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 (, בחדר הישיבות 2019במאי  07ב' אייר תשע"ט ) שלישי יום ב התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) מישיבת 

 רמלה.  1ע"ש אפריאט ז"ל, בניין העירייה , ויצמן 
 

              :נוכחים                                                                              :משתתפים
        מחלקת רווחה   -גלעד קרוואני                                                      מנכ"ל העירייה -רונן עזריה 

                                       גזברית העירייה  -ל רוזה לאעל
 משנה יועמ"ש  - סופי ויטלם עו"ד 

                    מנהלת מחלקת משק ונכסים     -מיכל רוטמן 
                           כלכלן אגף ההנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 

                                   מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 
                                                                        

 הנדון:
 
 עבודות דפוס לעיריית רמלה   - 2019/164הצעה מס' .1

 למחלקות העירייה השונות נדרש לבצע עבודות דפוס , מחלקת רכש פנתה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:  

 א.ס.איתם סחר, אליניר ציוד משרדי, קונוס תדמית ותקשורת ,אלקטרוקופי, דפוס דוזלי.דפוס שלוש , סטודיו ספרינט,   

 נענו לבקשה:הספקים   

 א.ס.איתם סחר, אליניר ציוד משרדי. דפוס שלוש ,   

 הצעות המחיר כוללות עיצוב גרפיקה הדפסה פרוצס צבעוני מלא. 
 אספקה ופריקה לכל אתר כמפורט בהזמנה 

    
 להלן טבלת השוואות מחיר : 

 
 

 שלוש
א.ס. 
 אליניר איתם

 כמות תיאור  הפריט
מחיר 
 סה"כ 

מחיר 
 סה"כ 

מחיר 
 סה"כ 

גרם הדפסה פרוצס צבעוני מלא הדפסה  300ס"מ נייר כרומו מט  9*5כרטיס ביקור במידות: 
שני צדדים עם ציפוי למינציה מט על גבי הכרטיסים + לקה סלקטיבית הדפסה בשתי שפות 

 לפי בחירה 
 380 980   יחידות 1000

מעטפות מאורכות תקניות כולל סמל לוגו ופרטי המחלקה / מוסד העירייה הדפסה  פרוצס 
 צבעוני מלא 

 350 250 600 יחידות 1000

מעטפות מאורכות תקניות כולל סמל לוגו ופרטי המחלקה / מוסד העירייה הדפסה  פרוצס 
 צבעוני מלא

 500 500 1000 יחידות 2000

מעטפות מאורכות תקניות כולל סמל לוגו ופרטי המחלקה / מוסד העירייה הדפסה  פרוצס 
 צבעוני מלא 

 720 750 1150 יחידות 3000

מעטפות מאורכות תקניות כולל סמל לוגו ופרטי המחלקה / מוסד העירייה הדפסה  פרוצס 
 צבעוני מלא 

 900 1000 1300 יחידות 4000

מעטפות מאורכות תקניות כולל סמל לוגו ופרטי המחלקה / מוסד העירייה הדפסה  פרוצס 
 צבעוני מלא 

 1000 1250 1500 יחידות  5000

גרם + בקורת  וספח כניסה עם  80פנקסים לכרטיסי כניסה בעלי ערך כספי : נייר צבעוני 
 כרטיסים 50פנקס =  1ס"מ.      7ס"מ * 15תלישה כולל מספור    במידות: 

10פנקסים   190 160 200 

גרם + בקורת עם תלישה כולל  80פנקסים לכרטיסי כניסה בעלי ערך כספי : נייר צבעוני 
 כרטיסים 50פנקס =  1ס"מ.      7ס"מ * 15מספור    במידות: 

20פנקסים    230 240 280 

 220 450 0 100 גרם 135מודעות חצי גיליון הדפסה פרוצס צבעוני מלא כרומו 

 200 450 0 100 גרם 135מודעות חצי גיליון הדפסה צבע אחד  כרומו 

 200 140 250 1000 צ"ל א -הדפסה צבע אחד ) שחור ( כולל גרפיקה וגימור  11*23מעטפות סיליקון 

 2970 2960 3250 20000 גר' עם שני קיפולים 115הדפסה פרוצ'ס צבעוני מלא הדפסה שני צדדים כרומו  A4פליירים 
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 10*23הזמנות טקס האצל בריסטול רגיל הדפסה צבע אחד שחור או כחול לפי בחירה במידות 
 200 450 500 1000 גרפיקה וגימור הדפסה צבע אחד שחור או כחול לפי בחירה

גרם  225הדפסה צבע אחד בריסטול בד לבן  12*18אגרת ראש העיר למשפחות השכולות 
 200 400 300 200 גרפיקה וגימור

 200 400 300 200 בריסטול בד פרוצס ההדפסה צבע אחד 12.5*18.5מעטפות לאגרת ראש העיר 

הזמנות טקס ) כללי( בריסטול רגיל הדפסה צבע אחד שחור או כחול לפי בחירה במידות: 
 150 680 100 100 גרפיקה וגימור הדפסה צבע אחד שחור או כחול לפי בחירה 10*23

 395 380 600 1000 קניותת -לוגו עירייה עם שם המחלקה הדפסה פרוצס צבעוני מלא מעטפות מאורכות עם חלון 

 590 500 1000 2000 קניותת -מעטפות מאורכות עם חלון לוגו עירייה עם שם המחלקה הדפסה פרוצס צבעוני מלא 

 800 750 1200 3000 קניותת -מעטפות מאורכות עם חלון לוגו עירייה עם שם המחלקה הדפסה פרוצס צבעוני מלא 

 1000 1000 1400 4000 קניותת -מעטפות מאורכות עם חלון לוגו עירייה עם שם המחלקה הדפסה פרוצס צבעוני מלא 

 1150 1250 1650 5000 קניותת -מעטפות מאורכות עם חלון לוגו עירייה עם שם המחלקה הדפסה פרוצס צבעוני מלא 

 12605 14940 16520   ₪סה"כ ללא מע"מ 
 

  , ע"פ המחיר הזול ביותר דפוס שלוש , א.ס.איתם סחר, אליניר ציוד משרדיקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם מחל  

 לק את העבודה באופן שווה בין המציעים ., מח' רכש  תחבמקרה של הצעה הזולה לפריט  לפריט.   

  אין לעבור את סכום הפטור המחייב מכרז.  מע"מ. לא כולל₪  30,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 י גזברית העירייהת ע"וע"פ הזמנות חתומות ומאושר -מקור תקציבי 

 ( 1)נספח מס' 

 עבור עבודות גינות נוי ירכישת דשא סינטט  - 2019/165הצעה מס' .2

 מהספקים הבאים:הגינון נדרש דשא סינטטי לעבודות הגינון , מחלקת רכש פנתה לקבלת הצעות למחלקת    

 הום סנטר, הגרעין. , הכל בו לגן, דשא עוז    

 נענו לבקשה:הספקים אשר    

 , הגרעין. הום סנטר, הכל בו לגן, דשא עוז   

   הספק לא התייחס בהצעתו למסמרים ובלעדיהם לא ניתן להתקין  –הצעת הגרעין לא נספרה במניין ההצעות    הערה :  

 הדשא.                 

 להלן טבלת השוואות מחירים : 

  
 דשא עוז

 
 הכל בו  לגן

 
 הום סנטר

 
 כמות אור הפריטית

מחיר 
 מחיר יחידה מחיר סה"כ יחידה

מחיר 
 מחיר סה"כ מחיר יחידה סה"כ

 -דשא סינטטי מסוג אולימפוס / סטאר 
 31180 31.18 42000 42 45000 45 1000 מ"ר

 2386 23.86 2300 23 3500 35 100 ופסאק -מסמרים לדשא סינטטי  

 1000 1000 600 600   כלול 1 הובלה

 סה"כ ללא מע"מ 
  

48,500 
 

44,900 
 

34,566 

 

 לא כולל מע"מ.₪  34,566הום סנטר ע"ס  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת רכש ממליצה לאשר את 

 1746000720  -מקור תקציבי 
 ( 2)נספח מס' 
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 פרויקטים סביבתיים בקהילה - 166/2019הצעה מס' . 3

 פרויקטים סביבתיים פיסיים של שיפור חזות  5עיריית רמלה קבלה תקציב מהמשרד להגנת הסביבה לצורך קיום    

 ₪. 20,000מקסימום תקציב לקבוצה  קבוצות מתנדבים,  5ע"י    

 נציגי קבוצות המתנדביםשה לבחור אתר ולתכנן פרויקט, התבקהעירייה פרסמה "קול קורא" לקבוצות, כאשר כל קבוצה    

 פנו לאנשי מקצוע לקבלת סיוע בהקמת הפרויקט.   

   ת אהמשרד להגנת הסביבה הגביל את סוגי הפרויקטים, והפנה בעיקר לגינה קהילתית , ושיפור חזות מרכז ציבורי, המשמש    

 ים פעילות מתמשכת באתר שבו מתקיימת הפעילות. המשרד לאהתושבים והקהל הרחב. כמו כן, הקבוצות נדרשות לקי   

  מצלמת אבטחה, פעילות סדנא ועוד. טי,טאישר פרויקטים בחצר ביה"ס, דשא סינ   

 הפרויקטים הוצגו בפני ועדת היגוי עירונית ואושרו ע"י המשרד להגנת הסביבה.   

 להלן הפרויקטים שאושרו ע"י המשרד, באתרים השונים, לאחר סיור:   

 
 מס'

 פרויקטור פרויקט מיקום קבוצת פעילים

 רונית גולן קיר קרמיקה בית אנוש רחוב מרדכי סעדיה נאמני הסביבה 1

פעילי שכונת נאות  2
 בגין

כניסה למתנ"ס השכונתי 
 רחוב יאיר שטרן

 גיל שדה פיסול סביבתי

הקמת גינה  חצר מרכז הבית רחוב יבנה מרכז הבית פעילי 3
 קהילתית

 גילי אשל

 לילי שוורץ פסיפס  מתנ"ס טבגה רחוב וילנא רוטרי 4

ועד הורי סניף בני  5
 עקיבא

הקמת גינה  חצר הסניף ברחוב השיריון
 קהילתית

 גרין די

 

 מליצה לאשר התקשרות כמפורט בטבלה לעיל ואושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. היחידה לאיכות הסביבה מ

 ₪(.  20,000 -) כל פרויקט כולל מע"מ ₪  100,000 -סה"כ התקשרות 

מנהלת יחידת איכות הסביבה משיבה כי  המפורטים לעיל ?כיצד נבחרו הפרויקטים וקבוצות הפעילים  -לשאלת הועדה 

 חמישה פרויקטים אשר אושרו ע"י המשרד להגנת הסביבה. והוגשו פורסם קול קורא 

 כנסהההוצאה כנגד  -תכנית חינוך   870-754  -מקור תקציבי 

 ( 3)נספח מס' 

 הנחיית הקורס השתלבות בעולם העבודה -167/2019הצעה מס'  .4

  מחיר הצעותלקבלת ספקים בבקשה   שלושהל  2018דצמבר בפנתה    רמלה, - עוצמהמרכז  ית  רמלה  באמצעותיעיר  

 כדלקמן :  רמלה -קורס הכנה לעולם העבודה במרכז עוצמה במחלקה לשירותים חברתייםלהנחיית   

 . ג.  א. בינדר יועצים בע"מ  , יוסי אונטרמן , אתי קרדוד  

 להלן טבלת השוואות מחיר : 

 מחיר הסבר שם הספק

 כולל מע"מ₪  10,476 קורס השתלבות בעולם העבודה  אתי קרדוד

 יוסי אונטרמן
כולל מע"מ₪  13,828 קורס השתלבות בעולם העבודה   

 כולל מע"מ₪  14,742 קורס השתלבות בעולם העבודה  בינדר יועצים בע"מ

 

  שעות(. 3ל מפגש כ -מפגשים 12כולל מע"מ ) ₪  10,476אתי קרדוד ע"ס מחלקת רווחה ממליצה לאשר התקשרות עם 

, הינה מנחה מקצועית, מאמנת אישית ותעסוקתית, מרצה ומנחת קבוצות הנחתה בעבר סדנה במרכז עוצמה אתי קרדוד

 .התעסוקה, ומשלבת כלים שונים בעבודתהתחום ה היטב את מכיר

  (מימון משרד הרווחה )100%,  1842210840  -תקציבימקור 

 ( 4)נספח מס' 

  הרב נכותירכישת פופים למרכז   - 168/2019הצעה מס' . 5
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  קבלת הצעות מחיר מהספקים בבקשה  ל מחלקת רכש פנתה . הצטיידות של המרכז הרב נכותי נדרש לרכוש פופיםבמסגרת     

 לימס.(,  רוית אמיתי ) מילגה , גרין בננההבאים:      

 נענו לבקשה : הספקים אשר    

 לימס.  (, רוית אמיתי)מילגה , גרין בננה     

     
 : ופים פ -טבלת השוואות להלן 

 
 

  
 לימס עיצוב בבד בננה גרין רוית אמיתי

 
 אור הפריטית

יח' 
 כמות חישוב

מחיר 
 הערות מחיר סה"כ מחיר יחידה מחיר סה"כ יחידה

 3920 490 4496 562 8 יחידה לא הדוםל -ס"מ  105פוף ביג לונה דמוי עור 
אטום לנוזלים / 

 רחיץ
שכבות )אטום  2ייקרה ל -מלבן ענק   שוגי

 2070 345 2160 360 6 יחידה לנוזלים(
אטום לנוזלים / 

 רחיץ

 1450 145 1500 150 10 יחידה כרית תמיכה )הנקה( לייקרה
אטום לנוזלים / 

 רחיץ

 1160 290 1340 335 4 יחידה 70*70*70פוף קובי דמוי עור 
אטום לנוזלים / 

 רחיץ

   400 400 590 590 1   הובלה

       ₪סה"כ ללא מע"מ 
10,086 

   9,000   
 

 . לא כולל מע"מ₪  9,000ע"ס   לימס עיצוב בבד ההצעה הזולה ביותר של  מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם

 הספק עונה על דרישות העירייה והצעתם הזולה ביותר.

 רכישת ציוד יסוד  2025312930  -מקור תקציבי 
 ( 5)נספח מס' 

 

  88רכישת צמחיה ודשא לשצ"פ   - 169/2019הצעה מס' . 6

 בבקשה לבקשת הצעות מחיר מהספקים הבאים:מחלקת רכש פנתה  ול צמחיה ודשא. נדרש לשת 88לשצ"פ     

  .משתלת גבעת ברנר ,משתלות אייל אחים לוי בע"מ , משתלת סלונר , אילן משתלות ,הוכברג אקספורט,משתלת מלצר    

 . משתלות אייל אחים לוי בע"מ ,הוכברג אקספורט,משתלת מלצרהספקים אשר נענו לבקשה :      

 בלבד.  התייחסה בהצעתה לשני פריטים  -משתלת הוכברג     

  ימי  5תוך  צריכה להיות יינה כי האספקהצבבקשה לקבלת הצעות מחיר מחלקת רכש  בתנאי העירייה. לא עומד  -מלצר     

 שבועות. 11שבועות ל  4בין  שלה היא  אספקהומשתלת מלצר ציינה כי ה   , עבודה    

 

 להלן טבלת השוואות מחירים : 

   
 הוכברג אקספורט משתלות אייל   

 מחיר סה"כ מחיר יחידה כמות יח' חישוב אור הפריטית
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

 0   850 8.5 100 ליטר ליטר  25ק של ש -ביו קומפוסט 

 0   3,840 32 120 ליטר לשק ליטר 70 -שתילה אדמת 

 0   2,400 3 800 יח' כוסיתב-צמח לנטנה לילכית או צהובה משתרעת

 0   10,400 16 650 יח'  4גודל -מיופורום זוחל 
 50ורכב על גזע שלגייה מ-עץ כלכל החורש לבן 

 3,000 600 2,500 500 5 יח' ליטרים

 4,500 450 4,500 450 10 יח' "9גודל -צאלון נאה 

 0   1,050 1,050 1 יח' צול. 20עץ "זית אקזמפלר " גזע שחור קוטר מעל 

מ' לפחות 4גובה גזע  " דקל הקוקוס"   0   6,600 600 11 יח' .

 0   3,200 16 200 יח' 4ודל ג -טרכלוספרמון יסמיני 

אספקה ופריסה של מרבדי דשא מוכן בשטיחים 
 0   6,650 19 350 מ"ר הדשא מסוג  דרבן.
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 0   4,800 16 300 יח' 4גודל -גרניום לימוני

 0   750 25 30 יח' 5גודל -המליה מבדרת

 0   2,175 29 75 יח'  5ודל ג-לויקופילום )ל.עלה( קומפקטים

 0   1,280 16 80 יח' 4גודל  -רוסלייה 

 0   1,440 16 90 יח'  4גודל  -אזוביון מנוצה

 0   19,600 70 280 יח'  5גודל -ערער אופקי קומפקטה

 0   2,700 270 10 מטר מטר בגליל אחד 18 -תוחם דשא בלק ג'ק

 ₪סה"כ ללא מע"מ 
  

  74,735 
      

  הספק עונה לא כולל  מע"מ.  ₪  74,735משתלת אייל אחים לוי בע"מ  ע"ס לאשר ההתקשרות עם מחלקת רכש ממליצה    

 דרישות העירייה.על    

 202025482750  -מקור תקציבי     
 ( 6)נספח מס' 

 

 רכישת כלי עבודה מוטורים  - 170/2019הצעה מס' . 7

 הגינון במחלקת אחזקה של אגף החינוך נדרשים כלים מוטורים לעבודה שוטפת . תלמחלקת גינון וליחידי     

 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:      

 . חבוב יצחק ,  מטר כלי גינון , הגרעין      

 

 להלן טבלת השוואות מחירים : 

   
 הגרעין מטר כלי גינון

 

חבוב 
 יצחק

  
 תאור הפריט

יח' 
 כמות חישוב

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 הערות סה"כ

זנואה  3501חרמש מנועי 
 לחלופין 1890 1890 2430 2430 1980 1980 1 יחידה הוסקוורנה

זנואה  4501חרמש מנועי 
 לחלופין 2190 2190 2730 2730 2520 2520 1   הוסקוורנה

   1540 1540 1990 1990 1720 1720 1 יחידה ד אחתי - 525משור הוסקוורנה 

 לחלופין 2250 2250 3190 3190 2950 2950 1 יחידה                                                  

 לחלופין 1150 1150 1775 1775 1390 1390 1 יחידה  HBZ 260מפוח עלים זנואה 
 4הוסקוורנה  525משור טלסקפי 

   2890 2890 3290 3290 3200 3200 1 יחידה מטר גובה

 לחלופין 79 79 125 125 120 120 1 יחידה כחולה  הוסקוורנה  35קסטה טי 

 לחלופין 79 79 125 125 120 120 1 יחידה הוסקוורנהכחולה     55קסטה טי 

-מ"מ סגול  2.7גליל חוט חרמש 
   167 167 310 310 245 245 1 יחידה VIPER-מטר בחבילה 270

   48 24 70 35 90 45 2 יחידה מזמרה מקצועית שחורה

   146 73 220 110 340 170 2 יחידה מזמרת כח לענפים יד אלומניום
הוסקוורנה  לפי  קסדת  כורתים

   349 349 435 435 0 0 1 יחידה תקן

 לחלופין 70 35 180 90 120 60 2 יחידה מגן פנים  לעובדי חרמש
מגן פנים  לעובדי חרמש כולל 

 לחלופין 136 68 340 170 196 98 2   אוזניות

   146 73 244 122 196 98 2 יחידה אוזניות נגד רעש הוסקוורנה

   46 23 146 73 76 38 2 יחידה הוסקוורנהמשקפי מגן  

   13176   17600   15263       ₪סה"כ ללא מע"מ 

   2239.92   2992   2594.7       מע"מ

   15415.92   20592   17858       ₪סה"כ כולל מע"מ 
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 סכום הרכישה לא יעלה על חבוב יצחק. רכש ממליצה לאשר את ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  מחלקת      

 לא כולל  מע"מ.₪  50,000     

 , ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.   1746000740+   18132000421 -מקור תקציבי     

 

 ( 7)נספח מס' 

 
 תיכון מקיף ערביביה"ס  -הסדרת תשתיות  - 2019/711הצעה מס' . 8

 .בתיכון מקיף ערבי, נפגעו תשתיות התקשורת, האזעקה והמצלמות במבנה בו הותקנה המעליתהתקנת מעלית במסגרת          

 ספקים: 4 -יחידית המחשוב של אגף חינוך ונוער פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מ          

 צעההלא התקבלה   - G1 מבית -ארזים תקשורת          

 כולל מע"מ.₪  29,250  - קול-רז         

 לא התקבלה הצעה -דיפנס         

 לא התקבלה הצעה -אס.איי מולטיקום בע"מ         

 "מ.כולל מע₪  29,250 ע"ס   קול-רז עםת המחשוב של אגף חינוך ונוער ממליצה לאשר ההתקשרות יחיד         

 2693תב"ר  -סעיף תקציבי          
 (8)נספח מס' 

 

 
 המלצות הועדה: 

 

 עבודות דפוס לעיריית רמלה   - 2019/164הצעה מס' .1

דפוס שלוש , א.ס.איתם סחר, אליניר הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  
ין , ע"פ המחיר הזול ביותר  לפריט.  במקרה של הצעה הזולה לפריט , מח' רכש  תחלק את העבודה באופן שווה בציוד משרדי

 לא כולל מע"מ. אין לעבור את סכום הפטור המחייב מכרז. ₪  30,000ישה לא יעלה על סכום הרכהמציעים .
 
 
 עבור עבודות גינות נוי ירכישת דשא סינטט  - 2019/165הצעה מס' .2

לא כולל ₪  34,566הום סנטר ע"ס  הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

 מע"מ.

 
 פרויקטים סביבתיים בקהילה - 166/2019הצעה מס' . 3

הועדה בנסיבות העניין ונוכח העובדה כי הפרויקטים אושרו ע"י המשרד להגנת הסביבה ומדובר בהוצאה כנגד הכנסה,
הוצגו בפני  אשר הפרויקטיםמאשרת המלצת היחידה לאיכות הסביבה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

כולל ₪  100,000 -סה"כ התקשרות המשרד להגנת הסביבה ) מפורט בטבלה בגוף ההצעה (. ירונית ואושרו ע"יועדת היגוי ע
 ₪(.  20,000 -) כל פרויקט מע"מ 

 
 הנחיית הקורס השתלבות בעולם העבודה -167/2019הצעה מס'  .4

כולל ₪  10,476קרדוד ע"ס אתי הועדה מאשרת המלצת מחלקת רווחה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

  שעות(. 3כל מפגש  -מפגשים 12מע"מ ) 

 

  ופים למרכז הרב נכותיפרכישת   - 168/2019הצעה מס' . 5



 בס"ד 
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לא ₪  9,000ע"ס   לימס עיצוב בבד הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

 והצעתם הזולה ביותר.. הספק עונה על דרישות העירייה כולל מע"מ

 

  88רכישת צמחיה ודשא לשצ"פ   - 169/2019הצעה מס' . 6

משתלת אייל אחים לוי בע"מ  הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

 הספק עונה  על דרישות העירייה.לא כולל  מע"מ.  ₪  74,735ע"ס

 

 רכישת כלי עבודה מוטורים  - 170/2019הצעה מס' . 7

חבוב יצחק.  סכום הרכישה לא יעלה עם    הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

 לא כולל  מע"מ.₪  50,000על   

 

 תיכון מקיף ערביביה"ס  -הסדרת תשתיות  - 2019/711הצעה מס'  .8

כולל ₪  29,250ע"ס    קול-רז עםיחידת המחשוב של אגף חינוך ונוער ממליצה לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת  

 מע"מ.

 

 רונן עזריה                                                           רוזה עללאל                                        
 נכ"ל  העירייה מ                            העירייה                           גזברית                                   

 

 

 

 : החלטות ראש העיר 
 

 

 עבודות דפוס לעיריית רמלה   - 2019/164הצעה מס' .1

, ע"פ המחיר הזול ביותר  לפריט.  במקרה של דפוס שלוש , א.ס.איתם סחר, אליניר ציוד משרדימאשר ההתקשרות עם  
 לא כולל₪  30,000סכום הרכישה לא יעלה על הצעה הזולה לפריט , מח' רכש  תחלק את העבודה באופן שווה בין המציעים .

 מע"מ. אין לעבור את סכום הפטור המחייב מכרז. 
 
 
 עבור עבודות גינות נוי ירכישת דשא סינטט  - 2019/165הצעה מס' .2

 לא כולל מע"מ.₪  34,566הום סנטר ע"ס  מאשר ההתקשרות עם  

 
 פרויקטים סביבתיים בקהילה - 166/2019הצעה מס' . 3

המשרד להגנת הסביבה ) מפורט  הוצגו בפני ועדת היגוי עירונית ואושרו ע"י אשר הפרויקטיםמאשר ההתקשרות עם  
 ₪(.  20,000 -כולל מע"מ ) כל פרויקט ₪   100,000 -סה"כ התקשרות  בטבלה בגוף ההצעה (.

 
 
 
 
 
 הנחיית הקורס השתלבות בעולם העבודה -167/2019הצעה מס'  .4

  שעות(. 3ל מפגש כ -מפגשים 12כולל מע"מ ) ₪  10,476אתי קרדוד ע"ס מאשר ההתקשרות עם  
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  ופים למרכז הרב נכותיפרכישת   - 168/2019הצעה מס' . 5

 . לא כולל מע"מ₪  9,000ע"ס   לימס עיצוב בבד מאשר ההתקשרות עם  

  88רכישת צמחיה ודשא לשצ"פ   - 169/2019הצעה מס' . 6

 לא כולל  מע"מ.  ₪  74,735משתלת אייל אחים לוי בע"מ  ע"סמאשר ההתקשרות עם  

 

 רכישת כלי עבודה מוטורים  - 170/2019הצעה מס' . 7

 לא כולל  מע"מ.₪  50,000חבוב יצחק.  סכום הרכישה לא יעלה על   עם    מאשר ההתקשרות

 

 תיכון מקיף ערביביה"ס  -הסדרת תשתיות  - 2019/711הצעה מס'  .8

 כולל מע"מ.₪  29,250ע"ס    קול-רז עםההתקשרות  מאשר  

 

 

 
 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                  

 רמלה 
 
 

 


