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 בחדר (, 2019  אוקטובר 03)  תש"ף  תשרי  ד'  חמישייום    התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) מישיבת 
 רמלה.  1, ויצמן  ע"ש זינגר ז"ל  ניין העירייהבע"ש אפריאט ז"ל, בישיבות 

 
        נוכחים :                                                                               :משתתפים

  ובר העירייה ד -רוני ברזילי     גזברית העירייה                                  ס.   -  שגיא רוזנבלט
                                        משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

 מנהלת מחלקת משק ונכסים -מיכל רוטמן
                                            אגף הנדסה כלכלן - עוז בן שלוש 

                                        מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 
                                                                      

 הנדון:
 

 פרסום הפסטיבל ברדיו ובטלוויזיה -2019/348הצעה מס'   .1

   הבאים  מציעיםפנתה ל  חלקת הדוברותמ , 15-17/10/2019בתאריכים במסגרת פרסום ושיווק פסטיבל עיר עולם שיתקיים 
 מוקד ארצי, אקסיומה. לצורך פרסום הפסטיבל ברדיו ובטלוויזיה:

 
 מחירים: השוואות  להלן טבלת

 
 

 מוקד הפרסום הארצי אקסיומה  אור הפריטית
שידורים של  24פרסום חבילה של 

קשת  12שקופית הפסטיבל בערוץ 
רשת, כולל הפקת  13וערוץ 

 שקופית.

  ש' כולל מע"מ 37,900
 ש' כולל מע"מ 24,100

 

 -פרסום חבילת שידורים ברדיו
שידורים  40שידורים,  120סה"כ 

בכל אחת מתחנות הרדיו 
 +      FM 100רדיוס  -האזוריות

  101.5+ רדיו דרום     FM 99אקו 
FM  15. ג'ינגל מזמין לפסטיבל 

 שניות

 
 ש"ח כולל מע"מ 18,966

 
 

 ש"ח כולל מע"מ 19,094

 
 

 ם וניסיון דובר העירייה משיב כי יש למציעים ניסיון רב בתחום הפרסו המציעים האלו ?למה נעשתה פנייה לשני  -לשאלת הועדה
 קודם טוב. כמו כן, מוסיף דובר העירייה כי המחירים סבירים.

 
 עם ההצעה הזולה ביותר כדלקמן : לאשר ההתקשרות הדוברות ממליצה מחלקת 
  כולל מע"מ.₪  24,100הארצי ע"ס  מוקד הפרסום - פרסום חבילת שידורים בטלוויזיה ) פריט א'( .א

 כולל מע"מ.₪  18,966קסיומה ע"ס א   -פרסום חבילת שידורים ברדיו ) פריט ב' (  .ב

 
 1822300781  -י מקור תקציב

 (1)נספח מס' 
 

 ) חול המועד סוכות( רכישת דגלים לפסטיבל רמלה עיר עולם  -2019/349הצעה מס'   .2

 לקבלת הצעות מהספקים הבאים:מחלקת רכש פנתה בבקשה לם נדרש לרכוש דגלי מדינות. לפסטיבל רמלה עיר עו           
 .כדורי, דגל ושלט, שרגאי, מיקו דגלים           
 .כדורי ,: דגל ושלטהלבקש הספקים אשר נענו           
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 להלן טבלת השוואות מחירים :

   
 דגל ושלט

 
 כדורי

 מחיר יחידה מחיר סה"כ מחיר יחידה כמות יחידת מידה שם פריט 
מחיר 
 סה"כ

 1200 40 1200 40 30 יחידה שראלי - 80על  160דגלים סיניים גודל 

עירייה. לוגו  – 80על  160דגלים סיניים גודל 
 חדש. פרוצס צבעוני מלא דו צדדי

 1350 45 2400 80 30 יחידה

 200 40 200 40 5 יחידה רה"בא - 80על  160דגלים סיניים גודל 

 200 40 200 40 5 יחידה נדהק - 80על  160דגלים סיניים גודל 

 200 40 200 40 5 יחידה יטאל - 80על  160דגלים סיניים גודל 

 200 40 200 40 5 יחידה טביהל - 80על  160דגלים סיניים גודל 

 200 40 200 40 5 יחידה רמניהג - 80על  160דגלים סיניים גודל 

 200 40 200 40 5 יחידה תיופיהא - 80על  160סיניים גודל דגלים 

 200 40 200 40 5 יחידה וליןפ - 80על  160דגלים סיניים גודל 

 200 40 200 40 5 יחידה לבניהא - 80על  160דגלים סיניים גודל 

 200 40 200 40 5 יחידה וסיהר - 80על  160דגלים סיניים גודל 

 200 40 200 40 5 יחידה רזילב - 80על  160דגלים סיניים גודל 

 200 40 200 40 5 יחידה רופ - 80על  160דגלים סיניים גודל 

 200 40 200 40 5 יחידה ולומביהק - 80על  160דגלים סיניים גודל 

 200 40 200 40 5 יחידה רפתצ - 80על  160דגלים סיניים גודל 

 200 40 200 40 5 יחידה וקראינהא - 80על  160דגלים סיניים גודל 

 200 40 200 40 5 יחידה וניסיהת - 80על  160דגלים סיניים גודל 

 200 40 200 40 5 יחידה רוקומ - 80על  160דגלים סיניים גודל 

 200 40 200 40 5 יחידה וכרהב - 80על  160דגלים סיניים גודל 

 200 40 200 40 5 יחידה רגנטינהא - 80על  160דגלים סיניים גודל 

 200 40 200 40 5 יחידה ווןי - 80על  160דגלים סיניים גודל 

 200 40 200 40 5 יחידה קסיקומ - 80על  160דגלים סיניים גודל 

מטר  4תרנים איכותיים לדגלים סיניים באורך 
מטר עשוי מתכת  1כולל "ר". מתפרקים ליח' של 

 בציפוי אפקוסי
 15400 110 21000 150 140 יחידה

 21950   28600       ₪סה"כ ללא מע"מ 
 
 
 
 תוך. הצעתו המשוקללת זולה יותר וכמו כן אספקת הדגלים  כדורי אשר הרכישה מהספקממליצה ל מחלקת רכש 
 .מע"מלא כולל  ₪ 30,000על סכום הרכישה לא יעלה .  עבודה ממועד אישור הגרפיקה  יומיים  
 
 1822200786, 1822300781   -מקור תקציבי  

 
 ( 2 מס'  )נספח 

  
 
 
 
 
 
 

 ) חול המועד סוכות( לפסטיבל רמלה עיר עולם גדרות רכישת  -350/2019הצעה מס'   .3
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 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקי הבאים:  לפסטיבל רמלה עיר עולם נדרש לרכוש גדר ניידת.
 יהודה גדרות, גדרות אורלי, אור תע"ש. 

 יהודה גדרות, אור תע"ש.  נענו לפנייה:הספקים אשר 
 

 להלן טבלת השוואות מחירים :
 "שיהודה גדרות                אור תע                                                                           

 תיאור הפריט
יחידת 

 מידה
 כמות

מחיר 
 יחידה 

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה 

מחיר 
 סה"כ

 הערות 

מטר  3.5גדר ניידת מגולוונת, במידות: 
מטר גובה כולל בסיסים  2אורך, 

 בהתאם לכמות הגדר. כולל מחברים.
   25200 420 15300 255 60 יחידה

הובלה אספקה ופריקה תוך שתי ימים 
 מרגע קבלת הזמנה מאושרת.

  1 500 500 1000 1000   

   26200   15800       ₪ סה"כ ללא מע"מ 

         
 , הצעתו הזולה ביותר והספק עונה על דרישות העירייה. יהודה גדרותמחלקת רכש ממליצה לאשר הרכישה מהספק 

 לא כולל מע"מ. ₪  15,800סכום הרכישה לא יעלה על 
 

 1822300781 -מקור תקציבי 

 (3מס'  )נספח 
 
 
 
 
 מלצות הועדה : ה

 
 

                                :2019 באוקטובר  71-15במסגרת פרסום ושיווק פסטיבל עיר עולם שיתקיים ב - 2019/834הצעה מס'   .1
 לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי נעשתה פנייה אחידה ושוויונית וההמלצה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת דוברות וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות כדלקמן :  

  כולל מע"מ.₪  24,100מוקד הפרסום הארצי ע"ס  - פרסום חבילת שידורים בטלוויזיה ) פריט א'( .א

 כולל מע"מ.₪  18,966קסיומה ע"ס א   -פרסום חבילת שידורים ברדיו ) פריט ב' (  .ב

 

 ) חול המועד סוכות( רכישת דגלים לפסטיבל רמלה עיר עולם   -2019/349הצעה מס'  .2
קללת הינה ההצעה הזולה ביות וכן ישנו יתרון בזמן ולאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי ההמלצה להצעה המש

האספקה ) תוך יומיים מאישור הגרפיקה(, הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה 
  לא כולל מע"מ.₪  30,000סכום הרכישה לא יעלה על  כדורי.הספק מ

 

 ) חול המועד סוכות( לפסטיבל רמלה עיר עולם גדרות רכישת  -350/2019הצעה מס'   .3
 הינה להצעה הזולה ביותר, הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכשלאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי ההמלצה 

 לא כולל מע"מ. ₪  15,800סכום הרכישה לא יעלה על . יהודה גדרותוממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה מהספק  

 

 
 רונן עזריה                                             שגיא רוזנבלט               

  מנכ"ל העירייה                            גזברית העירייהס.                      
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 : החלטות ראש העיר 
 

                                :0192 באוקטובר  17-15במסגרת פרסום ושיווק פסטיבל עיר עולם שיתקיים ב - 348/2019הצעה מס'   .1
 מאמץ החלטת הועדה ומאשר  ההתקשרות כדלקמן : 

  כולל מע"מ.₪  24,100וקד הפרסום הארצי ע"ס מ -פרסום חבילת שידורים בטלוויזיה ) פריט א'(  .א

 כולל מע"מ.₪  18,966קסיומה ע"ס א   -פרסום חבילת שידורים ברדיו ) פריט ב' (  .ב

 

 ות() חול המועד סוכ רכישת דגלים לפסטיבל רמלה עיר עולם   -349/2019הצעה מס'  .2
  לא כולל מע"מ.₪  30,000סכום הרכישה לא יעלה על  כדורי.הספק מהרכישה  רמאמץ החלטת הועדה ומאש

 

 ) חול המועד סוכות( לפסטיבל רמלה עיר עולם גדרות רכישת  -350/2019הצעה מס'   .3
 לא כולל מע"מ. ₪  15,800סכום הרכישה לא יעלה על . יהודה גדרותמאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה מהספק 

   

 

 

 

 מיכאל וידל

 ראש העיר
 רמלה

 
 


