותקנות מערכות מיגון ואיתור וזיהוי נהג ) כרטיס עבודה לזיהוי נהג ( של    

 נדרש לתקן מערכות אלו ולהעתיקם מרכב לרכב או לחילופין להתקין מערכת חדשה ברכבים חדשים או  לעתים    
 גנרטורים חדשים .   
 בבקשה לקבלת הצעות מחיר לשירות למערכת שמותקנת ברכבי קצין הרכב פנה כיוון ומדובר בחברה ספציפית    
 פוינטר, עדי התקנות ) מורשה מטעם החברה ברמלה(.  ייה מהחברות הבאות:העיר   

  . עדי התקנות ,רטפוינשתי החברות : לאשר ההתקשרות עם ממליץ לאחר בדיקת הצעות המחיר קצין הרכב     
 באמצעות חברת פוינטר. ורכישת מערכת חדשה שניתן לעשות זאת רק  שניהם זהים , מלבד דמי ניהול ציהמחירים של     
 כמו כן רצוי שהשרות יהיה זמין ומהיר וגם בתוך העיר רמלה .    
 
 

 להלן טבלת מחירים :

    
   

 פוינטר
 

 עדי התקנות
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 תאור הפריט
יח' 

 כמות חישוב
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 הערות מחיר סה"כ יחידה

   450 450 450 450 1 יחידה החלפת משדר

   450 450 450 450 1 יחידה החלפת עלוקה

   190 190 190 190 1 יחידה החלפת קודנית )לוח מקשים(

   450 450 450 450 1 יחידה מח למערכת פוינטר

   250 250 250 250 1 יחידה יציאת מתקין לחילוץ רכב

   400 400 400 400 1 יחידה מתקין לחילוץ משאית יציאת

   600 600 600 600 1 יחידה העתקת מערכת פוינטר מרכב לרכב

   200 200 200 200 1 יחידה פירוק פוינטר מרכב

   1400 1400 1 יחידה התקנת מערכת חדשה פוינטר ברכב
לפי הסכם לקוח 

   בפוינטר

   35 35 1 יחידה דמי ניהול צי חודשי לכל רכב
לפי הסכם לקוח 

   בפוינטר
 

 
 

 )מצ"ב טבלת מחירים בנספח(.   מע"מ . לא כולל ₪  15,000הינה ע"ס    - 2019עלות שנתית משוערת לשנת 
 731,  730 -מקור תקציבי 

 
 

 ( 6)נספח מס' 
 
    השכרות מסכי לד ומסכים רגילים לחגיגות עצמאות וימות השנה  - 2019/38הצעה מס' . 7

 ור השכרת מסכי לד ומסכים רגילים. פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבמחלקת רכש     
 ה פנייה הראשונה יחידת המידה למסכי גב במה ועמדת כניסה הייתבלמסכי לד נעשתה פנייה פעמיים כיוון ו הערה :   

 ה ולא לפי מ"ר. ליחיד                 

  -מסכי לד     .א
 סימול , גיל טייכמן , ארקדי סיונוב.     : נעשתה פניה לספקים הבאים
  ארקדי סיונוב. הספקים אשר נענו לבקשה : 

 
 להלן טבלת מחירים : 

 
 
 

 לא כולל מע"מ. ₪  70,000. סכום הרכישה לא יעלה על ארקדי סיונובמחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

ארכדינספח 1 מסכי לד

תיאור פריט
יח' 

מידה
כמות

מחיר סה"כמחיר יחידה

מסכי לדים שידור באיכות 10 מ"מ  במידות 3*4 מטר כל 

המסכים כיחידה אחת  - מערכת שידור במעגל סגור. 

יחידהבצידי הבמה - כולל קונסטרוקציה

2

720014400

2720014400יחידהאופציה: ללא קונסטרוקציה )התקנה על קונסטרוקציה קיימת(

מסך מרכזי בגב במה מחולק לסטריפים. לא נתמכת 

בבמה

מטר 

מרובע
1

600600

מסך בעמדת שביל כניסת קהל כולל קונסטרוקציה
מטר 

מרובע
1

600600

ההצעה כוללת

כולל אישור מהנדס קונסטרוקציה

הובלה אספקה התקנה ופירוק לאחר סיום האירוע

לתמחר בנפרד:

צלם - צילום במצלמה אחת.

כלולVj  לעבודה בשני סורסים טכנאי הפעלה.

כלולקונסטרוקציה עצמאית

אופציה : מסכי פלזמה  "40 למתחם משתתפים 

ואומנים  עם חיבור למעגל סגור כמו בבמה המרכזית . 

המסכים יותקנו מאחורי הבמה על גבי קונסטרוקציה  

עצמאית המחיר כולל הובלה אספקה התקנה ואישור 

20002000מהנדס קונסטרוקציה
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 עונה על דרישות העירייה. הספק 
 

   -מסכים רגילים       .ב

 ארקדי סיונוב, קולור לד., AVS , וידאו מיט, 2פויינט  קול אור,     : נעשתה פניה לספקים הבאים
 . 2קול אור, פויינט   הספקים אשר נענו לבקשה : 

 
 להלן טבלת מחירים : 

 

₪  70,000. סכום הרכישה לא יעלה על 2,  פויינט קול אורלאשר ההתקשרות עם שני הספקים :  מחלקת רכש ממליצה 
 לא כולל מע"מ.

לכל אירוע בנפרד על פי צורכי האירוע , הזמנה תצא לספק על פי סכום יודגש כי המחלקה המקצועית תכין תמהיל 
 ההצעה הזולה ביותר לתמהיל. 

  הזמנות חתומות ומאשרות ע"י גזברית העירייה.אירועים וע"פ  -מקור תקציבי 
 (7)נספח מס'        

 
 הדפסה והתקנת שילוט לאירועי עצמאות ולאירועים ובמהלך השנה  - 2019/48הצעה מס' . 8   
 , מחלקת רכש .במהלך השנה נדרש להדפיס ולהתקין שילוט לאירועי עצמאות ולאירועים החלים     
 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים:     
 שון שלטים.,  שי שלטים, היוצר סדנא לשילוט, גל ניאון     
 גל ניאון, שון שלטים. נענו לבקשה:  הספקים אשר    
 , תיפסל. גבוהה יותר ממחירי מקסימום אמחירי מקסימום. מציע שהצעתו תה צוינו  ות בבקשה לקבלת הצע   
 השילוט יותקן מפעם לפעם על פי דרישת העירייה הכמות הינה משוערת לשנה ותלויה בתקציב מאושר.   
 .ימי עבודה מרגע אישור הגרפיקה 4זמן אספקה עד    
 להלן טבלת הצעות מחיר :    

 חישוביח'  תיאור העבודה
כמות 

 משוערת 

מחיר 
מקסימום 

למטר מרובע 
₪ 

מחיר 
יחידה 
לאחר 

 הנחה ש"ח

מחיר 
יחידה 
לאחר 

 הנחה ש"ח
כוללת גרפיקה וכולל גרם עם מסגרת עץ אחורית  510שמשונית 

 תליה 
 110 80 120 200 מטר מרובע

ללא גרפיקה וכוללת גרם עם מסגרת עץ אחורית  510שמשונית 
 תליה 

 100 80 110 200 מטר מרובע

כולל גרפיקה לא כולל גרם  כולל טבעות מסביב  510שמשונית 
 תליה 

 50 35 50 200 מטר מרובע

 40 29 40 200 מטר מרובע ללא גרפיקה וללא תליה גרם כולל טבעות מסביב  500שמשונית 

מלבנים ממותגים על פלטת עץ ,כולל גרפיקה על שמשונית במשקל 
 מטר 1.2מטר *0.8גרם מודפסת דיגיטלית  500

 110 80 120 160 מטר מרובע

            

ההצעה כוללת: עבודה עם מנוף להתקנת שילוט ופירוקו בגובה של 
 קונסטרוקציה מטר ואישור מהנדס 10עד 

          
 

  
. סכום הרכישה לא יעלה על שון שלטים אשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של ממליצה ל מחלקת רכש 

 הספק עונה  על דרישות העירייה. לא כולל מע"מ(. ₪  142,800סכום המחייב מכרז ) 

קול אור חיים קול אור חיים פוינט טו פוינטמסכים רגילים

לכל ימות השנהלעצמאותלעצמאות ולכל ימות השנה

תיאור פריט
יח' 

מידה
כמות

מחיר יחידהמחיר יחידהמחיר יחידה

280015001000יחידהמסך רגיל 3*4 מטר כולל קונסטרוקציה עצמאית תקנית

2140020001500יחידהמסך רגיל 4*5 מטר כולל קונסטרוקציה עצמאית תקנית

ansi lumens 6500 216001200700יחידהמקרן קדמי

180015001000יחידהמסך רגיל 3*4 מטר כולל קונסטרוקציה עצמאית תקנית

1140020001500יחידהמסך רגיל 4*5 מטר כולל קונסטרוקציה עצמאית תקנית

ansi lumens 6500 16001200700יחידהמקרן קדמי

1500400200יחידה1 מחשבים לשידור קליפים\מצגת\דיוידי

11400200100יחידה1 סוויצ'ר.

1600350250יחידהמוניטור לקונסולה.

1120020001000יחידהטכנאי הפעלה מקצועי בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות

15001000600יחידהאופציה: 1 מוניטורים לבמה 42 אינץ'

1500400200יחידהחיבור לצילום במעגל סגור.

1200200100יחידהתוספת לשעת עבודה

1220020001500יחידהאופציה – צלם )מצלמה אחת( מעגל סגור

מחיר סה"כ ללא מע"מ ₪ 
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 : בשל הדחיפות ולנוכח העובדה כי מדובר בשלטים שונים ) גדלים שונים, מיקומים שונים(, הועדה הערת הועדה 
 מאשרת את ההתקשרות.  

 ההתקשרות תהא בכפוף לאישור קונסטרוקציה ואישורים ביטוחים. 
  . הזמנות חתומות ומאושרות "פ ע , עצמאות  ואירועים -י תקציבמקור 

 
 (8)נספח מס' 

 
 רכישת עגלה מעוצבת לבית ספר סיני - 2019/85הצעה מס' . 9

 בבקשה לקבלת הצעות הספקים קיבלו מפרט זהה במסגרת הצטיידות ביה"ס סיני נדרש לרכוש עגלה מעוצבת,

 .חירת המזמין שיהיו תוספות לעגלההכולל עגלה בסיסית ואופציות לב

 . י. סי. רויאלאמיתי אופק, פורה וידה , אמהספקים הבאים: מחיר בבקשה לקבלות הצעות מחלקת רכש פנתה 

 שדרשנו מגיעות  הבחירה לא נתן אפשרויות בחירה אפשרויות ובהצעתו כלל את כל האופציות  אי. סי רויאל  הערה :

 . אין הוא עונה על דרישות העירייה , שהוא משווק ואין אפשרות בחירה לכן הצעתו לא נכללה בבדיקת ההצעותת מובנובעגלו

 להלן טבלת השוואות מחירים : 

   

 אמיתי אופק פורה וידה

 הערות מחיר יחידה מחיר יחידה כמות יח' חישוב הפריטאור ית 

 93ס"מ עומק 170בודה אורך משטח ע -עגלה בסיסית כולל תוספות  

שני גלגלי עץ  1.10בקירוב רוחב  2.10עץ בקשת גובה  ס"מ. הכוללת:גג

גדולים שני גלגלי עץ קטנים חלל עגלה תחת למשטח העבודה ודלת 

 לנעילתו. מערכת חשמל להפעלת העגלה ותאורת משטח העבודה.

הכנה להעברת כבל תלת פאזי. אפשרויות נוספות. גג בד לעגלה אורך 

 13160 23250 1 יחידה מגירה נוספת  הובלה והרכבה  מדפים בחלל הגג.1.80

הערות ותוספות 

 בתוך הצעות מחיר 

   13160 23250     ₪סה"כ ללא מע"מ 

 מע"מ

 
 

3952.5 2237.2 

 ₪סה"כ כולל מע"מ  

  

27,202.5 15,397.2 

 

        

  כולל מע"מ,₪  15,397ע"ס  אמיתי אופקמחלקת רכש ממליצה לאשר רכישה מהצעה הזולה ביותר של 

 .הספק עונה על כל דרישות העירייה

 2027202930 -תקציבמקור 

 (9)נספח מס'                                                                                 

 (7)נספח מס' 

 רכישת  דגלים לחגיגות העצמאות ולכל ימות השנה   - 86/2019הצעה מס'  .10

 לאירועי העצמאות ולכל ימות השנה נדרש לרכוש דגלים. מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר 

 א. כדורי, שרגאי, רונית דגלי אומות, מרום, פרינטרופ, ב.ח מיקו. מהספקים הבאים :  

  שרגאי, פרינטרופ, ב.ח מיקו, א.כדורי.הספקים אשר נענו לבקשה :  

 שרגאי לא התייחס לכל הפריטים בהצעה ) דגלונים לגני ילדים(.  הערה:

 

 

 

 

 הלן טבלת השוואות מחירים : ל
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 : א.כדורי, שרגאי, פרינטרופ, ב.ח מיקו, ע"פ ההצעה הזולה מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם כל המציעים

 לא כולל מע"מ(. ₪  142,800סכום הרכישה לא יעלה על הסכום המחייב מכרז ) והזמינה ביותר לפריט.  

 ** מחלקת רכש מבקשת לנהל משא ומתן עם הספקים להורדת העלויות. 

 ההצעה בתוקף לשנה. 

 עצמאות ואירועים.  -מקור תקציבי

                

 (10) נספח מס'                                                              

 

 (10נספח מס' 

 רכישה והפעלת זיקוקי דינור לחגיגות העצמאות   - 87/2019הצעה מס'  .11

 העצמאות נדרש מופע של זיקוקי דינור. מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבל הצעות מחיר מהספקים הבאים: לחגיגות

 סילבר פיירו בע"מ, זיקוקיה, רם פירוטכניקה, אורי זיקוקין, זיקוקית גרבר.  

 הספקים אשר נענו לבקשה : סילבר פיירו בע"מ , זיקוקיה.  

 בהצעת המחיר צוין סכום מסגרת עבור כל במה ) פארק עופר, נאות בגין( וכן סוג הכוורת והפצצות. המציעים נדרשו 

 כולל מע"מ,₪  35,100 -בהתאם למסגרת התקציבית שצוינה לכל  במה : פארק עופר לציין את כמות הכוורת והפצצות

 כולל מע"מ. ₪  14,040  -נאות בגין 

   
 
 
 
 

 להלן פירוט מחירים : 
 

שרגאיפרינטופא. כדורי

מחיר סה"כ מחיר יחידהמחיר סה"כ מחיר יחידהמחיר סה"כ מחיר יחידהכמותיח' חישובתאור הפריט

1000יחידהדגל עירייה רקע כתום הדפסה צד אחד ירוק סמל עירייה רשמי במידות : 110*80 ס"מ
9.5950023230006.96900

100066000181800055000יחידהדגל לאום במידות: 110*80 ס"מ תוצרת ישראל  כחול לבן בלבד ייצור תפירה הדפסה

1000110003.535000יחידהדגלונים לילדי גני ילדים כחול לבן עם מקל ובד ללא צורך בגיהוץ

140000.684000.86120400.496860מ"אשרשרת קישוטים כחול לבן/צבעוני

51206007437040200יחידהדגל האצל פרוצס צבעוני מלא צד אחד במידות: H110*150 ס"מ עם לולאות לאורך

101001000393901901900יחידהדגל לאום ממשי  כפול תוצרת ישראל כחול לבן במידות:   80H*    110 ס"מ

101501500717101001000יחידהדגל לאום ממשי  כפול תוצרת ישראל כחול לבן במידות:         110H    *150 ס"מ

1010010004545075750יחידהדגל עירייה  כתום הדפסה ירוקה ממשי  כפול במידות:          80H*    110 ס"מ

101401400626201001000יחידהדגל עירייה  כתום הדפסה ירוקה ממשי  כפול במידות:            110H    *150 ס"מ

101001000110110085850יחידהדגל עירייה  סלוגן חדש פרוצס צבעוני מלא  ממשי  כפול במידות:     80H*    110 ס"מ

10140140019519501001000יחידהדגל עירייה  סלוגן חדש פרוצס צבעוני מלא  ממשי  כפול במידות:  110H    *150 ס"מ

5025012500412050341700יחידהדגל סלוגן חדש פרוצס צבעוני הדפסה צד אחד  במידות : 110*80 ס"מ

50351750713550572850יחידהדגל סלוגן חדש פרוצס צבעוני הדפסה צד אחד  במידות : 110H*150 ס"מ

5603008442090450יחידהדגל לאום תוצר ישראל בלבד במידותH 5*1 מטר עם שרוולים מלמעלה ומלמטה

5014700281400904500יחידהדגל לאום במידות:H 110*150 ס"מ תוצרת ישראל  כחול לבן בלבד ייצור תפירה הדפסה

 110H*150  דגל עירייה רקע כתום הדפסה צד אחד ירוק סמל עירייה רשמי במידות

ס"מ
50יחידה

1890026130010500

דגל לאום במידות:H 110*150 ס"מ תוצרת ישראל  כחול לבן בלבד ייצור תפירה 

הדפסה   עם לולאות
20יחידה

142802958013260

 110H*150 : דגל עירייה רקע כתום הדפסה צד אחד ירוק סמל עירייה רשמי במידות

ס"מ עם לולאות
20יחידה

183602754013260

20240480027254401503000יחידהדגל סלוגן חדש פרוצס צבעוני הדפסה צד אחד במידות : 200H*300 ס"מ עם לולאות

דגל לאום במידות: H200300* ס"מ עם לולאות תוצרת ישראל  כחול לבן בלבד ייצור 

תפירה הדפסה
20יחידה

15030001793580801600

דגל עירייה רקע כתום הדפסה צד אחד ירוק סמל עירייה רשמי במידות : 

200*300*ס"מ עם לולאות
20יחידה

240480025551001252500

203570059118035700יחידהדגלי מדינות מהעולם הדפסה צבעונית  90H*150 ס"מ שרוול או טבעות

2065130075150035700יחידהדגלי מדינות מהעולם הדפסה צבעונית  150H*110  ס"מ שרוול או טבעות

24008005001000450900יחידהכן דגלים חמישה קנים עשוי ניקל כולל מוטות לדגלים בגובה 180 ס"מ מניקל

כן דגלים שלושה  קנים עשוי ניקל כולל מוטות לדגלים בגובה 180 ס"מ מניקל (כן 

דגלים מתברג - אפשר לפרק ולנייד אותו)
2יחידה

250500300600300600

10003.535005.555000יחידהמקלות מעץ לדגלים באורך של       1.5 מטר

689909587045980מחיר סה"כ ₪ ללא מע"מ 
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רו בשתי הבמות עולה על כמות הקנים בהצעתם של יימות הקנים בהצעתם של חברת סילבר פכ הערה :
    הזיקוקיה לא התייחסה לכל הקטרים שצוי נו. כמו כן,  חברת הזיקוקיה.

 

 כולל מע"מ עבור הבמה  המרכזית ₪  35,100מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם חברת סילבר פיירו ע"ס 

  ה משנית בנאות בגין.כולל מע"מ עבור במ₪  14,040 -בפארק עופר  ו 

 ההצעה בתוקף לשנה.

 צמאות ואירועים, ע"פ הזמנות חתומות. ע -מקור תקציבי

 ( 11) נספח מס'                                                                             

 
  

 
 השכרת כסאות, שולחנות ושירותים לחגיגות עצמאות ולכל ימות השנה   - 88/2019הצעה מס' . 21

 העצמאות נדרש  להשכיר כסאות, שולחנות ותאי שירותיים. מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבל הצעות מחיר  לחגיגות 

במה משנית ק. מנחם  - 14040 ₪ כולל מע"מ 

סילבר פיירוהזיקוקיהאופציה א'

סה"כ כמות כוורותסה"כ כמות כוורותתאור הפריט לביא אומגה 

42כוורת 40 מ"מ 63 קנים

410כוורת 40 מ"מ  81 קנים

106כוורת 35 מ"מ 25 קנים

102כוורת 35 מ"מ 25 קנים

22כוורת 35 מ"מ 19 קנים

22כוורת 40 מ"מ 100 קנים

22כוורת 40 מ"מ 100 קנים

140כוורת 50 מ"מ 36 קנים שרקנים

30כוורת 35 מ"מ 150 קנים

80כוורת 40 מ"מ 49 קנים 

60כוורת 40 מ"מ 49 קנים 

35236
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 איציק פנסו(.   Eventsמהספקים הבאים: אירוע בחצר, קבוצת אביב אירועים, אמור )  

 איציק פנסו(.  Eventsאמור ) אירוע בחצר ,  הספקים אשר נענו לבקשה :  

 ים : להלן טבלת השוואות מחיר

 
 בהערה כי הסכום משתנה וצוין לשירותים מפוארים  הבהצעתלא התייחסה  אמורחברת הערה :  
 . שה וכמות  נכון ליום האירועילגודל דרבהתאם 

חברת אירוע בחצר, סכום מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 
הספק עונה על לא כולל מע"מ(. ₪  142,800ההתקשרות לא עולה על סכום המחייב מכרז ) 

 דרישות העירייה. 
 ההצעה בתוקף לשנה. 

 צמאות ואירועים, ע"פ הזמנות חתומות. ע -מקור תקציבי

 (12 ) נספח מס'                                                                            

  
 

 M21 פרויקט  -ספריתרכש קרמיקה לטובת ריצוף ספרייה בית - 2019/98הצעה מס' . 31

 ות של משרד החינוך.ספרי-M21בביה"ס אריאל מבוצעת עבודה לשיפוץ הספרייה הבית ספרית במסגרת פרויקט       
 מחלקת רכש פנתה לקבלת הצעות מחיר לקרמיקה מהספקים הבאים:      
 כולל מע"מ₪  9,676.5 - עמודי שלמה      
 כולל מע"מ ₪ 10,449.3 -ד.ל. עוז       
 כולל מע"מ₪  14,208.5 -דקל קרמיקה       
 .כולל מע"מ 9,676עמודי שלמה  ע"ס ההצעה הזולה ביותר של עם  מחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות     
  8132000781 - תקציבימקור      

 (13)נספח מס' 
 העירייה במוסדות השירות הנגשת - 2019/90הצעה מס' . 41

 החברות היחידות במאגר היועצים של העירייה שיכולות לספק את המכשירים לצורך  2-אגף הנדסה פנה ל       

אמור השכרת 

אירוע בחצרציוד לאירועים

תאור הפריטאירוע

יחידת 

מחיר יחידהמחיר יחידהכמותחישוב

טקס יום הזכרון ביד לבנים 
השכרת כסאות פלסטיק בצבע לבן ללא ידיות לאירועי עצמאות כל 4 כסאות 

קשירה עם אזיקונים  כולל הובלה וניקיון הכיסאות ואיוסף בתום האירוע
10004.53יחידה

ערב שירי 

ללוחמים נוער 

שר לנוער 

במועדון גולני

השכרת כסאות פלסטיק בצבע לבן ללא ידיות לאירועי עצמאות כל 4 כסאות 

קשירה עם אזיקונים כולל הובלה וניקיון הכיסאות ואיסוף בתום האירוע
40053יחידה

השכרת כסאות פלסטיק בצבע לבן ללא ידיות לאירועים המבלך השנה  כל 4 

כסאות קשירה עם אזיקונים עד 500 כולל הובלה וניקיון הכיסאות ואיסוף 

בתום האירוע

50053יחידה 

השכרת כסאות פלסטיק בצבע לבן ללא ידיות לאירועים במהלך השנה  כל 4 

כסאות קשירה עם אזיקונים מעל 500 כולל הובלה וניקיון הכיסאות ואיוסף 

בתום האירוע

10004.53יחידה

502215יחידההשכרת שולחנות עגולים כולל פיזור והרכבה ואיסוף בתום האירוע

502215יחידההשכרת מפות לשולחנות עגולים  כולל פיזור והרכבה ואיסוף בתום האירוע

2215עד -50יחידההשכרת שולחנות מתקפלים 2 מטר אורך *60 ס"מ רוחב ללא פיזור עד - 50

השכרת שולחנות מתקפלים 2 מטר אורך *60 ס"מ רוחב ללא פיזור מ - 50 עד 

100
יחידה

מ - 50 עד 

100
2015

42עד - 150יחידההשכרת כסאות פלסטיק בצבע לבן ללא ידיות  וללא פיזור  עד - 150

2215עד – 50יחידההשכרת שולחנות מתקפלים 2 מטר אורך *60 ס"מ רוחב ללא פיזור עד  - 50

3700500יחידההשכרת שרותים כימיים כולל הובלה ואיסוף בתום האירועערב יום העצמאות

אירועים 

במהלך השנה
3700500יחידההשכרת שרותים כימיים כולל הובלה ואיסוף בתום האירוע

אירועים 

במהלך השנה
32500יחידההשכרת שרותים כימיים מפוארים כולל הובלה ואיסוף בתום האירוע

לאירועים 

שונים במהלך 

השנה
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 להנגשת השירות במוסדות העירייה.הנגשת השירות, על מנת לקבל הצעות מחיר        

 להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה)כולל מע"מ( )חברת הדסק  בע"מ לא הגישה הצעת מחיר(:

המרכז הישראלי לנגישות  
 בתקשורת בע"מ )"מהלב"(

 9,336 בניין תקוותינו

 14.004 בניין הרווחה

 סה"כ
23.340 

 
ע"ס  "(מהלב)" מ"בע בתקשורת לנגישות הישראלי המרכזחברת  ף הנדסה ממליץ לאשר את ההתקשרות עם אג

 כולל מע"מ.₪  23,340
  1731000754 -מקור תקציבי

 ( 14)נספח מס' 
 
 דטרויט קהילתחוב רב מסוכן וקיר מעברים שיקום - 2019/91הצעה מס'  .51

מחים בשימור אתרים על מנת לקבל מתוך מאגר היועצים של העירייה שמת היחידות חברותה 2-אגף הנדסה פנה ל
 דטרויט. קהילת' רח מסוכן וקיר מעברים הצעת מחיר עבור שיקום

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:
 ₪. 21,060 -מ"בע מהנדסים רונן את . שפר1
 ₪. 29,250 -והנדסה מבנים שימור  - כהן עופר' . אינג2

חברת שפר את רונן מהנדסים בע"מ ע"ס ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף הנדסה ממליץ לאשר את 
 כולל מע"מ.₪  21,060

  2027612950 -מקור תקציבי
 (15)נספח מס'                                                                         

  
 ותבר טכנולוגי -חודשיים עבור ניהול וועדה, ניהול נכסים ואתר הנדסי שימוש דמי - 2019/92הצעה מס'  .16

 ₪ 75,697 ס"ע מ"עב טכנולוגיות בר עם התקשרות אישרה 17.01.2018מיום  5/2018-14' מס פטורות הצעות וועדת
ות לאור עיכובים שהיו עד לפרסום המכרז, וועדת הצע .זה בנושא פומבי מכרז ליציאת בכפוף ניתן האישור. מ"מע כולל

 אגף .31.3.2019אישרה המשך התקשרות עם בר טכנולוגיות עד לתאריך  12.12.2018מיום   61/2018-15פטורות מס' 
 . 7.3.2019פרסם את המכרז במהלך חודש פברואר כאשר המועד האחרון להגשה הינו  הנדסה

החברות המעוניינות להגיש הצעות מחיר למכרז, ניתנה הארכה להגשה עד לאור שאלות ותשובות שהוגשו ע"י 

24.3.2019 . 

 מ"מע כולל ₪ 11,958 ס"ע מ"בע טכנולוגיות בר חברת עם התקשרות המשך לאשר מבקש הנדסה אגףלאור האמור, 

 המוקדם מבינהם. , במכרז זכיין בחירת עד או  31.5.2019 ליום עד חודשיים למשך

  1731000759 -תקציבימקור 
 (16)נספח מס' 

 
 דכון החלטהע -מתן שירותי ייעוץ נגישות - 2019/39הצעה מס' . 71

חברת יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף קשרות עם אישרה הת 19.02.2019מיום   11/2019-15וועדת הצעות פטורות 

 ₪ 290.16 והעלות לשעת ייעוץ הינה. אולם חלה טעות סופר כולל מע"מ₪  292.16שעת ייעוץ לפי עלות  ונגישות בע"מ

 כולל מע"מ.

 עלות  שעת ייעוץ של  באופן בו  11/2019-15רות אדף הנדסה מבקש לעדכן את ההחלטה שניתנה בפרוטוקול הצעות פטו

 כולל מע"מ.₪  290.16תהיה ונגישות בע"מ חברת יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף 

 ש,ח לא כולל מע"מ(.  142,800) סכום ההתקשרות לא יעלה על סכום המחייב מכרז 

 1731000752 -תקציבימקור 
 (17)נספח מס' 

 
 הקמת במות והשכרת מחסומים לאירועי עצמאות ולאירועים במהלך השנה     - 2019/49הצעה מס'  .81

 החלים במהלך השנה נדרש להקים  במה ולהשכיר מחסומים.לאירועי עצמאות ולאירועים      
 פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:מחלקת רכש       
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 חייק במות , עיצוב במה , קשת במות וסיטי אירועים.      
 עיצוב במות, קשת במות.  נענו לבקשה:הספקים אשר       
 עיצוב במה בהצעתם לא התייחסו למחסומים.הערה :       

 אופציות במידת הצורך הן לבמות והן למחסומים. עות צוינובבקשה לקבלת הצ      
 

 להלן טבלת השוואות מחירים : 
       

 במות
 

קשת 
 במות 

 

עיצוב 
 במה

 כמות תיאור  הדרישה 
מחיר 
 יחידה

 מחיר
 סה"כ  

מחיר 
 יחידה

 מחיר 
 סה"כ 

הבמה . כולל חיפוי שטיח לבד  + מעקה משני צידי 1.60מטר  גובה מ' 12*14במה לייר במידות 
בצבע שחור כולל כיסוי קדמת במה, צדי במה וחלק תחתון  3חסין אש  מעכב בעירה דרגה 

 מגדלים בבד ויסטרה שחור חסין אש
1 

20000 20000 25000 25000 

 1 מ' אורך קונסטרוקציה עם כיסוי רשת שחורה מעכבת בעירה 14מ' * 4ובה : ג –גב במה 
7000 7000 12000 12000 

 2 מ' כולל מעקות משני צידי הגרם  תיקני 2גרם מדרגות  משני צידי הבמה ברוחב 
500 1000 500 1000 

 4000 2000 1200 600 2 מטר 3מטר *3חדרי הלבשה 

מטר מכוסה בשטיח לבד חסין  0.4מטר גובה  2.4מטר רוחב  2.4ך במידות: אור -פודיום נגנים
 3אש שחור מעכב בעירה דרגה 

3 
500 1500 500 1500 

  מ' ללא מנועים להרמה והורדה כולל , משקולות ועוגנים  10מטר, גובה : 4*3מגדלים לרמקולים 
 טון לכל צד על כל מגדל.  1.2המאפשרים העמסה של 

2 
5000 10000 6000 12000 

  מחיר למטר שטח נוסף(מטר  ) 14*12מטר מעבר לשטח  1.6אופציה : תוספת לבמת לייר בגובה 
 מ"ר -

14 
100 1400 150 2100 

 1 מטר  0.4מטר גובה  2.4רוחב  7.2אופציה: במת קונסולה במידות: אורך 
1000 1000 2000 2000 

   ההצעה כולל הובלות הקמה ופירוק פינוי שטח הבמה מכלל הציוד והנילווים
        

   ההצעה כוללת תוכנית מהנדב לבמה וחישובים סטטים למפרט
        

ההצעה כוללת מחויבות של הספק במקרה של גילוי ליקויים לתיקון מיידי ועד שעה וחצי 
 מהודעת המזמין

1 

        

 מטר להצבת מסך לד 1מטר, גובה  7*1אופציה : במה בצמוד לגב במה במידות 
1 

1500 1500 4500 4500 

 ₪ סה"כ ללא מע"מ 

  

     

44,600.00  
 

      

64,100.00  
 

 מחסומים

 

 עיצוב במה קשת במות 

 כמות תיאור  הדרישה
מחיר 
 מחיר סה"כ  סה"כ 

ללא השכרת מחסומי לחץ תקנים ליום הארוע  גוף המחסום מלא 
מטר כולל התקנה ופרוק  1/חלונות המחסום ברוחב של  סורגים

 דיקת קונסטרוקטורב\נוכחות נציג ספק בזמן רישוי
50 

 לא התייחסו 6500

   2000 50 השכרת מחסומי משטרה רגילים   אופציה :

 ללא מע"מ ₪ מחיר סה"כ 

 

8500 

  

 מטר 2גדרות 
 

קשת 
 עיצוב במה במות 

 כמות תיאור  הדרישה
מחיר 
 מחיר סה"כ  סה"כ 

מטר + בסיסים כולל התקנה ופרוק,  2השכרת גדר ניידת 
 דיקת קונסטרוקטורב \נוכחות נציג הספק בזמן רישוי 

50 
4000 

לא 
 התייחסו

 ללא מע"מ ₪ מחיר סה"כ 
 

4000 

 
 מ"א 2המחיר להשכרת גדר ברוחב של  הערה:    
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לאחר התייעצות עם מחלקת ספורט ואירועים )מנהל המחלקה( ובהמלצתם מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות 
סכום הרכישה לא יעלה על סכום הן עבור במות והן עבור גדרות ומחסומים.  של קשת במותעם ההצעה הזולה ביותר 

 הספק עונה על דרישות העירייה. לא כולל מע"מ(. ₪  142,800המחייב מכרז ) 
 הערת הועדה : ההתקשרות תהא בכפוף לאישור קונסטרוקציה ואישורים ביטוחים. 

 צמאות ואירועים,  ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות. ע  -מקור תקציבי 
 (18)נספח מס' 

 

 רכישת שעונים לעובדי העירייה   - 2019/59הצעה מס'  .19

 שעון יד . בעירייה שנים 25בטקס הרמת כוסית בחג הפסח מחלקים לעובדים שעובדים כמידי שנה    

 ני יד   ע"פ הפירוט הבא: שעו 34עבור  חברות לקבלת הצעות מחיר  2 –אגף משאבי אנוש פנה ל    

      שעונים.  9 –, שעוני גברים שעונים  25  -נשים  שעוני     

 ₪ .   400יצוין כי הבקשה הייתה לשעון עד סכום של    

 :שעוני יד 34 -ל להלן הצעות המחיר

 כולל מע"מ.₪  15,861  -עדי שעונים    

 כולל מע"מ.₪  13,923  -רולטיים    

 כולל מע"מ.₪  13,923 ע"ס  רולטיים    אגף משאבי אנוש מבקש לאשר את ההצעה הזולה ביותר של חברת   

 1611100511  -מקור תקציבי    
 ( 19)נספח מס' 
 

   בות תורניתהצגת פורים תר  - 95/2019הצעה מס'  .20

המדור לתרבות )האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך אישר לעיריית רמלה באמצעות מחלקת ספורט ואירועים 
  ₪ 23,986תקציב מיוחד בסך של באמצעות  לקיים הצגה לפורים  (תורנית

מח' ספורט ואירועים פנתה לקבלת הצעות מחיר עבור הצגה לפורים שתתאים גם לציבור הדתי והחרדי בעיר במהלך 
 שושן פורים. 

 הספקים אשר נענו לבקשה: יהודה קלמן הפקות, חן שיווק מוסיקה והצגות , תכלת הפקות. 
 

 להלן טבלת השוואת מחירים: 
 

 עלות כולל מע"מ שם ההצגה שם הספק

 כולל הגברה תאורה ותפאורה ₪ 37,440 האוצר מתחת לגשר הפקות תכלת

 כולל הגברה תאורה ותפאורה  ₪ 29,250 מערת האוצר  יהודה קלמן הפקות

 
 (  אך הם לא זמינים בתאריך הזה. 366) טוביה וחבורת  לחן שיווק מוסיקה והצגותנעשתה פניה גם   הערה :

כולל ₪  29,250מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם יהודה קלמן הפקות ) מערת האוצר( ע"ס 
 מע"מ, כולל הגברה תאורה ותפאורה. 

 1827000783 -מקור תקציבי

 (20)נספח מס' 
 

 

 

 

 

 מלצות הועדה: ה
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 ריכה עירוניתב -2019תמלוגים בגין השמעות פומביות בתחומי העירייה לשנת  - 2019/77הצעה מס' . 1
     הפדרציה מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת    
 .כולל מע"מ ₪ 4,845ע"ס  הישראלית לתקליטים והקלטות   
 
 חבי העיר ר -2019תמלוגים בגין השמעות פומביות בתחומי העירייה לשנת  - 2019/87הצעה מס' . 2

     הפדרציה מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת      
 כולל מע"מ.₪  27,535ע"ס   הישראלית לתקליטים והקלטות     

 

 תהלוכה - 2019הפעלות לאירועי פורים  - 2019/79הצעה מס' . 3
 חוגגים הפקות   וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםמחלקת ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת     
 לא כולל מע"מ.  ₪  27,400 ע"ס    
 

 21.3.19הפנינג לפורים ליום   - 2019/80הצעה מס'  .4
 " חוגגים הפקות" מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת     
 ₪  15,000ויות תהיינה עד לסכום של ע"פ ההצעה הזולה ביותר לפריט. יודגש כי הפעיל " ראש חוצות" -ו    
 כולל מע"מ.     

 
     וההתקשרות עם משרד  נדרש לפי התע"ס ה -התקשרות עם  נרקולגית לתחום אלכוהול - 2019/18הצעה מס' . 5

 הרווחה     
 בעלות של ד"ר אירית פנט העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת הרווחה וממליצה בפני ראש  
 . כולל מע"מ לשנה₪  16,200 

 

  שירותי למערכות פוינטר וזיהוי נהג לרכבי העירייה  - 2019/28הצעה מס' .6
 ועם  חברת פוינטר עםקצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת     
 לא כולל מע"מ. ₪  15,000 של   2019עלות שנתית משוערת לשנת ב חברת עדי התקנות    
 
     השכרות מסכי לד ומסכים רגילים לחגיגות עצמאות וימות השנה  - 2019/38הצעה מס' . 7

 רקדי  א -מסכים רגיליםעם עבור מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת     
 לא כולל מע"מ. ₪  70,000לא יעלה על עבור מסכים רגילים  הרכישהסיונוב, סכום    
 מע"מ. +₪  70,000ההתקשרות עבור מסכי לד  לא יעלה על    סכום . 2קול אור , פויינט  -עבור מסכי לד   
   
  
 הדפסה והתקנת שילוט לאירועי עצמאות ולאירועים ובמהלך השנה  - 2019/84הצעה מס' . 8

 .שלטים שון  עםמחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת 

 לא כולל מע"מ(.₪  142,800)  סכום הרכישה לא יעלה על הסכום המחייב מכרז
 
 רכישת עגלה מעוצבת לבית ספר סיני - 2019/58הצעה מס' . 9

 ע"ס אמיתי אופק  עםמחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת 
 כולל מע"מ.₪  15,397

 
 כישת  דגלים לחגיגות העצמאות ולכל ימות השנהר  - 86/2019הצעה מס'  .10

: א.כדורי, שרגאי, פרינטרופ,  עםמחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת 
₪  142,800מיקו, ע"פ ההצעה הזולה והזמינה ביותר לפריט. סכום הרכישה לא יעלה על הסכום המחייב מכרז ) ב.ח 

 לא כולל מע"מ(.  מחלקת רכש תנהל משא ומתן עם הספקים  להורדת העלויות.
 
 כישה והפעלת זיקוקי דינור לחגיגות העצמאותר  - 87/2019הצעה מס'  .11

 35,100חברת סילבר פיירו ע"ס  םעמחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת 
 כולל מע"מ עבור במה משנית בנאות בגין.₪  4,0401 -בפארק עופר  וכולל מע"מ עבור הבמה  המרכזית ₪ 
 
 
 השכרת כסאות, שולחנות ושירותים לחגיגות עצמאות ולכל ימות השנה  - 88/2019הצעה מס' . 12



 בס"ד 
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ברת אירוע בחצר, סכום ח םעמחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת 
 לא כולל מע"מ(.₪  142,800ההתקשרות לא עולה על סכום המחייב מכרז ) 

 
 
 רכש קרמיקה לטובת ריצוף ספרייה בית ספרית- 2019/98הצעה מס' . 13

 ע"ס עמודי שלמה   עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות אחזקה מחלקת הועדה מאשרת המלצת 
 .כולל מע"מ 9,676

 
 העירייה במוסדות השירות הנגשת - 2019/90הצעה מס' . 41

 הישראלי חברת המרכז  עםאגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת 
 כולל מע"מ.₪  23,340לביצוע העבודה ע"ס  "(מהלב)" מ"בע בתקשורת לנגישות

 
 רויטדט קהילתחוב רב מסוכן וקיר מעברים שיקום - 91/2019הצעה מס'  .15

 חברת שפר את רונן  עםאגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת 
 כולל מע"מ.₪  21,060מהנדסים בע"מ ע"ס 

 
 ר טכנולוגיותב -הול נכסים ואתר הנדסיחודשיים עבור ניהול וועדה, ני שימוש דמי - 92/2019הצעה מס'  .61

 טכנולוגיות בר חברת עם התקשרות המשךהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 
 הם.ינהמוקדם מב, במכרז זכיין בחירת עד או  31.5.2019 ליום עד חודשיים למשך מ"מע כולל ₪ 11,958 ס"ע מ"בע
 

 עדכון החלטה -תן שירותי ייעוץ נגישותמ - 93/2019הצעה מס' . 71

 חברת יגאל שטיינמץ עםההתקשרות לעדכן אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר הועדה מאשרת המלצת 
 סכום ההתקשרות לא יעלה על סכום המחייב מכרז כולל מע"מ.₪  290.16, ע"ס אדריכלות נוף ונגישות בע"מ

 ח לא כולל מע"מ(."ש 142,800) 
 

 הקמת במות והשכרת מחסומים לאירועי עצמאות ולאירועים במהלך השנה     - 94/2019הצעה מס'  .81
     עבור במות,  קשת במות עםמחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת       
 לא כולל מע"מ(. ₪  142,800המחייב מכרז )  סכום הרכישה לא יעלה על סכום  מחסומים וגדרות .      

 
 
 נים לעובדי העירייה רכישת שעו  - 95/2019הצעה מס'  .19

 רולטיים  ע"ס   חברת עםאגף משאבי אנוש  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות ועדה מאשרת המלצת ה   

 כולל מע"מ.₪  13,923   

 

 רבות תורנית   תהצגת פורים   - 95/2019הצעה מס'  . 20

       יהודה קלמן  עםמחלקת ספורט ואירועים  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת    

 כולל מע"מ, כולל הגברה תאורה ותפאורה. ₪  29,250הפקות ) מערת האוצר( ע"ס   

  

 רונן עזריה        עללאל רוזה   
  מנכ"ל העירייה               גזברית העירייה                      

  
 
 
 
 
 

 : החלטות ראש העיר 

 
 יתבריכה עירונ -2019תמלוגים בגין השמעות פומביות בתחומי העירייה לשנת  - 2019/77הצעה מס' . 1



 בס"ד 
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 .מע"מכולל  ₪ 4,845ע"ס  הישראלית לתקליטים והקלטותהפדרציה מאשר ההתקשרות עם    
 
 חבי העיר ר -2019תמלוגים בגין השמעות פומביות בתחומי העירייה לשנת  - 2019/87הצעה מס' . 2

 כולל מע"מ.₪  27,535ע"ס   הפדרציה הישראלית לתקליטים והקלטותמאשר ההתקשרות  עם      
 

 תהלוכה - 2019הפעלות לאירועי פורים  - 2019/79הצעה מס' . 3
 לא כולל מע"מ.  ₪  27,400 ע"סחוגגים הפקות  מאשר ההתקשרות עם     
 

 21.3.19הפנינג לפורים ליום   - 2019/80הצעה מס'  .4
 ביותר לפריט. יודגש כי הפעילויות  ע"פ ההצעה הזולה " ראש חוצות" -" וחוגגים הפקות" מאשר ההתקשרות עם    
 כולל מע"מ.  ₪ 15,000תהיינה עד לסכום של    

 
     וההתקשרות עם משרד  נדרש לפי התע"ס ה -התקשרות עם  נרקולגית לתחום אלכוהול - 2019/18הצעה מס' . 5

 הרווחה     
 . כולל מע"מ לשנה₪  16,200 בעלות של  ד"ר אירית פנט ההתקשרות עם מאשר 

  ירותי למערכות פוינטר וזיהוי נהג לרכבי העירייהש  - 82/2019הצעה מס' .6
 ₪  15,000 של   2019עלות שנתית משוערת לשנת ב חברת עדי התקנותועם  חברת פוינטר עםמאשר ההתקשרות     
 לא כולל מע"מ.     
 
     השכרות מסכי לד ומסכים רגילים לחגיגות עצמאות וימות השנה  - 2019/38הצעה מס' . 7

 על לא יעלהלמסכים רגילים  סיונוב, סכום הרכישה  ארקדי  -מסכים רגיליםמאשר ההתקשרות עם עבור     
  לא כולל מע"מ. ₪      70,000   
 ע"מ.מ₪ +  70,000לא יעלה על  סכום הרכישה למסכי לד . 2קול אור , פויינט  -עבור מסכי לד      
  
 הדפסה והתקנת שילוט לאירועי עצמאות ולאירועים ובמהלך השנה  - 2019/84הצעה מס' . 8

 .שלטים שון  עםההתקשרות  מאשר

 לא כולל מע"מ(.₪  142,800)  סכום הרכישה לא יעלה על הסכום המחייב מכרז
 
 רכישת עגלה מעוצבת לבית ספר סיני - 2019/58הצעה מס' . 9
 כולל מע"מ.₪  15,397 ע"ס אמיתי אופק  עםההתקשרות  מאשר 
 
 כישת  דגלים לחגיגות העצמאות ולכל ימות השנהר  - 86/2019הצעה מס'  .10

: א.כדורי, שרגאי, פרינטרופ, ב.ח מיקו, ע"פ ההצעה הזולה והזמינה ביותר לפריט. סכום  עםההתקשרות  מאשר
לא כולל מע"מ(.  מחלקת רכש תנהל משא ומתן עם הספקים  ₪  142,800הרכישה לא יעלה על הסכום המחייב מכרז ) 

 להורדת העלויות.
 
 ינור לחגיגות העצמאותדרכישה והפעלת זיקוקי   - 87/2019הצעה מס'  .11

 14,040 -בפארק עופר  וכולל מע"מ עבור הבמה  המרכזית ₪  35,100חברת סילבר פיירו ע"ס  םעההתקשרות  מאשר
 כולל מע"מ עבור במה משנית בנאות בגין.₪ 
 
 
 השכרת כסאות, שולחנות ושירותים לחגיגות עצמאות ולכל ימות השנה  - 88/2019הצעה מס' . 12

לא כולל ₪  142,800ברת אירוע בחצר, סכום ההתקשרות לא עולה על סכום המחייב מכרז ) ח םעההתקשרות  מאשר
 מע"מ(.

 
 
 
 
 רכש קרמיקה לטובת ריצוף ספרייה בית ספרית- 2019/98הצעה מס' . 13

 .כולל מע"מ 9,676 ע"ס עמודי שלמה   עםההתקשרות  מאשר
 
 
 העירייה במוסדות השירות הנגשת - 2019/90הצעה מס' . 41



 בס"ד 
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₪  23,340לביצוע העבודה ע"ס  "(מהלב)" מ"בע בתקשורת לנגישות הישראלי חברת המרכז  עםההתקשרות  מאשר
 כולל מע"מ.

 
 רויטדט קהילתחוב רב מסוכן וקיר מעברים שיקום - 91/2019הצעה מס'  .15

 מע"מ.כולל ₪  21,060מהנדסים בע"מ ע"ס  חברת שפר את רונן  עםההתקשרות  מאשר
 
 ר טכנולוגיותב -הול נכסים ואתר הנדסיחודשיים עבור ניהול וועדה, ני שימוש דמי - 92/2019הצעה מס'  .61

 ליום עד חודשיים למשך מ"מע כולל ₪ 11,958 ס"ע מ"בע טכנולוגיות בר חברת עם התקשרות המשך מאשר
 המוקדם מבניהם., במכרז זכיין בחירת עד או  31.5.2019

 

 עדכון החלטה -תן שירותי ייעוץ נגישותמ - 93/2019מס' הצעה . 17

סכום  כולל מע"מ.₪  290.16, ע"ס אדריכלות נוף ונגישות בע"מ חברת יגאל שטיינמץ עםן ההתקשרות ועדכמאשר 
 ש"ח לא כולל מע"מ(. 142,800)  ההתקשרות לא יעלה על סכום המחייב מכרז

 

 מחסומים לאירועי עצמאות ולאירועים במהלך השנההקמת במות והשכרת   - 94/2019הצעה מס'  .81
 המחייב מכרז סכום הרכישה לא יעלה על סכום  מחסומים וגדרות .עבור במות,  קשת במות עםההתקשרות  מאשר

 לא כולל מע"מ(.₪  142,800) 
 

 ים לעובדי העירייהרכישת שעונ  - 95/2019הצעה מס'  .19

 כולל מע"מ.₪  13,923   רולטיים  ע"ס   חברת עםההתקשרות  מאשר

 

 ורניתתהצגת פורים תרבות   - 95/2019הצעה מס'  . 20

 כולל מע"מ, כולל הגברה תאורה ₪  29,250יהודה קלמן הפקות ) מערת האוצר( ע"ס  עםההתקשרות  מאשר
 ותפאורה.

 

 

 
 

 וידלמיכאל                                                                         
 ראש העיר                                                                         

 רמלה  


