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  (, בחדר 2019ביולי 30תמוז תשע"ט )  שלישי כ"זיום   התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) מישיבת 

 רמלה.  1, ויצמן  ע"ש זינגר ז"ל  ניין העירייהבע"ש אפריאט ז"ל, ב 
 

                                                  נוכחים:                                                                            :משתתפים
                                                  מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

  גזברית העירייה                                             - רוזה עללאל 
                                     משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

 מנהלת מח' משק ונכסים  -  מיכל רוטמן
                                                כלכלן אגף הנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש  

                                   מזכירות העירייה  -ביטון עו"ד שלי 
                                                                      

 הנדון:
 
   - 2019/268הצעה מס' . 1
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   סיניכישת ציוד פנאי  והעשרה לביה"ס ר  - 260/2019הצעה מס' . 2
 במסגרת הצטיידות לביה"ס סיני נדרש לרכוש ציוד פנאי והעשרה, מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר    

 מהספקים הבאים:    
 ,  תלתן מערכות למידה בע"מ. גיא יעוץ שיווק והדרכה    
 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

  
 תלתן ערכות למידה בע"מ  גיא יעוץ שיווק והדרכה

     כמות תיאור הפריט

מחיר 
יחידה 

 כולל מע"מ 
מחיר ללא 

 מחיר סה"כ מע"מ 

 196.58 98.29 115 250 125 2 שקופה 100לבנה של 

 217.95 72.65 85 300 100 3 לוח דו ספרתי

 99.15 24.79 29 160 40 4 30 - 0ציר מספרים 

 42.74 21.37 25 70 35 2 כרטיסיות 3לוח מבנה עשורי + 

 115.38 38.46 45 165 55 3 חותמותסט 

 55.56 55.56 65 75 75 1 חווה אדום-שטיח פעילות

 55.56 55.56 65 75 75 1 חווה צהוב-שטיח פעילות

 25.64 25.64 30 35 35 1 מדריך דיג'י

 17.09 17.09 20 25 25 1 אתגרים 100חוברת 

 42.74 42.74 50 60 60 1 מספרים בחווה

 64.10 64.10 75 85 85 1 לבד צהובחווה -שטיח פעילות

 64.10 64.10 75 85 85 1 וםחווה לבד אד-שטיח פעילות

 169.23 84.62 99 300 150 2 שעון הדגמה גדול לכיתה

 106.84 106.84 125 135 135 1 מאזני מספר

 111.11 111.11 130 150 150 1 שטיח לוח פעילות כפל וחילוק

 341.03 341.03 399 450 450 1 חכמים במסלול-משחק

120X120 111.11 111.11 130 150 150 1 שטיח לוח המאה 

 81.20 81.20 95 120 120 1 ביחד במסלול המספרים

 183.76 183.76 215 230 230 1 מזוודת קוביות ופאונים

 59.83 29.91 35 90 45 2 20ל דומינו משולשים עד  ק-מתמטי

 59.83 29.91 35 90 45 2 12ים עד דומינו משולש-קל-מתמטי

 76.92 38.46 45 130 65 2 ספרות נקודות מסיליקון

 76.92 38.46 45 130 65 2 ספרות מסלול מסיליקון

 42.74 21.37 25 70 35 2 עץ הדעת

 42.74 21.37 25 70 35 2 קובייה מגנטית

 136.75 68.38 80 220 110 2 לוחות 10שעון לתרגול מארז 

 49.57 24.79 29 70 35 2 בודד -1-6-מספרים -קוביית ספוג

 213.68 213.68 250 300 300 1 ממדרש תמונה לסיפור חשבוני

 42.74 42.74 50 60 60 1 זוגות 10משחק כפות רגליים ) 

120X12 111.11 111.11 130 150 150 1 שטיח לוח הכפל 

 111.11 111.11 130 150 150 1 שטיח לוח פעילות כפל וחילוק

 20.51 6.84 8 36 12 3 מספרים פנקש

 42.74 42.74 50 65 65 1 כוח הכפל

 24.79 24.79 29 35 35 1 קובית ספוג נקודות בודדות

 106.84 106.84 125 135 135 1 מאזני כפות

 64.10 64.10 75 95 95 1 הליצן עושה חשבון

 81.20 81.20 95 120 120 1 צורות פלא שקופות צבעוניות

 29.91 29.91 35 55 55 1 מתמטיקה שברים פשוטיםדומינו 

 39.32 39.32 46 60 60 1 מראתיים + כרטיסים

 12.82 12.82 15 25 25 1 משחק מסלול דיגי

 106.84 106.84 125 135 135 1 גלגלת למדידת מרחק

 13.68 13.68 16 24 24 1 זוג -סרט מדידת תילתן 

 98.29 98.29 115 125 125 1 דקות 3שעון חול 

 76.92 76.92 90 95 95 1 דקות 10שעון חול 

 38.46 38.46 45 55 55 1 מד גובה

 55.56 55.56 65 75 75 1 צורות בשיטת מונטסורי

 188.03 188.03 220 250 250 1 גופים הנדסיים עם פריסות) 10

 76.92 76.92 90 120 120 1 גופים הנדסיים נפתחים 17

 38.46 38.46 45 55 55 1 חלקים 72פסים גאומטריים דינמיים 

11X11 29.91 29.91 35 35 35 1 לוח מסמר 

5X5 237 25.64 25.64 30 30 30 1 לוח מסמ 
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    ₪ 5,000ע"ס  בע"מ ביותר של  תלתן מערכות למידה   מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה    

 הספק מפתח ערכות למידה ועונה על כל דרישות העירייה. .כולל מע"מ    

     
  202722930  -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 
 
 
 
 רכישת ציוד למגמת האיפור לביה"ס סיני  - 261/2019הצעה מס' . 3
 הצטיידות לביה"ס סיני נדרש לרכוש ציוד למגמת האיפור , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות במסגרת    
 מחיר מהספקים הבאים:    
 , קניון הקוסמטיקה , סופרפארם , ביוטי קאר וגולדן רוז.רמי לפשטט בע"מ  -עדה לזרגן     
 נענו לבקשה :    
 רמי לפשטט בע"מ. -עדה לזרגן     
 

 :הצעת המחיר  להלן

  

מי לפשטט ר -עדה לזרגן 
 בע"מ 

 מחיר סה"כ מחיר יחידה כמות תיאור הפריט

       ציוד איפור

 1050 350 3 סט מברשות איפור

 24 8 3 ספוגיות מי קאפ לטקס

 24 8 3 מפדר גדול

 15 5 3 מחדד זוגי

 84 28 3 קיזרפינצטה 

 44 22 2 ריסיים מלאכותיים

 623 89 7 מייק אפ נוזלי

 147 49 3 מיק אפ מוצק

 89 89 1 סט קונסילרים

 147 49 3 פודרה בתפזורת

 147 49 3 פודרה רגיל

 258 129 2 פלטת סמקים פודרות

 490 245 2 סט צלליות

 196 49 4 איילנר נוזלי

 196 49 4 מסקרה עמידה

 90 9 10 עץ לענייםעיפרון 

 118 59 2 עיפרון גבות

 178 89 2 סט אודמים שישייה

 102.56 102.56 120 130 130 1 פסים גיאומטרים חברת אינויקטה

 81.20 81.20 95 0   1 ורות צבעוניותצ -250צורות הפלא 

 59.83 59.83 70 100 100 1 הדייג 

 76.92 76.92 90 95 95 1 חלקים 36גלת קוביות ע -משחק עץ 

 29.91 29.91 35 55 55 1 ון לוח הכפלחשב-דומינו מתמטיקה

 42.74 42.74 50 55 55 1 משלוח

 4688.89     6510     סה"כ ללא מע"מ 

 5000.00     6700     סה"כ כולל מע"מ לאחר הנחה



 ס"ד ב

 

      

 
 201914/-15מס'   ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                             

 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות       

4 

 156 39 4 ליפגלוס

 98 49 2 קרם לחות

 29 29 1 דבק להורדת ריסים

 100 25 4 מברשת לצבעי מים

 80 8 10 ספוגית מיק אפ שישה

 21 7 3 ספוגית מחוררת שחורה לאיפור

 100 25 4 ריסים לצילומי אופנה

 54 9 6 לציורי פנים מינישבלונה 

 90 15 6 שבלונה לציורי פנים רגיל

 210 35 6 צבע מים

 784 98 8 גוונים 12צבע מים 

 120 30 4 פלטת צבעים לאפקטים

 90 30 3 גרם 25צבע מים 

 90 45 2 דם מלאכותי נוזלי

 135 45 3 דם קרוש במרקם

 118 59 2 שעווה לפיסול ואפקטים

 270 45 6 לקיבוע אפקטים פיקסטיב

 59 59 1 לטקס נוזלי שקוף צבעוני

 6524     ₪סה"כ כולל מע"מ 
 
 

    **  יודגש כי בפנייה לקבלת הצעת מחיר, הותנתה השתתפות במתן הצעות לגבי כל הפריטים.   
 הספק עונה  . כולל מע"מ₪  6,524 מי לפשטט בע"מ  ע"ס ר -עדה לזרגן ההתקשרות עם  רמחלקת רכש ממליצה לאש   
 . על דרישות העירייה    
  202722930  -מקור תקציבי    

 ( 3)נספח מס' 
 
 
 
   רחוב רכישת שלטי   - 262/2019הצעה מס' . 4

 מחלקת כבישים נדרש לרכוש  ע"פ י צורך עמודים ושלטי רחוב , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת  /לאגף הנדסה     
 הצעות מחיר מהספקים הבאים:    
  ,ד.פ. המרכז הישראלי לשילוט , שון שלטים , שלטים שי , היוצר סדנא לשילוט שרגרף , גל ניאון תעשיות    
 ענטבי & אינג'ר .    
 נענו לבקשה:הספקים אשר     
 , היוצר סדנא לשילוט, שרגף. ד.פ. המרכז הישראלי לשילוט     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 השוואות מחירים :להלן טבלת 
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היוצר 
סדנא 

 לשילוט
 

ד.פ. המרכז 
הישראלי 

 לשילוט
 

 שרגרף
 

 כמות תיאור הפריט/העבודה/השירות

מחיר 
יחידה 

ללא 
 ₪ מע"מ 

סה"כ 
ללא 

 ₪ מע"מ 

מחיר יחידה 
 ₪ ללא מע"מ 

סה"כ 
ללא 

 ₪ מע"מ 

מחיר 
יחידה 

ללא מע"מ 
 ₪ 

סה"כ 
ללא 

 ₪ מע"מ 

שלט רחוב, שלט דו צדדי אלומיניום 
ABS  42*82פינות מעוגלות במידה 

רב עוצמה צבוע  HIס"מ מחזיר אור 
בצבע ראל טורקיז באותו הגוון הקיים 

בעיר כולל גרפיקה וכיתוב בשלוש 
 שפות.

50 244 12200 105 5250 249 12450 

שלט רחוב, שלט דו צדדי אלומיניום 
ABS  42*82פינות מעוגלות במידה 

רב עוצמה צבוע  HIס"מ מחזיר אור 
בצבע ראל טורקיז באותו הגוון הקיים 

 10000 200 4800 96 12200 244 50 בעיר ללא כיתוב.

מטר,  4עמוד לשלט רחוב באורך 
מ"מ צבוע בצבע  2.5מגולוון עובי דופן 

 14750 295 23250 465 29250 585 50 ראל טורקיז 

לשלט רחוב, פרופיל צינור מסגרת 
. 42*82מגולוון לשלט מעוגל במידות: 

שבחלק התחתון של המסגרת במקום 
ס"מ על מנת  1.5פינים , פלח של 

 למנוע תנודות של השלט
50 280 14000 97 4850 190 9500 

 46700   38150   67650     ₪סה"כ ללא מע"מ 

 7939   6485.5   11500.5     מע"מ

 54639   44635.5   79150.5     ₪מע"מ סה"כ כולל 

 ד.פ. המרכז הישראלי לשילוט ע"ס לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של   מחלקת רכש ממליצה             
 הספק עונה על דרישות העירייה.  לא כולל מע"מ. ₪  44,635.5    
 ומאושרות ע"י הגזברית .הזמנות חתומות , ע"פ  1744400740  -מקור תקציבי     
 

 ( 4נספח מס' 
 
  מערכת מצלמות לכלביה העירונית  - 263/2019הצעה מס' . 5

 הווטרינרית העירונית פנתה למחלקת מחשוב בכדי לסייע בנושא התקנת מצלמות למבנה)מכולה( שיוצב בשמשון     
 . 15הגיבור     
 לפנייה צורף שרטוט  עבור מערכת מצלמות לכלביה העירונית ) קבלת הצעות מחירבבקשה ל מחלקת המחשוב פנתה     
 לספקים הבאים : ( של המבנה והיכן יותקנו המצלמות     

 . לא כולל מע"מ₪  12,519  -ש.שחר  .א

 לא כולל מע"מ .₪  12,050  -רז קול  .ב

  לא כולל ₪  12,050 רז קול ע"ס  את ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של המחשוב  ממליצה לאשר  מחלקת     
 על דרישות העירייה. עונה הספק  מע"מ.     
 יודגש כי השירות כולל אחריות לשנה.     
 תב"ר מוסדות ציבור     -מקור תקציבי     

 ( 5)נספח מס' 
 

 רכישת מכשירי קשר   - 264/2019הצעה מס' . 6
 אוזניות )שב"כ( מחברת מוטורולה :  מכשירי קשר ושש 8שיטור עירוני נדרש לרכוש למחלקת      
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 ושישה מכשירים לשעת חירום לבעלי ) הגדלת הפיקוח (  שני מכשירים עבור הפקחיות החדשות במחלקת הפיקוח     
 . רה"ע , מנכ"ל תפקידים כגון  :     
 האירועים בעיר.ספורט ואירועים בניהול תקין של רים אלו ישמשו  את אגף שגרה שישה מכשייודגש כי בשעת     
 וספים ? מ"מ   ולא נעשתה התמחרות עם נותני שירות נ לחברת מוטרולה מדוע נעשתה  פנייה רק   -לשאלת הועדה     
 ת  מנהל  מח' פיקוח ושיטור עירוני משיב כי במידה והייתה נעשית פנייה לנותני שירות אחרים היה נדרש לצרוב א    
   התדר.  בנוסף לכך, חברת מוטורולה היחידה שנותנת מענה בזמן חירום.     
 וני משיב כן. באם מדובר במחיר זהה לרכישה שבוצעה בעבר? מ"מ מנהל מח'  פיקוח ושיטור עיר  -לשאלת הועדה     

  
 כולל מע"מ.₪  17,653ע"ס מחברת מוטורולה  מחלקת שיטור עירוני ממליצה לאשר הרכישה    
  1761200750  -מקור תקציבי     

 ( 6)נספח מס' 
 
 ר טכנולוגיותב -יחודשיים עבור ניהול וועדה, ניהול נכסים ואתר הנדס שימוש דמי - 2019/265. הצעה מס' 7

 כולל ₪ 75,697 ס"ע מ"בע טכנולוגיות בר עם התקשרות אישרה 17.01.2018מיום  5/2018-14 ' מס פטורות הצעות עדתו

  .זה בנושא פומבי מכרז ליציאת בכפוף ניתן האישור. מ"מע

תאריך לאישרה המשך התקשרות עם בר טכנולוגיות עד  12.12.2018מיום  61/2018-15ועדת הצעות פטורות מס' 

 לאור עיכובים שהיו עד לפרסום המכרז. ,31.3.2019

 לתאריך עד טכנולוגיות בר עם התקשרות אישרה המשך 06.3.2019מיום  14/2019-15 'מס פטורות הצעות עדתו

  .לאור העיכוב שנגרם בפרסום המכרז 31.5.2019

ומשלא נמצאה הצעה כשרה הוחלט למנות ועדה מקצועית אשר תערוך  13.05.2019מיום  2.2019-15בוועדת מכרזים מס' 

 שם התמחרות, בכפוףפנייה אחידה ושוויונית לחברות המציעות אשר ניגשו למכרז ועמדו בתנאי הסף ולחברות נוספות ל

 לאישור מועצת העיר. 

עד לאישור  31.7.2019אישרה המשך התקשרות עד לתאריך  22.5.2019מיום  27/2019-15ועדת הצעות פטורות מס' 

 מועצת העיר  ) ניתן בסוף חודש יוני( ועד לכינוס ועדת משא ומתן. 

חברות שעומדות בתנאי הסף, בר טכנולוגיות בע"מ )היחידה שהגישה הצעה( וחברת קומפלוט בע"מ.  2בשוק יש  כיום

חברת קומפלוט ציינה כי איננה מעוניינת להגיש הצעה מטעמי הטמעה ומחיר נמוך לטעמה. משנמצא כי יש רק הצעה 

 ע"מ על דמי השימוש החודשיים. אחת, יש לכנס וועדה למו"מ על מנת להתמחר עם חברת בר טכנולוגיות ב

  30.9.2019בר טכנולוגיות עד לתאריך חברת לאור האמור לעיל אגף הנדסה ממליץ לאשר את המשך ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ לחודש. ₪  11,958המוקדם מבינהם, בסך של , החלטת ועדת משא ומתן ובחירת זוכהאו עד 

  1731000759 -מקור תקציבי

 (7 )נספח מס'

 

 40הגדלת שכ"ט לתכנון נוף של קיר אקוסטי בכביש  - 2019/626הצעה מס' . 8
 עבור מ"בע נוף דריכלותא מעוז ברוידא חברת עם התקשרות אישרה  02.05.2018מיום  18/2018-14 פטורות הצעות ועדת

ן החברה הכינה תכנו .מ"מע לא כולל ₪ 324,000 ס"ע קונסטרוקציה יועץ עם יחד 40 בכביש אקוסטי קיר של נופי תכנון

 חלופות כדי שנתיבי ישראל יאשרו את התכנית. לאחר פניות חוזרות ונשנות של אגף הנדסה לקבל את אישורה מספר עם 

של חברת נתיבי ישראל לתכנית של בניית הקיר, נאמר על ידי נת"י כי הם צריכים תכנית מפורטת ולכן נבחרה חלופה 

 ית לא אושרה ע"י נת"י וביקשו כי יהיה שינוי של תוואי הקיר. אחת וזאת הוגשה לאישור. אולם התכנ

לא  16,196  -ולפיכך יש להגדיל את שכ"ט בחברת ברוידא מעוז צריכה לעדכן את התכנית לאור האמור לעיל, נדרש כי 

 מהחוזה המקורי(. 5%מע"מ )הגדלה של  כולל 

 מע"מ.לא כולל ₪  16,196מ ע"ס "בע נוף אדריכלות מעוז חברת ברוידאאגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה עם 



 ס"ד ב
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  2615  -תקציבי  מקור 
 ( 8)נספח מס' 

 

 עבודת מסגרות במרכז ההפעלה - 267/2019הצעה מס'  . 9
 במסגרת השיפוץ הכללי המתקיים במרכז ההפעלה נדרשת עבודת מסגרות להחלפת כלל הסורגים לרבות פתחי       

 מילוט ומעקה.      

 מחלקת אחזקה פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:      

 האחים הרוש ., מסגריית המרכז       

 להלן הצעות המחיר שנתקבלו:

 כולל מע"מ.₪  36,689.68 -מסגריית המרכז   

 כולל מע"מ. ₪  42,489 -האחים הרוש   

  כולל מע"מ.₪  36,689ע"ס  המרכזמסגריית  ההצעה הזולה ביותר של  עם מחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות   
 
 תב"ר מוסדות ציבור -סעיף תקציבי    

 ( 10)נספח מס' 
 

 

 

 המלצות הועדה : 
 
 
 לביה"ס סיני   רי טיפולרכישת ציוד חד  - 259/2019הצעה מס' . 1

ש העיר מחלקת רכש וממליצה בפני ראמאחר וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה מאשרת המלצת 

 לא כולל מע"מ.₪  5,724ש.ת פעלטון ע"ס לאשר ההתקשרות עם 

 

   כישת ציוד פנאי  והעשרה לביה"ס סיניר  - 260/2019הצעה מס' . 2
ש העיר מאחר וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני רא 

 כולל מע"מ. ₪  5,000תלתן ערכות למידה בע"מ  ע"ס  לאשר ההתקשרות עם 

 

 רכישת ציוד למגמת האיפור לביה"ס סיני  - 261/2019הצעה מס' . 3
ע"מ ע"ס ברמי לפשטט   -עדה לזורגןהועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 ש"ח כולל מע"מ.  6,524

 

  רכישת שלטי רחוב    - 262/2019הצעה מס' . 4
 ש העיר    מאחר וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני רא   

  לא כולל מע"מ. ₪  44,635.5ד.פ. המרכז הישראלי לשילוט ע"ס    לאשר ההתקשרות עם    

 
 
 
  מערכת מצלמות לכלביה העירונית  - 263/2019הצעה מס' . 5
 ש העיר    מאחר וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני רא   



 ס"ד ב
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  כולל  מע"מ.לא ₪  12,050רז קול ע"ס    לאשר ההתקשרות עם    

 יודגש כי השירות כולל אחריות לשנה.     

 
 רכישת מכשירי קשר   - 264/2019הצעה מס' . 6

   העובדה כי חברת מוטורלה היא היחידה   ,מנהל מח' הפיקוח והשיטור העירונילאור ההסבר שניתן ע"י מ"מ     

   , הועדה מאשרת המלצת מח' רים היה נדרש לצרוב את התדר(חפנייה לנותני שירות אבשנותנת מענה בזמן חירום )     

 כולל מע"מ.₪  17,653ע"ס מחברת מוטורולה  השיטור העירוני וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה     

 
 ר טכנולוגיותב -יחודשיים עבור ניהול וועדה, ניהול נכסים ואתר הנדס שימוש דמי - 2019/265. הצעה מס' 7

סה ומשנמצא כי לא ניתן להפסיק דע"י כלכלן אגף ההנ והנימוקים שניתנו  לאור כל האמור בבקשה ובנספחים, ההסבר

לאשר את המשך , הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר את השירות שניתן ע"י העירייה 

המוקדם , החלטת ועדת משא ומתן ובחירת זוכהאו עד  30.9.2019בר טכנולוגיות עד לתאריך חברת ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ לחודש. ₪  11,958מבינהם, בסך של 

 . יש להאריך ביטוחים וערביות לטובת העירייה 

 

 40בכביש  הגדלת שכ"ט לתכנון נוף של קיר אקוסטי - 266/2019. הצעה מס' 8
מההסכם המקורי, הועדה  המותרים 25%לאור האמור בבקשה ובנספחים וכן נוכח העובדה כי ההגדלה אינה עולה על  

מ "בע נוף אדריכלות מעוז חברת ברוידאגדלת החוזה עם וממליצה בפני ראש העיר את  האגף הנדסה מאשרת המלצת 

 מע"מ.לא כולל ₪  16,196ע"ס 

 

 עבודת מסגרות במרכז ההפעלה - 267/2019הצעה מס'  . 9
 ש העיר   מאחר וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני רא    

  כולל מע"מ.₪  36,689המרכז ע"ס סגריית מלאשר ההתקשרות עם     

 
 

 

 רונן עזריה                                            רוזה עללאל            
  מנכ"ל העירייה                                         גזברית העירייה                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :  חלטות ראש העיר ה
 

 
 לביה"ס סיני   רי טיפולרכישת ציוד חד  - 259/2019הצעה מס' . 1

 לא כולל מע"מ.₪  5,724ש.ת פעלטון ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 



 ס"ד ב
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   כישת ציוד פנאי  והעשרה לביה"ס סיניר  - 260/2019הצעה מס' . 2
 כולל מע"מ. ₪  5,000תלתן ערכות למידה בע"מ  ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 

 רכישת ציוד למגמת האיפור לביה"ס סיני  - 261/2019הצעה מס' . 3
 ש"ח כולל מע"מ.  6,524מי לפשטט  בע"מ ע"ס ר -עדה לזורגןההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

  רכישת שלטי רחוב    - 262/2019הצעה מס' . 4
  לא כולל מע"מ. ₪  44,635.5ד.פ. המרכז הישראלי לשילוט ע"ס    ההתקשרות עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר    
 
  מערכת מצלמות לכלביה העירונית  - 263/2019הצעה מס' . 5
  כולל  מע"מ.לא ₪  12,050רז קול ע"ס    ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר   
 יודגש כי השירות כולל אחריות לשנה.     
 
 רכישת מכשירי קשר   - 264/2019הצעה מס' . 6

 כולל מע"מ.₪  17,653ע"ס מחברת מוטורולה  הרכישה   מאמץ החלטת הועדה ומאשר     
 
 ר טכנולוגיותב -יחודשיים עבור ניהול וועדה, ניהול נכסים ואתר הנדס שימוש דמי - 2019/265. הצעה מס' 7

החלטת ועדת או עד  30.9.2019בר טכנולוגיות עד לתאריך חברת  מאמץ החלטת הועדה ומאשר הארכת ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ לחודש. ₪  11,958המוקדם מבינהם, בסך של , משא ומתן ובחירת זוכה

 

 40בכביש  הגדלת שכ"ט לתכנון נוף של קיר אקוסטי - 266/2019. הצעה מס' 8
לא כולל ₪  16,196מ ע"ס "בע נוף אדריכלות מעוז חברת ברוידאגדלת החוזה עם ה  מאשר אתמאמץ החלטת הועדה ו

 מע"מ.

 

 עבודת מסגרות במרכז ההפעלה - 267/2019הצעה מס'  . 9
  כולל מע"מ.₪  36,689המרכז ע"ס סגריית מעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות    

 
 
 

 יכאל וידלמ                                                                                                                             

 ירראש הע                                                                                          
 רמלה   
 


