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במזכירות (  2019במרץ  20 ) תשע"טרביעי  י"ג באדר ב'  ביוםשהתקיימה  ועדת רכש ובלאי ) פטור ממכרז(מישיבת 

 רמלה.  1העירייה , בית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, ויצמן 
 

 נוכחים:                                                                     : משתתפים
              נהלת מחלקת גני ילדיםמ - דנה וינוקר    גזברית העירייה                                      -עללאל רוזה 

                 חלקת ספורט ואירועים מ - יעקב בוארון                                יועמ"ש משנה ל  -  סופי ויטלםעו"ד 
       נהלת מח' משק ונכסים                                 מ -מיכל רוטמן 

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

                                                                        

 הנדון:
 
 2019אמן מרכזי במה נאות בגין   - 100/2019הצעה מס' . 1

 2019עצמאות לנאות בגין במחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור אמן מרכזי לבמה  

 . NMCכספית , הראל מויאל ,לספקים הבאים : 
  פירוט ההצעה:להלן    

  2019אמן מרכזי במה נאות בגין עצמאות 

  8.5.19  -תאריך 
  21:10  -שעה 

  נאות בגין  -מיקום 
 
 :להלן טבלת השוואות מחיר להצעות הספקים 

 

 NMC הראל מויאל כספית 

 עלות לפני מע"מ עלות לפני מע"מ עלות לפני מע"מ 

בגין אמן במה נאות 
 2019עצמאות 

 אליאנה תדהר
25,640 ₪ 

 

 מוטי טקה
28,000  ₪ 

 הראל מויאל
45,000 ₪ 

 

 ₪ 7,650 ₪  4,760 ₪ 4,360 מע"מ

 ₪ 52,650 ₪  32,760 ₪ 30,000 סה"כ מחיר כולל מע"מ
 
  )האמנית אליאנה תדהר(  NMC   ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר חלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את מ

 .מע"מ לא כולל  ₪  25,640ע"ס  

 עצמאות 1751000780  -מקור  תקציבי  
 ( 1)נספח מס' 

 
 
  רכישת פנקסים לדוחות חניה ממוגנטים  - 2019/110הצעה מס' . 2
 לדוחות ממוגנטים, מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר  לפיקוח על החניה נדרשים פנקסים   
 איליניר.,  קונוס תדמית ותקשורת בע"מ , א.ד. דברי דפוס והפצות ,דפוס שלושמהספקים הבאים:   
  .קונוס תדמית ותקשורת בע"מ נענו לבקשה:הספקים   
 
 
 
 
 

 
  

קונוס תדמית ותקשורת 
 בע"מ 
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 להלן הצעת המחיר : 
 

 אור הפריטית
יח' 

 כמות חישוב
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

         פנקסי דוחות חנייה במידות:

 ,  7.5ס"מ רוחב:  18אורך:
 

      

         הדפסה פרוצס צבעוני מלא חזית + גב  7.5*18גרם גודל  90נייר שביט 

         ס"מ דבק דו צדדי  9*6מדבקת סיליקון מודבקת בגודל 

 13950 9.3 1500 פנקסים ס"מ  14.5ס,מ רוחב: 18אורך:   וח במצב פתוח לפני הקיפול במידות:ד -ספח 

         מספור בספח + שובר 

         יחידות + מספור מגנטי לפי נהלי המטרופולינט  25בכל פנקס 

         פרפורציה כפולה קרוס + קיפול

         ס"מ  7.5*18גודל הפנקס הסופי: 

 סה"כ ללא מע"מ 
   

13,950 

 מע"מ
   

2371.5 

    
16,321.5 

 
 

. הספק עונה על כולל מע"מ ₪  16,321ע"ס  קונוס תדמית ותקשורת בע"מרכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם מחלקת 

 דרישות העירייה. 

 1761200560, 1943000470  -מקור תקציבי 
 

 ( 2)נספח מס' 
 
 
 נת למרכז הרב נכותי רכישת מכונת שטיפה מקצועית נטע -2019/210הצעה מס' . 3

 נדרש לרכוש מכונת שטיפה מקצועית נטענת , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר למרכז הרב נכותי      
 מהחברות הבאות:     
 .טופ קלין טכנולוגיות בע"מ , מורן טכנולוגיות ניקוי     

    
להלן טבלת השוואות מחיר :    

 
     

  

   
 מורן 

 
 טופ קלין

 
  

 אור הפריטית
יח' 

 כמות חישוב
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 הערות סה"כ

מכונת לשטיפת רצפות "קולמבוס" גרמניה 
Columbus RA 43 B 40-  צברים,ממופעלת ע"י 

 מ"מ. 430קוטר מברשת:  -
 מ"מ. 760רוחב מגב:  -
 ליטר. 40מיכל מים נקיים:  -
 יטר. ל 40מיכל מים מלוכלכים:  -
 ה.מ"ר/לשע 1720הספק ניקוי:  -
ם מברשת + גומיות מגב + מברשת מסופקת ע -

 קירצוף

 14000 14000 13500 13500 1 יחידה
שווה טיב 

 וערך

   14000   13500       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 מע"מ 
   

2295 
 

2380 
 ₪סה"כ כולל מע"מ  

   
15,795 

 
16,380 

  
הצעתם הזולה ביותר ,  כולל מע"מ ₪  15,795ע"ס  מורן טכנולוגיות ניקוי מחברת  מחלקת רכש ממליצה לאשר הרכישה

 והספק עונה על דרישות העירייה.

 . 2026222930, 2025312930  -מקור תקציבי 
 

 ( 3)נספח מס' 
 רכישת כלי נגינה לביה"ס סיני   - 2019/310הצעה מס' . 4

 מחיר מהספקים הבאים:לביה"ס סיני נדרש לרכוש כלי נגינה , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות     
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 .  mypantam, , חברת חליליתקלימבה מוזיקה בע"מ     
     .קלימבה מוזיקה בע"מנענו לבקשה: הספקים אשר    
 

 : להלן הצעת מחיר 

   
 קלימבה מוזיקה בע"מ 

 תיאור הפריט
יח' 

 חישוב
 כמות

מחיר 
 מחיר סה"כ יחידה

 6500 6500 1 יחידה תווים 8תוף פאנטם מקצועי 

 590 590 1 יחידה קייס מרופד לתוף 

 290 290 1 יחידה סטנד לפאנטם

 7380       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 1254.6       מע"מ

 8,634.6       ₪סה"כ כולל מע"מ 

, הספק עונה על דרישות כולל מע"מ ₪  8,634ע"ס  קלימבה מוזיקה בע"מממחלקת רכש ממליצה לאשר  הרכישה      
    העירייה.

  2027202930  -מקור תקציבי 
 ( 4)נספח מס' 

 
  בית ספר סיני -בדרכיםרכישת ערכה לתרגול זהירות   - 2019/410הצעה מס'. 5

 במסגרת הצטיידות לביה"ס סיני נדרש לרכוש ערכת תרגול זהירות בדרכים , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת     

 בע"מ,  גיא ייעוץ שיווק והדרכה.  תלתן ערכות למידהמהספקים הבאים:  הצעות מחיר    

 :  מחיר טבלת השוואותלהלן   
  

 תלתן 
 

 גיא ייעוץ
 

 תיאור הפריט
יח' 

 כמות חישוב
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 מחיר סה"כ יחידה

 1864 1864 1564.1 1564.1 1 יחידה ערכת בטיחות לבתי ספר

 23.5 23.5 21.37 21.37 1 יחידה רביעיות זהירות בדרכים
 70 –פאזל רצפה זהירות בדרכים 

 37 37 33.33 33.33 1 יחידה חלקים

 1924.5   1618.8       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 327.17   275.2       מע"מ

 2251.67   1894.0       ₪סה"כ כולל מע"מ 

 
הזולה ביותר והספק הצעתם כולל מע"מ , ₪  1,894ע"ס תלתן ערכות למידה מ ממליצה לאשר הרכישהמחלקת רכש 

 עונה על דרישות העירייה.
  2027202930 -מקור תקציבי 

 (5)נספח מס' 
 
  בית ספר סיני  -טיפולי רכישת ציוד ספורט   - 2019/510הצעה מס' . 6

 לרכוש ציוד ספורט טיפולי , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות  במסגרת הצטיידות ביה"ס סיני נדרש    

 רט , ראם ספורט. ,טוטאל ספו בע"מ גוםבע"מ , ספורט  גל -בשמהספקים הבאים: מחר     

 הערות :     

  לא  בהצעתו בע"מ גל - בש , פריטים 15 -בהצעתו לא התייחס ל  בע"מ מבדיקת הצעות מחיר עולה כי , ספורט גום    

 טוטאל ספורט וראם ספורט התייחסו בהצעתם לכלל הפריטים. , התייחס לפריט אחד    

 לא עונה על דרישות ביה"ס . 45פריט  –ראם ספורט יודגש כי     

 ת השוואות מחיר : ללהלן טב
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ראם ספורטטוטאל ספורט ספורט גוםבש גל

כמותיח' חישובתיאור הפריטמס' סידורי

מחיר 

יחידה

מחיר 

סה"כ

מחיר 

יחידה

מחיר 

סה"כ

מחיר 

יחידה

מחיר 

סה"כ

מחיר 

יחידה

מחיר 

סה"כ

1NBR 180*60*1 104949024.52453030046460יחידהמזרון

2

רצועת דוייזרבנד מקורית – אדום / 

1888801201203838יחידהשחור

1373753.253.238383434יחידהרצועת דמוי דוייזר צהוב3

1213213192.5192.5120120210210יחידהרצועת דמוי TRX דגם  470

107.57512.61269.5957.575יחידהמשקולת יד 1 ק"ג מצופה5

1010.310311.13111.3101009.292יחידהחישוק 80 ס"מ צבעים שונים6

7

כדור מחורר למשחקי כף כדור 

56.532.53.9219.6420315יחידהאיכותי וחזק

101212016.81681313013130יחידהכדור ספוג קוטר 20 ס"מ8

1011.81189.898770880יחידהחישוק 60 ס"מ צבעים שונים9

1012X10 104.6465.8858.8330440יחידהשקית שעועית תחושה

11

מטקות ים כולל כדור מחיר לזוג 

8312489.9479.5210801296יחידה+כדור

1014.714716.81681414015150יחידהצלחת פריסבי עשויה ספוג12

131.8X0.55 275150115.5231104208132264יחידהמנהרה לילדים

14

רשת 4 חורים "חור ברשת" 

1190190150.52150.52140140160160יחידה80*300 ס"מ

15

חבל משיכה 15 מטר  בעובי 35 

12042042252256464270270יחידהמ"מ

155.988.571056906.8102יחידהטבעת גומי צבעים שונים16

97.264.87.3566.155.549.55.852.2יחידהדלגיתPVC  עם ידיות פלסטיק17

18

משאבה חשמלית קומפרסור 

1413413420420380380390390יחידהלניפוח כדורים

19

 -250X120X20  מזרן נחיתה גדול

1994994735735710710665665יחידהגבינה

1296296320320244244305305יחידהמזרן קפיצה למרחק צבעוני 2 מטר20

1222212.612.69999יחידהגוגו ענק צבעוני21

1110110112.7112.78989110110יחידהמצנח פעילות 3.6 מטר22

1365365154154140140165165יחידהמיני טניס 3 מטר מגיע בתיק23

4249611.947.61040936יחידהכדור ריתמיקה התעמלות 200 גר'24

627162281683018052312יחידהסט זוגי 2 מקלות הוקי + כדור סיליקון25

26200X150 11681680165165160160יחידהלוח בעיטה למטרה

270140016321428יחידהדלגית קבוצתית 7 מטר עם ידיות27

16.26.22.942.94333.53.5יחידהשלישיית כדורי מטקות28

1141417.9217.9214141313יחידהסטופר פשוט ללא זכרונות29

1707066.566.570704545יחידהסטופר איכותי עם זכרונות30

520.61031575321601575יחידהכדורגל תפור LOTTO  מס' 315

55929541.3206.54824057285יחידהכדורגל TPU מס' 5 לאספלט32

102727024.32431818024240יחידהכדורעף בסיסי לבתי ספר33

105050032.23224444022220יחידהכדורסל MOLTEN איכותי מס' 345

537185012601155יחידהכדור מחניים קופצני – גומי רך35

30103002.4573.52.884260יחידהכדורי טניס36

155.555.565.865.855554040יחידהבאולינג גדול 8 חיילים + 2 כדורים37

830.524401612825200יחידהמשחק העף אותי זוגי38

81713626.53212.241411218144יחידהשק דילוג אישי עם ידיות39

83628830.59244.722620817136יחידהכדור קנגרו )פיזיו עם קרניים( 4045/55

22464920194388187374יחידהשק אגרוף PVC EN 90 ס"מ41

292.51850159318120240יחידהמתקן תלייה לשק42

43EN  27815606513080160יחידהכפפות שק מלאות

1787807575110110יחידהזוג לפות לאגרוף44

12000200002500250013001300יחידהשולחן כדורגל פנים מקצועי למוסדות45

13000300001440144019001900יחידהשולחן הוקי אויר מקצועי למוסדות -46

12544254401700170019001900יחידהשולחן טניס חוץ קבוע למוסדות47

48

כל השולחנות כוללים הובלה  

10055055011001100יחידהוהרכבה

118018047.647.6150150125125יחידהקליעה למטרה עגול סקוטש'49

83628814.95119.63225635280יחידהמשחק קאטצ' בול זוגי50

51

מתקן רשת משולב בדמינגטון / 

טניס / מיני כדורעף 4 - מ' גובה 

1197197231231150150180180יחידהמתכוונן כולל תיק

2300600308616240480220440יחידהריבאונדר איכותי 1X1 מטר52

64124645.52733018036216יחידהמחבט טניס 27/25 אינץ''53

54

מחבט טניס שולחן כוכב  

PRESTIGE623.3139.811.4868.88127218108יחידה

3051.615480.5151300.721יחידהכדורי פינג פונג פשוטים55

56JOOLA 214.629.201938510יחידה6 כדורי פ"פ איכותיים

57

שער הוקי לבתי ספר 190*130 

ס"מ PVC בטיחותי פינות מעוגלות 

23707400290580350700יחידהניתן לפירוק והרכבה מהירה

₪20070.56968.6914574.515128.7 סה"כ ללא מע"מ
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 כולל מע"מ , הצעתם הזולה ביותר ₪  17,052ע"ס  טוטאל ספורט  מחברתהרכישה  לאשר מחלקת רכש ממליצה     

 והספק עונה על דרישות העירייה.    

  2027202930  -מקור תקציבי     
 ( 6)נספח מס' 

 
  עבודות דפוס  - 106/2019הצעה מס' . 7

 לבצע עבודת דפוס , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים: לעיריית רמלה נדרש     
 קונוס תדמית ותקשורת בע"מ,  , שלוש דפוס , בע"מ דוזלידפוס ש., ציוד משרדי בע"מ סטודיו ספרינט, אליניר     
 א.ס איתם סחר בע"מ.      

 . אליניר ציוד משרדי בע"מ, דפוס ש.דוזלי בע"מ, דפוס שלוש, קונוס תדמית ותקשורת בע"מ :נענו לבקשההספקים      

      הערות :     
 עבודות דפוס לא, בבקשה לקבלת הצעות מחלקת רכש בקשה שני סוגי עבודה: עבודות דפוס  כולל גרפיקה     
 כולל גרפיקה.    
 עתו רק לעבודות דפוס כולל גרפיקה, דפוס ש.דוזלידפוס שלוש התייחס בהצ מבדיקת הצעות מחיר עולה כי ,    

  א.ס. איתם סחר , קונוס ואליניר התייחסו  בודות דפוס שאינם כוללים גרפיקה, התייחס בהצעתו רק לחלק מע    

 בהצעתם לכל דרישות העירייה.    

 
 ת השוואות מחיר : ללהלן טב

 

 
 

שלושטבלה 1 כולל גרפיקה

א.ס. איתם 

אלינירקונוססחר

מחיר סה"כמחיר סה"כמחיר סה"כמחיר סה"ככמותתיאור הפריט

100900189014501250 מודעותמודעות גיליון הדפסה פרוצס צבעוני מלא כרומו 135 גרם

50900645800245 מודעותמודעות 1/2 גיליון - פרוצס צבעוני מלא כרומו 135 גרם

100500290450220 מודעותמודעות גודל A3  - פרוצס צבעוני מלא כרומו 135 גרם

פליירים A5 דו צדדי פרוצס צבעוני מלא נייר כרומו 120 גרם
 5000

70015005701350פליירים

פליירים A4 דו צדדי פרוצס צבעוני מלא נייר כרומו 120 גרם
 5000

98027509201550פליירים

עלון אירועים 6 דפים בגודל A5 ) חצי A4 ( במצב סגור.סה"כ 12 עמודים הדפסה דו צדדית  עם סיכות נייר כרומו 120 

גרם פרוצס צבעוני מלא

 22,000

856043000137008160חוברת

עלון אירועים 6 דפים בגודל A5 ) חצי A4 ( במצב סגור.סה"כ 12 עמודים הדפסה דו צדדית  עם סיכות נייר כרומו 120 

גרם פרוצס צבעוני מלא

 2500

27001250038002500חוברות

אינסרט בגודל A5 הדפסה צד 1 פרוצס צבעוני מלא  האינסרט יצורף כדף בודד לחוברת המפורטת לעיל   נייר כרומו 

120 גרם

 22,000

2050560022001690אינסרטים

100430890580500 תעודותתעודות קלף גודל A4  מידע משתנה נייר כרומו מט 300 גרם  הדפסה פרוצס צבעוני מלא  - ליום המתנדב

1000 הזמנותהזמנות ליום המתנדב 20*10 ס"מ הדפסה צד אחד פרוצס צבעוני מלא נייר כרומו מט 300 גרם
800780500290

1000 הזמנותהזמנות ליום המתנדב 20*10 ס"מ הדפסה דו צדדית פרוצס צבעוני מלא נייר כרומו מט 300 גרם
1000880670470

הזמנה 32*17 במצב פתוח  כרומו 170 גרם הדפסה דו צדדית כולל קיפולים – 2 קיפולים גרפיקה וגימור הדפסה צבע 

אחד  שחור או כחול לפי בחירה – יום השואה
2300

150019801850990

הזמנות טקס האצל בריסטול רגיל הדפסה צבע אחד שחור או כחול לפי בחירה במידות 23* 10 גרפיקה וגימור הדפסה 

צבע אחד שחור או כחול לפי בחירה
1000

7501280420440

10007501280420440הזמנות ערב שירי לוחמים בריסטול רגיל הדפסה צבע אחד שחור או כחול לפי בחירה במידות 10*23 גרפיקה וגימור

הזמנות קבלת פנים נייר ממוחזר 220 גרם הדפסה וגרפיקה וגימור בגודל 23*10 הדפסה צבע אחד על פי בחירת ראש 

העיר
2000

14701890650780

200200480320320אגרת ראש העיר למשפחות השכולות 18*12 הדפסה צבע אחד בריסטול בד לבן 225 גרם גרפיקה וגימור

2002001480250320מעטפות לאגרת ראש העיר 18.5*12.5 בריסטול בד פרוצס הדפסה צבע אחד

הזמנות טקס התייחדות לזכר קורבנות השואה בריסטול בד 19.5*10 בריסטול בד  225 גרם הדפסה צבע אחד גרפיקה 

וגימור
300

300480360200

הזמנות טקס ) כללי (בריסטול רגיל הדפסה צבע אחד שחור או כחול לפי בחירה במידות 23* 10 גרפיקה וגימור הדפסה 

צבע אחד שחור או כחול לפי בחירה
300

3001480360260

100900179014501300מודעות גיליון רקע לבן הדפסה  3 צבעים – עצמאות

180540360890720תגים – מעבר לרכב 7*10 בריסטול רגיל הדפסה צבע אחד צד אחד עטוף בניילון + קליפסה נצמדת לבגד

26430832253261023995סה"כ ללא מע,מ ש,ח
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 ציוד משרדי בע"מ.  אלינירההצעה הזולה ביותר של   מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם
 על מנת להוזיל עלויות.כמו כן מחלקת רכש מבקשת אישור הועדה לפנות לספק 

 .  לשנה מע"מ לא כולל₪  70,000ודות הדפוס לא יעלה על ביצוע עבסכום 
  הזמנות חתומות ומאושרות ע"י הגזברית העירייה   ע"פ  - מקור תקציבי 

 ( 7)נספח מס' 

 
 ברחוב משה אדרת פלישות מדידת שטח - 2019/107הצעה מס'  .8

 אדרת.  משה ברחוב פלישות שטח מודדים על מנת לקבל הצעות מחיר למדידת 4 -אגף הנדסה פנה ל    

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 12,636 -שוורץ מיכאל    

 ₪. 17,257.5 -מ"בע ומדידות הנדסה בארה'ג. גב.ת    

 ₪. 19,890 -מ"בע ומיפוי מדידות ב.ו.א    

 לא הגיש הצעה. -אבי בן נתן    

 כולל מע"מ.₪  12,636שוורץ מיכאל ע"ס  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף הנדסה ממליץ לאשר את     

  20246302950 -מקור  תקציבי    
  ( 8)נספח מס'                                                                

 

 הוד מנורא-פיקוח על ביצוע כיכר תנועה ברחובות שושנה דמארי  - 2019/108הצעה מס' .9

טבלה 2 - לא כולל גרפיקה 

א.ס. איתם 

דוזליאלינירקונוססחר

מחיר סה"כמחיר סה"כמחיר סה"כמחיר סה"ככמותתיאור הפריט

100119011001100900 מודעותמודעות גיליון הדפסה פרוצס צבעוני מלא כרומו 135 גרם

50295650125400 מודעותמודעות 1/2 גיליון - פרוצס צבעוני מלא כרומו 135 גרם

10090200100500 מודעותמודעות גודל A3  - פרוצס צבעוני מלא כרומו 135 גרם

פליירים A5 דו צדדי פרוצס צבעוני מלא נייר כרומו 120 גרם
 5000

90044011001100פליירים

פליירים A4 דו צדדי פרוצס צבעוני מלא נייר כרומו 120 גרם
 5000

180080013901300פליירים

עלון אירועים 6 דפים בגודל A5 ) חצי A4 ( במצב סגור.סה"כ 12 עמודים הדפסה דו צדדית  עם סיכות נייר כרומו 120 

גרם פרוצס צבעוני מלא

 22,000

26400930075607400חוברת

עלון אירועים 6 דפים בגודל A5 ) חצי A4 ( במצב סגור.סה"כ 12 עמודים הדפסה דו צדדית  עם סיכות נייר כרומו 120 

גרם פרוצס צבעוני מלא

 2500

4950300021001500חוברות

אינסרט בגודל A5 הדפסה צד 1 פרוצס צבעוני מלא  האינסרט יצורף כדף בודד לחוברת המפורטת לעיל   נייר כרומו 

120 גרם

 22,000

4400185013001200אינסרטים

100690300400 תעודותתעודות קלף גודל A4  מידע משתנה נייר כרומו מט 300 גרם  הדפסה פרוצס צבעוני מלא  - ליום המתנדב

1000 הזמנותהזמנות ליום המתנדב 20*10 ס"מ הדפסה צד אחד פרוצס צבעוני מלא נייר כרומו מט 300 גרם
480400220500

1000 הזמנותהזמנות ליום המתנדב 20*10 ס"מ הדפסה דו צדדית פרוצס צבעוני מלא נייר כרומו מט 300 גרם
580600390500

הזמנה 32*17 במצב פתוח  כרומו 170 גרם הדפסה דו צדדית כולל קיפולים – 2 קיפולים גרפיקה וגימור הדפסה צבע 

אחד  שחור או כחול לפי בחירה – יום השואה
2300

115016508401100

הזמנות טקס האצל בריסטול רגיל הדפסה צבע אחד שחור או כחול לפי בחירה במידות 23* 10 גרפיקה וגימור הדפסה 

צבע אחד שחור או כחול לפי בחירה
1000

500380320700

1000500380320700הזמנות ערב שירי לוחמים בריסטול רגיל הדפסה צבע אחד שחור או כחול לפי בחירה במידות 10*23 גרפיקה וגימור

הזמנות קבלת פנים נייר ממוחזר 220 גרם הדפסה וגרפיקה וגימור בגודל 23*10 הדפסה צבע אחד על פי בחירת ראש 

העיר
2000

10005806501000

200200300200אגרת ראש העיר למשפחות השכולות 18*12 הדפסה צבע אחד בריסטול בד לבן 225 גרם גרפיקה וגימור

200200250200מעטפות לאגרת ראש העיר 18.5*12.5 בריסטול בד פרוצס הדפסה צבע אחד

הזמנות טקס התייחדות לזכר קורבנות השואה בריסטול בד 19.5*10 בריסטול בד  225 גרם הדפסה צבע אחד גרפיקה 

וגימור
300

300340120

הזמנות טקס ) כללי (בריסטול רגיל הדפסה צבע אחד שחור או כחול לפי בחירה במידות 23* 10 גרפיקה וגימור הדפסה 

צבע אחד שחור או כחול לפי בחירה
300

300340150

100119011001150900מודעות גיליון רקע לבן הדפסה  3 צבעים – עצמאות

180180850650תגים – מעבר לרכב 7*10 בריסטול רגיל הדפסה צבע אחד צד אחד עטוף בניילון + קליפסה נצמדת לבגד

472952481020385סה,כ ללא מע"מ ש,ח
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   פיקוחעבור  מחיר הצעות לקבל מנת עלמאגר היועצים של העירייה   מתוך מפקחים משרדי 6-ל פנה הנדסה אגף   

 מנור. אהוד-דמארי שושנה ברחובות תנועה ביצוע כיכרל   

 כולל מע"מ(:₪  1,355,372פרויקט להלן הצעות המחיר שהתקבלו )עלות    

 עלות שכ"ט כולל מע"מ אחוז שכ"ט שם חברה

  24,397            1.80% אלמלם הנדסה וניהול בע"מ
  29,818            2.20% ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ 

  37,950            2.80% הלאור ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ
  לא הגישו הצעה  שתית בע"מהנדסה בניה ות ש.י.א-פרו

  לא הגישו הצעה   גיאוכום בע"מ 
  לא הגישו הצעה   איליקון בע"מ 

 

 24,397מ ע"ס "בע וניהול הנדסה חברת אלמלםשל את ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר  אגף הנדסה ממליץ לאשר 

 (. הפרויקטמעלות  1.8%)שיעור של  כולל מע"מ₪ 

  2027682750 -תקציבי מקור
 ( 9)נספח מס'                                                                   

 
 זור החמאם בעיר העתיקהמדידת א - 109/2019הצעה מס'  .01

זור החמאם בעיר מודדים שמתמחים במדידה לצורך שימור על מנת לקבלת הצעת מחיר למדידת א 4-אגף הנדסה פנה ל
 העתיקה לצורך תכנון שימור. 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 27,022 -צל דוד

 ₪. 14,040 -נתן בן אבי

 ₪. 12,425 -אזוט בע"מ א.א.ג

 ₪. 19,890 -מבט טכנולוגיות בתלת מימד בע"מ

כולל ₪  12,425. אזוט בע"מ ע"ס של חברת א.א.ג את ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר אגף הנדסה ממליץ לאשר 

 מע"מ.

  2026192950 -תקציבימקור 
 ( 10)נספח מס' 

 

      חטיבת ובברח כנסת בית לשימוש ר"מ 100 בגודל מבנה להצבת בניה היתר הוצאת- 110/2019הצעה מס'  .11

 (111, חלקה: 5801) גוש:  גולני     

 ר"מ 100 בגודל יביל מבנה להצבת בניה היתר הוצאתאדריכלים ע"מ לקבלת הצעות מחיר עבור  3 -אגף הנדסה פנה ל

 (111 -, חלקה5801 -במקרקעין אשר ייעודם שב"צ ) גוש גולני חטיבת ברחוב כנסת בית המשמש

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 14,625 -בדליאן . אירנה1

 ₪. 18,720 -והנדסה בע"מ אדריכלות . אברמוב2

 לא הגישה הצעת מחיר. -. טליה מרקוביץ3
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 כולל מע"מ.₪  14,625אירנה בדליאן ע"ס של  ביותר ולהההתקשרות עם ההצעה הזאגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 ) תב"ר משרד הדתות( 2026622950 -תקציבי מקור

 ( 11)נספח מס' 
 

 כיבוד להרמת כוסית חג הפסח  -2019/111הצעה מס' . 21

           500 -לשכת רה"ע פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור כיבוד ל ,הרמת כוסית בחג הפסחרגל ל     

 לספקים הבאים: עידן הירקות, לחם קייטרינג.  מוזמנים     

 להלן הצעות המחיר :       

 כולל מע"מ.₪  14,895ע"ס  -עידן הירקות     

 כולל מע"מ.₪  19,609ע"ס   -לחם קייטרינג      

 מדובר בהצעה הזולה כולל מע"מ, ₪  14,895ע"ס  עידן הירקות  שלהרכישה  לשכת רה"ע ממליצה לאשר     

 ביותר.      

 161100511 -מקור תקציבי     
 (12)נספח מס' 

 

 החופש של החגים"  " -סדנאות וחוגים להפעלת מסגרת חינוכית   -2019/112הצעה מס' . 31

י מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור הפעלות,  סדנאות, חוגים, פעילויות והצגות יחיד בגנ

 י. עפרה שאבילדים   )חובה(  מהספקים : רמלזה, נתנאל הפקות, ג'וי טוי ליצנית, הכוכבים של ליאת, תיאטרון חוויה, 

 

 בקייטנות  פסח :   תהשוואות לפעילות רלוונטי להלן טבלת
 

 אומדן  תיאור הפעילות
כמות 

 הפעלות 

תיאטרון  
 חוויה 

הצגה יחיד עם הגברה 
 קטנה ותפאורה

25 380 ₪ 
 להצגה

   

  
 מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות כדלקמן, ע"פ ההצעה הזולה ביותר : 

 .ל מע"מכול₪   8,750-סה"    -הפעלות   25  -ג'וי טוי ליצנית ובובות ענק  .1

 .כולל מע"מ 5,000₪ -עלות   הפ 25-עת סיפור  לגן לפי מגוון הבחירה  ש -עופרה   .2

₪  14,918  - הפעלות  75  -ויות נוספות לפי מגוון בחירה תיפוף הגוף / ריקוד/ ופעיל  -הכוכבים של ליאת   .3
   .כולל מע"מ

  .ולל מע"מכ 11,150  -הצגות  25 - תפאורהו הצגת יחיד  + הגברה -תיאטרון חוויה   .4

 .כולל מע"מ 5,265  - הפעלות 25  - חג קפוארה  -רמלזה  .5
                       

 

 תיאור הפעילות  
 החוג 

אומדן 
 צריכה

הכוכבים   עופרה
 של ליאת 

וי טוי  'ג
 ליצנית 

נתנאל 
 הפקות 

 רמלזה 

משחקי תנועה  
 ריקוד/

25  200  234  

   350     25 ליצנית + בובת ענק 
  234  200  25 יוגה 

 210.5     25 קפוארה 
  234  200  25 תיפוף

שעת סיפור  
 תיאטרלית 

25 200  200  234  
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 (. ן ליום לכל ג  ₪ 257צע של וממ)לכל הגנים   כולל מע"מ ₪  45,033  -לות לעיל סה"כ  הפעי
 

 1313240920  -, הכנסות 1813240750 -מקור תקציבי :  הוצאה
 

 (13)נספח מס' 
 

 

 מלצות הועדה: ה

 

 2019אמן מרכזי במה נאות בגין   - 100/2019הצעה מס' . 1

)האמנית  NMCהועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 
 לא כולל  מע"מ.₪   25,640אליאנה תדהר(   ע"ס  

 

 כישת פנקסים לדוחות חניה ממוגנטים ר  - 101/2019הצעה מס' . 2
קונוס תדמית ותקשורת בע"מ  ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 כולל מע"מ . ₪  16,321ע"ס 

 

 כישת מכונת שטיפה מקצועית נטענת למרכז הרב נכותי ר -102/2019הצעה מס' . 3
  מורן טכנולוגיות ניקוי הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 כולל מע"מ.₪  15,795ע"ס 

 

 רכישת כלי נגינה לביה"ס סיני   - 2019/310הצעה מס' . 4
 קלימבה מוזיקה בע"ממ הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 .כולל מע"מ₪  8,634ע"ס  

 

  יבית ספר סינ -בדרכיםרכישת ערכה לתרגול זהירות   - 2019/410הצעה מס'. 5

 תלתן ערכות למידה הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם   
 כולל מע"מ .₪  1,894ע"ס    
 
 

  בית ספר סיני  -טיפולי רכישת ציוד ספורט   - 2019/510הצעה מס' . 6

 טוטאל ספורט   חברת הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם   
 כולל מע"מ.₪  17,052ע"ס    
 
 

  עבודות דפוס  - 106/2019הצעה מס' . 7
 ציוד משרדי בע"מ אליניר הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  
 לא כולל מע"מ לשנה.₪  70,000סכום ביצוע עבודות הדפוס לא יעלה על      
 על מנת להוזיל עלויות.לפנות לספק  ממליצה לאשר למחלקת רכשהועדה כמו כן   
 
 
 
 

 ברחוב משה אדרת פלישות מדידת שטח - 107/2019הצעה מס'  .8
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כולל ₪  12,636שוורץ מיכאל ע"ס  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם
 מע"מ.

 

 אהוד מנור-נה דמאריכיכר תנועה ברחובות שוש פיקוח על ביצוע  - 108/2019הצעה מס' .9

   וניהול הנדסה חברת אלמלם הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 מעלות הפרויקט(.  1.8%)שיעור של  כולל מע"מ₪  24,397מ ע"ס "בע

 
 עתיקההזור החמאם בעיר מדידת א - 109/2019הצעה מס'  .01

 חברת א.א.ג. אזוט בע"מ הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם   

 כולל מע"מ.₪  12,425ע"ס    

 
      חטיבת ובברח כנסת בית לשימוש ר"מ 100 בגודל מבנה להצבת בניה היתר הוצאת- 110/2019הצעה מס'  .11

 (111, חלקה: 5801) גוש:  גולני     
 ₪  14,625אירנה בדליאן ע"ס  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם     

                     כולל מע"מ.     

 
 כיבוד להרמת כוסית חג הפסח   - 2019/111הצעה מס' . 21

 עידן הירקות ע"ס וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם לשכת רה"עהועדה מאשרת המלצת     

 כולל מע"מ.₪  14,895     

 

 החופש של החגים"  " -סדנאות וחוגים להפעלת מסגרת חינוכית   -2019/112הצעה מס' . 31

 מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות באופן הבא: הועדה מאשרת המלצת        
 ל מע"מ.כול₪   8,750-סה"    -הפעלות   25  -ליצנית ובובות ענק  ג'וי טוי
 כולל מע"מ. 5,000₪ -הפעלות    25-עת סיפור  לגן לפי מגוון הבחירה  ש -עופרה  

  כולל ₪  14,918  -הפעלות   75  -/ ריקוד/ ופעילויות נוספות לפי מגוון בחירה  תיפוף הגוף  -הכוכבים של ליאת  
 מע"מ.  

 כולל מע"מ.  11,150  -הצגות  25 -צגת יחיד  + הגברה  ותפאורה ה-תיאטרון חוויה 
              מע"מ. כולל 5,265  -הפעלות  25  -ג קפוארה ח  -רמלזה 

 (. ליום לכל גן   ₪ 257צע של וממ)גנים  הלכל  כולל מע"מ ₪  45,033  -**  סה"כ  ההתקשרות      

 
 רונן עזריה                       אל רוזה           לעל   

  מנכ"ל העירייה                              גזברית העירייה                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 החלטות ראש העיר : 
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 2019אמן מרכזי במה נאות בגין   - 100/2019הצעה מס' . 1

 .מע"מ לא כולל  ₪  25,640ע"ס  )האמנית אליאנה תדהר(    NMCמאשר ההתקשרות עם      
 

 רכישת פנקסים לדוחות חניה ממוגנטים   - 2019/110הצעה מס' . 2
 . כולל מע"מ ₪  16,321ע"ס קונוס תדמית ותקשורת בע"מ  מאשר ההתקשרות עם    

 

 רכישת מכונת שטיפה מקצועית נטענת למרכז הרב נכותי  -2019/210הצעה מס' . 3
 .כולל מע"מ₪  15,795ע"ס  ממורן טכנולוגיות ניקוי מאשר ההתקשרות עם    

 

 רכישת כלי נגינה לביה"ס סיני   - 2019/310הצעה מס' . 4
 .כולל מע"מ₪  8,634,ע"ס  קלימבה מוזיקה בע"ממ ההתקשרות עםמאשר      

 

  יבית ספר סינ -בדרכיםרכישת ערכה לתרגול זהירות   - 2019/410הצעה מס'. 5

 כולל מע"מ .₪  1,894ע"ס תלתן ערכות למידה   מאשר  ההתקשרות עם       
 
 

  בית ספר סיני  -טיפולי רכישת ציוד ספורט   - 2019/510הצעה מס' . 6

 כולל מע"מ.₪  17,052ע"ס  טוטאל ספורט חברת ההתקשרות עםמאשר        
 

  עבודות דפוס  - 106/2019הצעה מס' . 7
 לא כולל מע"מ ₪  70,000סכום ביצוע עבודות הדפוס לא יעלה על ,  ציוד משרדי בע"מ אליניר ההתקשרות עםמאשר   
 על מנת להוזיל עלויות.. כמו כן, מאושר למחלקת רכש לפנות לספק לשנה  
 

 אדרתברחוב משה  פלישות מדידת שטח - 107/2019הצעה מס'  .8

 כולל מע"מ.₪  12,636שוורץ מיכאל ע"ס  ההתקשרות עםמאשר      

 

 אהוד מנור-נה דמאריפיקוח על ביצוע כיכר תנועה ברחובות שוש  - 108/2019הצעה מס' .9

מעלות  1.8%)שיעור של  כולל מע"מ₪  24,397מ ע"ס "בע   וניהול הנדסה חברת אלמלם ההתקשרות עםמאשר 

 הפרויקט(. 

 
 עתיקההזור החמאם בעיר מדידת א - 109/2019הצעה מס'  .01

 כולל מע"מ.₪  12,425ע"ס  , חברת א.א.ג. אזוט בע"מ ההתקשרות עםמאשר    

 
      חטיבת ובברח כנסת בית לשימוש ר"מ 100 בגודל מבנה להצבת בניה היתר הוצאת- 110/2019הצעה מס'  .11

 (111, חלקה: 5801) גוש:  גולני     
 כולל מע"מ. ₪  14,625אירנה בדליאן ע"ס  ההתקשרות עםמאשר      

 
 כיבוד להרמת כוסית חג הפסח - 2019/111הצעה מס' . 21

 כולל מע"מ.₪  14,895ע"ס  עידן הירקות  ההתקשרות עםמאשר     
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 החופש של החגים"  " -סדנאות וחוגים להפעלת מסגרת חינוכית   -2019/112הצעה מס' . 31

 מאשר ההתקשרות באופן הבא:        
 ל מע"מ.כול₪   8,750-סה"    -הפעלות   25  -ג'וי טוי ליצנית ובובות ענק 

 כולל מע"מ. 5,000₪ -הפעלות    25-עת סיפור  לגן לפי מגוון הבחירה  ש -עופרה  
  כולל ₪  14,918  -הפעלות   75  -יפוף הגוף / ריקוד/ ופעילויות נוספות לפי מגוון בחירה ת  -הכוכבים של ליאת  

 מע"מ.  
 כולל מע"מ.  11,150  -הצגות  25 -צגת יחיד  + הגברה  ותפאורה ה-תיאטרון חוויה 

              מע"מ. כולל 5,265  -הפעלות  25  -ג קפוארה ח  -רמלזה 
 (. ליום לכל גן   ₪ 257צע של וממ)גנים  הלכל  כולל מע"מ ₪  45,033  -**  סה"כ  ההתקשרות      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מיכאל וידל                                                                        
 ראש העיר                                                                         

 רמלה  


