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  (, בחדר 2019ביולי 30 תמוז 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 
 

                                                                             :משתתפים
  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  -עו"ד שלי ביטון 

                                                                      

 הנדון:
 
 ביצוע עבודות גיזום עצים  -2019/268הצעה מס' . 1
 לבצע גיזום עצים , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים: למוסדות החינוך נדרש     

 א.ע. צאלון בע"מ , הכורתים ,נופים ואחזקות בע"מ , גיא בר לב,  אופק גיזום עצים בע"מ.    

 הספקים אשר נענו לבקשה:    
 נופים אחזקות בע"מ,  אופק גיזום עצים בע"מ.     
 

 להלן טבלת השוואות מחירים: 
 

 
   

אופק גיזום עצים 
 בע"מ 

נופים אחזקות 
 ופיתוח

 כמות תיאור הפריט/העבודה/השירות

מחיר 
מקסימום 

ליחידה ₪  
 ללא מע"מ 

מחיר 
מקסימום 
סה"כ  ₪  
 ללא מע"מ

מחיר 
יחידה 
לאחר 
הנחה 

ללא 
מע"מ 

 ₪ 

סה"כ  
לאחר 
הנחה 

ללא 
 מע"מ ₪ 

מחיר 
יחידה 
לאחר 
הנחה 

ללא 
 מע"מ ₪ 

סה"כ  
לאחר 
הנחה 

ללא 
 מע"מ ₪ 

 יום עבודה של גוזם עצים עם מנוף 
27 3200 86,400 

    
3200 86400 

 72,630 2,690 שעות   8יום עבודה = 

בטיפוס על עצים מעל יום עבודה של גוזם עצים  
 48,600 2700 18 מטר 12

2,690 48,420 
2700 48600 

     שעות  8יום עבודה = 

 135000   121,050   135,000     סה"כ ללא מע"מ ₪ 
 

       
 

 **     בבקשה לקבלת הצעות מחיר צוין מחיר מקסימום , המציעים רשאים היו לתת מחיר נמוך ממחירי המקסימום 
 ההצעה הגבוהה ביותר תפסל.         

 
 ישנו פירוט לגבי כמות העצים והאם יש עצים מוגנים שלא ניתן לכרות  ? האם   -לשאלת הועדה    

 פירוט מלא בטבלה לגבי מספר העצים. בנוסף לכך, אין המדובר בכריתת עצים אלא רק   מח' רכש משיבה :יש מנהלת    

 בגיזום.    

 אופק גיזום בע"מ, לאחר בדיקת הצעות המחיר מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  
, לא כולל מע"מ( 143,600סכום הביצוע לא יעלה על סכום המחייב מכרז )   , 10% -ההצעה  נמוכה ממחיר המקסימום ב 

 הספק עונה על דרישות העירייה. 
 לרבות ערבויות וביטוחים לטובת העירייה.  יש לעגן את ההתקשרות בהסכם

     
 שיפוצי קיץ   -מקור תקציבי  

 ( 1)נספח מס' 
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  למוסדות חינוך ולעירייהלבנים רכישת מוצרי חשמל   - 2019/269הצעה מס' . 2

 רמלה  נדרש מדי פעם לרכוש מוצרי חשמל לבנים. תיולעירילמוסדות החינוך    

 בבקשה לקבלת הצעות מחיר מחלקת רכש פנתה לספקים הבאים:   

  מוצרי חשמל.  א.ל.מ,  טרקלין חשמל ,הום סנטר חשמל חצי חינם , אסתר אוניברסל , רון אלקטרוניקה,   

 נענו לבקשה:הספקים אשר    

 הום סנטר.,  אסתר אוניברסל   

    

 להלן טבלת השוואות מחירים : 

 

 המציעים התייחסו לכל הפרטים .  •

 

אוניברסלהום סנטרטבלת  השוואות

הערותמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותיח' חישובתאור הפריט

מקרר בקו 320  ליטר NF  קירור יבש דגם 

1137513752042.732042.73יחידה135120

הום סנטר: קראון - 

אוניברסל: 409 ליטר

מקרר אמקור 500 ליטר דגם 570AM NF לבן
אוניברסל: 1229522952820.512820.51LGיחידה

מקרר הייסנס 260  ליטר DF  קירור יבש 

דגם 135120 שווה טיב וערך
1775775854.7854.7יחידה

הום סנטר: זק"ש - 

אוניברסל - לוומט 

תורכיה

NF מקרר אלקטרה 280 ליטר

1162516251623.931623.93יחידה

הום סנטר: הייר - 

אוניברסל: נורמנדה 

340 ליטר

טוסטר אובן נורמנדה 45 ליטר
1452452256.41256.41יחידה

הום סנטר: מורפי 

ריצ'רדס -

מיקרוגל דיגיטלי סמסונג 23 ליטר
1298298384.62384.62יחידה

הום סנטר: מורפי 

ריצ'רדס

LG 2460 מערכת שמע
1535535615.38615.38יחידה

הום סנטר: פנסוניק - 

LG 4360 :אוניברסל

הום סנטר: גולד ליין1757594.0294.02יחידהכיריים חשמליים 1 להבות זק"ש

הום סנטר: גולד ליין1105105145.3145.3יחידהכיריים חשמליים 2 להבה זק"ש

1158158162.39162.39יחידהכירה קרמית 1 להבות זק"ש

אוניברסל: גול ליין1205205213.68213.68יחידהכיריים קרמיות 2 להבה זק"ש

1172172196.58196.58יחידהמיחם נירוסטה 50 כוסות גוף חימום נסתר

קומקום חשמלי נרוסטה 1.7 ליטר אלקטרו 

הום סנטר: זק"ש1656576.9276.92יחידהחנן גוף חימום נסתר

מקרר משרדי אלקטרה 90 ליטר לפחות

1536536555.56555.56יחידה

הום סנטר: קראון - 

אוניברסל: לוומט 

תורכיה

כיריים 4 להבות גז משולבים עם תנור אפיה 

11693169311881188יחידהטורבו 3 תבניות לפחות

הום סנטר: בלומברג 

- אוניברסל: לוומט

כיריים 5 להבות גז משולבים עם תנור טורבו 

3 תבניות לפחות
1343534353333.333333.33יחידה

אוניברסל: קופר + 

מחיר לתבנית 

נוספת:182.05

הום סנטר: דלונגי1597597182.05182.05יחידהמיקרוגל דיגיטלי 32 ליטרים סמסונג

מיקרוגל דיגיטלי 25 ליטרים - סמסונג
1349349589.74589.74יחידה

הום סנטר: מורפי 

ריצ'רדס

הום סנטר: זק"ש1192192504.27504.27יחידהמקרוגל מיכני 21 ליטרים

מקרוגל מיכני 32 ליטרים

1251251299.15299.15יחידה

הום סנטר: זק"ש - 

מכני 25 ליטר  - 

אוניברסל: גולד ליין 

25 ליטר

NF מקרר 700 ליטרים טריפל

1702570255888.885888.88יחידה

הום סנטר + 

אוניברסל: דגם: 

RF260

הום סנטר: 1125125119.66119.66HOMEיחידהטוסטר לחיצה 4 פרוסות
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מחלקת רכש תבצע תמהיל ותרכוש  , הום סנטרועם   אסתר אוינברסל לאשר ההתקשרות עם  מחלקת רכש ממליצה 

 פ הפריט הזול ביותר. את המוצרים ע"

  . לשנה  מע"מ ₪ לא כולל 100,000על סכום הרכישה למוצרי חשמל לבנים משני הספקים לא יעלה 

 ישות העירייה. הספקים עונים על דר

 ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה., כלל מחלקות העירייה , תב"ר הצטיידות 740  -מקור תקציבי 

 ( 2)נספח מס' 
  

 ייצור אספקה והתקנת משטחי נירוסטה וכיורים לגני ילדים  - 2019/270הצעה מס' . 3

 ילדים נדרש לייצר ולהתקין משטחי וכיורי נירוסטה במטבחים , מחלקת רכש פנתה בבקשה  לקבלת הצעות  לגני     
 מחיר מהספקים הבאים:    
 רוסטה.  יג.ג. נ, קירוסקאי , גסטרוליין , קצב , נירומטל , תנורי דניאל     
 נענו לבקשה:הספקים אשר     
 .  רוסטהינג.ג. ,  נירומטל , תנורי דניאל    
 
  להלן טבלת השוואות מחירים :    

      

תנורי 
  דניאל

ג.ג.  
  נירומיטל  נירוסטה

 כמות תיאור הפריט/העבודה/השירות
מחיר 

 יחידה 
מחיר 
 סה"כ 

מחיר 
 יחידה 

 מחיר סה"כ 
מחיר 

 יחידה 
מחיר 
 סה"כ 

בגן ילדים  משטח נירוסטה עבור מטבח
מ. "מ 1.5עובי  250/0.65במידות: 

 המחיר כוללת הובלה, אספקההצעת 
 והתקנה. מצ"ב סקיצה 

5 3000 15000 4100 20500 4100 20500 

 20500 4100 20500 4100 15000     סה"כ ללא מע"מ ₪

 3485  3485  2550   מע"מ
 23985  23985  17550   סה"כ כולל מע"מ ₪

        
 סכום הרכישה לא יעלה על   , תנורי דניאל לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת רכש ממליצה   

 העירייה . הספק עונה על דרישות  מע"מ.   לא כולל  ₪  30,000   

 שיפוצי קיץ - מקור תקציבי     

 (3  )נספח מס'
 

 

 העירייהרכישת מתקני מים למוסדות החינוך ולמחלקות  - /2019271הצעה מס' . 4

 למוסדות החינוך ומחלקות העירייה נדרש לרכוש לעיתים מתקני מים , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות    

 מחיר מהספקים הבאים:   

 , פילטר בר, אלקטרה בר, מיטב בר, עולם המים וצלול. מטריקס /שטראוס מים ,א.א. מעיינות , מעיינות החיים   

 נענו לבקשה:הספקים אשר    

 ,  פילטר בר. שטראוס מים ,א.א. מעיינות   

   
 
 
 
 
 להלן טבלת השוואות מחירים :   
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א.א מעיינות, בהתאם -ושטראוס מים, מעיינות החיים/מטריקס מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 ₪ לא כולל מע"מ(.  143,600סכום הרכישה לא יעלה על סכום המחייב מכרז ) למחיר הזול ביותר לפריט. 
 

 
 עפ"י הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.ר הצטיידות , "כלים ומכשירים, תב 740 - ימקור תקציב

     
 ( 4)נספח מס'

 

  רכישת חולצות לתלמידי כיתה א' בעיר רמלה  -2019/272הצעה מס' . 5  

 .חולצות לתלמידי כיתה א' בעיר רמלהאגף חינוך ונוער פנה למחלקת רכש בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור     

 אלעד. , כדורי , בן ליין , בגד כפת א.לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים :   מחלקת רכש פנתה בבקשה    

 להלן טבלת השוואות מחירים :      

  אלעד בגד כפת בגדי עבודה  בן ליין   כדורי   

 אור הפריט ית
יח' 

 כמות  חישוב
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

תפירה וגימור  100%. כותנה   Tחולצות  
איכותיים בצבע לבן הדפסת סלוגן עירייה  
פרוצס צבעוני מלא בנוסף בחזית החולצה  
תהיה רקמה  בחמישה  צבעים  כל מילה  
וסימן בצבע אחר. הרקמה תהיה בערבית  

   ובעברית  .   

              

    

 9100 14 10725 16.5 7800 12 9100 14 650 יחידות   10קמה בעברית מידה חולצות  עם ר

 6300 14 7425 16.5 5400 12 6300 14 450 יחידות  12חולצות  עם רקמה בעברית מידה 

 2800 14 3300 16.5 2400 12 2800 14 200 יחידות   10חולצות  עם רקמה בערבית מידה 

 2800 14 3300 16.5 2400 12 2800 14 200 יחידות  12חולצות  עם רקמה בעברית מידה 

 סה"כ ללא מע"מ ₪  
   21,000  18,000  24,750  21,000 

     

 

     

א.א. מעיינות מעיינות החיים - מטריקספילטר ברשטראוס מיםטבלת השוואות מתקני מים

מחיר יחידה ללא מע"מ ₪ מחיר יחידה ללא מע"מ ₪ מחיר יחידה ללא מע"מ ₪ מחיר יחידה ללא מע"מ ₪ כמותיחידת מידהתיאור הפריט/העבודה/השירות

מתקן מים חמים קרים כולל מס' 

סידורי / מק"ט שולחני/ עומד כולל 

תחזוקה לשלוש שנים צבע עפ"י 

12290270019971990יחידהבחירת העירייה עפ"י מפרט טכני.

מתקן מים קרים כולל מס' סידורי / 

מק"ט, ללא סנן מסוג קולר נירוסטה 

כול לתחזוקה ל - 3 שנים. עפ"י 

10306026472290יחידהמפרט טכני. גובה 110 ס,מ

דלפק נגיש + מתקן מים קרים 

1828040273940יחידהמתחבר למתקן בגובה 110 ס"מ

מתקן מים קרים כולל מס' סידורי / 

מק"ט, ללא סנן מסוג קולר נירוסטה 

כול לתחזוקה ל - 3 שנים. עפ"י 

11880316828472290יחידהמפרט טכני. גובה 60 ס"מ

דלפק - מתקן מים קרים נגיש לנכים 

בכסא גלגליםולעיוורים, כולל מספר 

סידורי / מק"ט. ללא סנן מסוג קולר 

מנירוסטה כולל תחזוקה ל - 3 שנים 

11808522013801650יחידהעפ"י מפרט טכני גובה 60 ס"מ

דלפק נגיש + מתקן מים קרים 

13688838842273940יחידהמתחבר למתקן בגובה 60
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 הספק עונה על דרישות   .  לא כולל מע"מ ₪ 18,000ע"ס  בן ליין בע"מ  מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם     

 העירייה .     

  1813200782  -מקור תקציבי     
 (  5)נספח מס' 

 

 השקיהרכישת חלקי חילוף ואביזרים למערכות   - 2019/732הצעה מס'  . 6

 למחלקת הגינון נדרש לרכוש חלקי חילוף ואביזרים למערכות ההשקיה, מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות   

 מחיר מהספקים הבאים:  

 ,  הכל בו לגן. אלגו השקיה , הגרעין  

 

 להלן טבלת השוואות מחירים :      

 
 

 אלגו השקייה, הגרעין, הכל בו לגן, בהתאם למחיר הזול ביותר לפריט. קת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם מחל  

 מע"מ.לא כולל  ₪  20,000סכום הרכישה לא יעלה   

 העירייה.ע"פ הזמנות חתומות ומאושרת ע"י גזברית ,  1746000720  -מקור תקציבי   

 ( 6)נספח מס' 

    

  חפירה תיחוח וסינון חול בגני ילדים ובגנים ציבוריים  - 2019/742הצעה מס' . 7

הכל בו לגןהגרעיןאלגו השקיה

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

2384768440880436872יחידהסרגל + חבק + 2 סולונואידים 982 ברמד

2564112866013206391278יחידהסרגל + חבק + 3 סולונואידים 982 ברמד

3741222388026408402520יחידהסרגל + חבק + 4 סולונואידים 982 ברמד

292018401100220010432086יחידהסרגל + חבק + 5 סולונואידים 982 ברמד

2110022001350270012462492יחידהסרגל + חבק + 6 סולונואידים 982 ברמד

104747024.67246.744.2442יחידהדיאפרגמה לרב ברונזה במידה "1 ברמד-עגול

דיאפרגמה לרב ברונזה במידה "11/2 ברמד-עגול
יחידה

107575036.36363.693930

10110110055.18551.8100.21002יחידהדיאפרגמה לרב ברונזה במידה "2 ברמד-עגול

דיאפרגמה לרב ברונזה במידה "1-דורות- 

מרובעת
יחידה

104949065.23652.339390

דיאפרגמה לרב ברונזה במידה "11/2-דורות- 

מרובעת
יחידה

106363070.31703.149.9499

דיאפרגמה לרב ברונזה במידה "2 -דורות -

מרובעת
יחידה

107272086.36863.657570

2158316215.38430.76150300יחידהמסנן "1--חברת עמיעד-קצר

25201040382.81765.62480960יחידהמסנן "2- חברת עמיעד-קצר

2230460501.631003.26213.6427.2יחידהמסנן "1.5 -קצר

2039.3278.64240480יחידהמסנן "1--חברת עמיעד-ארוך

20754.781509.566001200יחידהמסנן "2- חברת עמיעד-ארוך

2308616198.8397.6283566יחידהמסנן "1.5 ארוך

5066.31331.5570.2351יחידהמסנן "3/4 שחור עם ברז מש 12

3063.64190.92132396יחידהמסנן "1 שחור עם ברז מש 120

1003.33303.523523.9390יחידהמצמד דו כיווני 16*16 --הברגה - חום

1508118181.0118151.2סה"כ ללא מע"מ ₪

2563.773090.773085.7מע"מ

17644.7721271.7821236.9סה"כ כולל מע"מ ₪
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 לגני ילדים ולגנים הציבוריים נדרש לבצע חפירה תיחוח וסינון חול.  

  בבקשה לקבלת הצעות לספקים הבאים: מחלקת רכש פנתה  
 גיל תייר אספקת חול ואחזקת גנים, עידן אל גני, א.ד. אחים אדרי, גרין סנד / אלון חלווה, א.ד. מתקני משחקים,   
 אורי ורדי מתקני משחקים.  
  אספקת חול ואחזקת גנים, עידן אל גני, א.ד אחים אדרי, גרין סנד/אלון חלווה. הספקים אשר נענו לבקשתנו : גיל תייר  

   מחיר מקסימום המציעים רשאים לתת מחיר נמוך ממחיר  הציינמחלקת רכש  בבקשה לקבלת הצעות**  

 גבוה ממחיר המקסימום תיפסל. המקסימום, הצעה    

 

 להלן טבלת השוואות מחירים : 

 
 

סכום הרכישה לא . גרין סנד / אלון חלווהלאשר ההתקשרות עם  ההצעה הזולה  ביותר של  ממליצהמחלקת רכש 

  ונה על דרישות העירייה.הספק ע ₪ לא כולל מע"מ(.  143,600יעלה על סכום המחייב מכרז ) 

 פיתוח שצפ"יםר שיפוצי קיץ,  תב"ר "תב  -י תקציבמקור 

 

 (7)נספח מס'                                                                

 

  המלצות הועדה :  

 

אחים אדריגיל תיירגרין סנדעיריית רמלה

תיאור הפריט

יחידת 

כמותמידה

מחיר 

מקסימום 

מחיר סה"כליחידה

מחיר 

מחיר סה"כיחידה

מחיר 

מחיר סה"כיחידה

מחיר 

מחיר סה"כיחידה

חפירה של אמבטיה עבור מתקני משחקים 

בעומק של 40 ס"מ לרבות פינוי פסולת 

חפירה אספקה ומילוי חול תקני לרבות 

תעודת בדיקה מת"י לחול, כלים וציוד 

10033033000330330003283280033033000מ"רהנדרש, קומפלט.

תיחוח חול עד לעומק של 25 ס,מ לפחות 

בעזרת כלים מכניים באזור מתקני 

משחקים בלבד, המחיר כולל את כל 

האביזרים וכלים מכנים  ) יש להגיש פרוט 

של הכלים מצורפים להצעת המחיר ( 

הנדרשיפ, העבודה כוללת כניסה לחצר 

שלא דרך השער. בסיום העבודה יש 

להחזיר המצב גדרות /שערים וכדומה  

לקדמותו, יש לפנות פסולת לאתר מאושר, 

המחיר קומפלט יש להציג בתום העבודה 

דוח ביצוע מפורט הכולל: מצב חול, הדוח 

ביצוע חהיה לחול גן ואתר בנפרד, במו כן 

יש לשלוח תמונות לפני ואחרי ביצוע

חצר גן 

ילדים / 

7030021000300210002902030030021000גן ציבורי

סינון חול עד לעומק של 25 ס,מ העזרת 

כלים מכניים בשטח החצר ובארגז החול, 

להתאמת דרישות התקן ת"י 1498 לגודל 

גרגירי החול, המחיר כולל את כל 

האביזרים וכלים מכניים ) יש להגיש פרוט 

של הכלים מצורפים להצעת המחיר ( 

הנדרשים , העבודה כוללת כניסה לחצר 

שלא דרך השער. בסיום העבוד יש ל יזיר 

המצב. גדרות / שערים וכדומה לקדמותו , 

יש לפנות פסןלת לאתר מאושר , המחיר 

קומפלט. יש להציג בתום העבודה  דוח 

ביצוע מפורט  הכולל מצב חול, הדוח 

ביצוע יהיה לחול גן ואתר בנפרד כמו כן 

יש לשלוח תמונות לפני ואחרי ביצוי.

חצר גן 

ילדים / 

14061085400590826006108540061085400גן ציבורי

139400136600138500139400סה"כ ללא מע"מ
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 ביצוע עבודות גיזום עצים  -2019/268הצעה מס' . 1
מאחר וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

, סכום הביצוע לא יעלה על סכום  10% -אופק גיזום בע"מ, ההצעה  נמוכה ממחיר המקסימום ב  ההתקשרות עם 

על העבודות ייעשה ע"י מנהל מח' אחזקה אשר .  הועדה מדגישה כי הפיקוח לא כולל מע"מ( 143,600המחייב מכרז )  

   ינהל יומן מפורט ) שעות עבודה, מספר עובדים וכו'(. 

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם לרבות ערבויות וביטוחים לטובת העירייה. 
     
  לבנים למוסדות חינוך ולעירייהרכישת מוצרי חשמל   - 2019/269הצעה מס' . 2

מאחר וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

סכום הרכישה למוצרי חשמל בהתאם למחיר הזול ביותר לפריט. ,  אסתר אוינברסל  ועם הום סנטר ההתקשרות עם 

  ₪ לא כולל מע"מ  לשנה.  100,000על לבנים משני הספקים לא יעלה 

 

 ייצור אספקה והתקנת משטחי נירוסטה וכיורים לגני ילדים  - 2019/270הצעה מס' . 3

אשר מאחר וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר ל

 ₪ לא כולל מע"מ.  30,000סכום הרכישה לא יעלה על  ,  תנורי דניאל ההתקשרות עם 

 

 רכישת מתקני מים למוסדות החינוך ולמחלקות העירייה - /2019271הצעה מס' . 4

מאחר וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

סכום . בהתאם למחיר הזול ביותר לפריטא.א מעיינות, -ושטראוס מים, מעיינות החיים/מטריקס  ההתקשרות עם 

 ₪ לא כולל מע"מ(. 143,600הרכישה לא יעלה על סכום המחייב מכרז ) 

 

  רכישת חולצות לתלמידי כיתה א' בעיר רמלה  -2019/272הצעה מס' . 5  

 מאחר וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר         

 .  לא כולל מע"מ ₪ 18,000ע"ס  בן ליין בע"מ  ההתקשרות עם     

 

 רכישת חלקי חילוף ואביזרים למערכות השקיה  - 2019/732הצעה מס'  . 6

ת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר         מאחר וההמלצה הינה לבחיר

 אלגו השקייה, הגרעין, הכל בו לגן, בהתאם למחיר הזול ביותר לפריט. ההתקשרות עם  

 מע"מ.לא כולל  ₪  20,000סכום הרכישה לא יעלה   

 

 

 

 

 

 

 

 

  חפירה תיחוח וסינון חול בגני ילדים ובגנים ציבוריים  - 2019/742הצעה מס' . 7
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מאחר וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר         

  "מ(. ₪ לא כולל מע 143,600סכום הרכישה לא יעלה על סכום המחייב מכרז ) . גרין סנד / אלון חלווה ההתקשרות עם 

 

 

 רונן עזריה                                     רוזה עללאל                              
  מנכ"ל העירייה                                               גזברית העירייה                              

 
 

 

 

 החלטות ראש העיר :  

 

 ביצוע עבודות גיזום עצים  -2019/268הצעה מס' . 1
, סכום  10% -אופק גיזום בע"מ, ההצעה  נמוכה ממחיר המקסימום ב  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 לא כולל מע"מ(.   143,600הביצוע לא יעלה על סכום המחייב מכרז )  

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם לרבות ערבויות וביטוחים לטובת העירייה. 
     
  לבנים למוסדות חינוך ולעירייהרכישת מוצרי חשמל   - 2019/269הצעה מס' . 2

בהתאם למחיר הזול ביותר לפריט. ,  אסתר אוינברסל  ועם הום סנטר מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

  ₪ לא כולל מע"מ  לשנה.  100,000על סכום הרכישה למוצרי חשמל לבנים משני הספקים לא יעלה 

 

 ייצור אספקה והתקנת משטחי נירוסטה וכיורים לגני ילדים  - 2019/270הצעה מס' . 3

 ₪ לא כולל מע"מ.  30,000סכום הרכישה לא יעלה על  ,  תנורי דניאל מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 רכישת מתקני מים למוסדות החינוך ולמחלקות העירייה - /2019271הצעה מס' . 4

בהתאם למחיר א.א מעיינות, -ושטראוס מים, מעיינות החיים/מטריקס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 ₪ לא כולל מע"מ(. 143,600סכום המחייב מכרז )  סכום הרכישה לא יעלה על. הזול ביותר לפריט

 

  רכישת חולצות לתלמידי כיתה א' בעיר רמלה  -2019/272הצעה מס' . 5  

 .  לא כולל מע"מ ₪ 18,000ע"ס  בן ליין בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם     

 

 למערכות השקיהרכישת חלקי חילוף ואביזרים   - 2019/732הצעה מס'  . 6

 אלגו השקייה, הגרעין, הכל בו לגן, בהתאם למחיר הזול ביותר לפריט. מאמץ החלטת הועדה ומאשר  ההתקשרות עם  

 מע"מ.לא כולל  ₪  20,000סכום הרכישה לא יעלה 

 

 

 

 

  חפירה תיחוח וסינון חול בגני ילדים ובגנים ציבוריים  - 2019/742הצעה מס' . 7
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 סכום הרכישה לא יעלה על סכום המחייב מכרז . גרין סנד / אלון חלווה מאשר ההתקשרות  עם מאמץ החלטת הועדה ו

  ₪ לא כולל מע"מ(.  143,600) 

 

 

 

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                                

 ראש העיר                                                                                              
 רמלה   
 

 

 


