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ת בחדר ישיבו(,2020ינואר  30תש"ף )  שבט חמישי ד'  יוםבהתקיימה ש ועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( ישיבת מ
 רמלה.  1, ויצמן , בבניין העירייה ע"ש זינגר ז"לע"ש אפריאט ז"ל

 

 :נוכחים                                                                             משתתפים:
 וץחאחראי קשרי  -אורן רוזנברג        גזברית העירייה                                         -  רוזה עללאל

                                   עניינים אזרחיים ס. יועמ"ש ל -שרון בן יקר עו"ד 
                       מנהלת מחלקת משק ונכסים -  מיכל רוטמן

                             כלכלן אגף הנדסה  - עוז בן שלוש רו"ח 
 מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון 

 

  הנדון:

 

 הפיס ברמלהאחזקה למערכות מיזוג אוויר באשכול ,שירות  - 2020/61הצעה מס'  .1

ת מיזוג אויר באשכול הפיס עבור שירות ואחזקה למערכוספקים  בבקשה לקבלת הצעות מחיר   3 -מחלקת חשמל פנתה ל

  .אלקטרה, משיק מרכז  ,סרוויס קור כדלקמן :  טון 110צ'ילר של חברת אלקטרה בתפוקת קירור   ,ברמלה

         להלן הצעות מחיר שהתקבלו :

 מע"מ . א כוללל₪  12,000 -סרוויס קור  .1

 .מע"מ א כוללל₪  10,000 -משיק מרכז   .2

 .מע"מ א כוללל₪  16,000 -אלקטרה  .3

 

לא כולל ₪  10,000חברת משיק המרכז בע"מ  ע"ס  ההצעה הזולה ביותר  ההתקשרות עם צה לאשר ממלי מח'  חשמל 

 .מע"מ 

 . 31.12.2020ועד ליום  01.01.2020מיום  תקופת ההתקשרות הינה

 

 8190000780 -תקציבי מקור 

 ( 1)נספח מס' 
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 2. הצעה מס' 17/2020- רכישת בגדי ונעלי עבודה
      מח' הגינון, פת"ש, אחזקה, תברואה,   י עבודה לעובדי השטח במח' השונות )בגד במסגרת עבודות בעיר נדרש לרכוש   

וטרינרית(.       
  .נה נידרס, בי סייפי, וורקר, רמי יוסף, נהספקים :יו 5 -ל בבקשה לקבלת הצעות מחיר  מח' רכש פנתה לאור האמור,    

        
     להלן טבלת השוואות מחיר : 

 

 

 

 

נה נהיונידרסרמי יוסףוורקרבי סייפטי

תיאור הפריט
כמות

הערותמחיר יחידהמחיר יחידהמחיר יחידהמחיר יחידהמחיר יחידה

נעלי עבודה גרי ספורט ראש S3 SRC ESD HRO - לפי מק"ט של חברת בי סייפטי, 

2499 או שווה טיב וערך
1450

נעלי עבודה גרי ספורט מרנלו S3 SRC לפי מק"ט בי סייפטי 7444 או שווה טיב 

וערך
1445

1380414340נעלי בלנסטון + כיפת ברזל-דגם /192

1414340נעלי בלנסטון+כיפת ברזל-דגם /195

נעלי עבודה עם שרוכים רמת בטיחות S3 שווה טיב וערך הרכב הסוליה : הזרקה דו 

שכבתית PUTPU בולם זעזועים בעקב הרגל, נעל עבודה בעלת מראה ספורטיבי, 

1נעל קלה במיוחד במידות: 38 - 46. עמידות במים

 , 335 , 245

 , 350 , 450

445

 ,190 ,159

 ,250 ,210

 ,190 ,280

 ,165  ,175

 ,120

נעלי בטיחות S3 עם שרוכים, שווה טיב וערך נעליים עמידות עד שש שעות במים, 

גפה : FULL GRAIN איכותי ורך לנוחות הרגל, ביטנה: GORTEX למניעת חדירת 

נוזלים לנעלים. נושמת לאיוורור הרגל סוליה: פוליאוריתן דו שכבתי בעל בולם 

זעזועים לכל אורך הנעל. אנטי סטטי עמידות בשמנים ודלקים עמידות גבוהה 

SR-C  .בהחלקה

1335280

REDHOCK 180120מכנסי ברכיות
בי סייפטי מגדיר את 

הפריט כמכנס בנאים

מכנס דגמ"ח אמריקאי , הרכב הבד: 100% כותנה, 6 כיסים מנופחים, הבד בתוספת 

סיליקון, סגירת כיסים ע"י סקוטצ'ים, מידות: 38 – 54 , צבעים: כחול, שחור, בז', 

אפור, ירוק
13935

11015כובע תיאלנדי

145כובע סהרה

150כובע אוסטרלי - עגול

חולצת עבודה שרוול  קצר הרכב הבד: 100% כותנה, מידות: S – XXXL, צבעים: 

כחול , אפור
1

חולצת עבודה שרוול  ארוך הרכב הבד: 100% כותנה, מידות:  S – XXXL, צבעים: 

כחול , אפור
13075

1232730סווצ'ר פוטר כולל הדפסה בצבע אחד בגב החולצה

180139110מעיל סופט שייל פרווה

מעיל אוקספורד פסים זוהרים בצבעים צהוב / כתום. הרכב בד: חיצוני: 100% 

D300 ניילון אוקספורד

פנימי: 100% מיקרו פליז

משקל בד: חיצוני: D300, פנימי: 250 גר' למ"ר

מילוי: 200 גר' למ"ר

מעיל זוהר תיקני אופנתי בעיצוב חדשני

פסים זוהרים תוצרת 3M ברוחב 5 ס”מ לרוחב המעיל, כולל שרוולים, צווארון רחב, 

בתוכו מוסתר כובע להגנה מפני גשם

בחזית המעיל 2 כיסים גדולים מכוסים בקלפה וכיסי צד. בסיומת השרוולים 

והמעיל סריג אלסטי לסגירה הרמטית

בחזית המעיל רוכסן מספר 10 מכוסה ברצועת בד. רחבה הנסגרת על ידי לחצניות 

להגנה מפני הגשם.

1210175200

111.82015חולצת דרייפיט שרוול קצר הדפס אחורי-2 שורות בצבע אחד

1303525חולצת פולו שרוול קצר הדפס אחורי-2 שורות בצבע אחד

אפוד זוהר 5 כיסים / דגם משטרה  מידה אחידה , עומד בתקן  הישראלי – אירופאי 

EN471 צבעים: צהוב זוהר, כתום זוהר
17075



 ס"ד ב

 

      

 15-2020/70  מס' ועדת רכש ובלאי רוטוקול פ                                                                                                               
                                                                                                                                    ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

  

3 

, הרכישה תתבצע עפ"י י, וורקר, רמי יוסף, נה נהט: יונידרס, בי סייפהמציעיםמכל הרכישה לאשר מח' רכש ממליצה 

 לפריט.ההצעה הזולה ביותר והמתאימה 

   לא כולל מע"מ. ₪  40,000 סכום הרכישה בשנה לא יעלה על 

 

  ומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.הזמנות חת, ע"פ 740- חינוך , 1746000720 -גינון   -תקציבי מקור

         

 

( 2 )נספח מס'  

 
  3.  הצעה מס' 18/2020 - עיצוב גרפי והפקת תמונות עבור מרכז רב נכותי )בית אקשטיין( 

למרכז הנכותי )בית אקשטיין ( נדרש עיצוב גרפי והפקת תמונות למרחבים במרכז,         
כהנא יואב, גרף פרינט ל.נ   ,   ן:כדלקמ ספקים 5-ל בבקשה לקבלת הצעות מחיר מח' רכש פנתה לאור האמור,  

   אורדר איט, שרון נזרי, סודיו לוקה. 
 

כהנא יואב, גרף פרינט ל.נ. : הספקים אשר  נענו לפנייה         
 

 להלן טבלת השוואות  מחיר:
 

            
כולל מע"מ.₪  24,200ע"ס כהנא יואב  של ההצעה הזולה ביותר  ההתקשרות עם לאשר  מח' רכש ממליצה  

 
הצטיידות רב נכותי  202502930 -מקור תקציבי   

( 3 )נספח מס'  

 
 
 
 
 
 

גרף פרינטיואב כהנא

תיאור העבודה 

שרותים + הכוונה

PVC0.40.425שילוט 

לובי מבואת כניסה

113פרספקסטאפיוני העיר רמלה

115קנבאסקירות

לובי/ אזור ישיבה

115קנבאס/ עץ/ מדבקהקירות

0.71.55קנבאס/ עץ/ מדבקהקירות

0.60.65קנבאס/ עץ/ מדבקהקירות

1011חיתוף צורני קירות

111קנבאס/ עץ/ מדבקהבית קפה- שלט מיתוג

111קנבאס/ עץ/ מדבקהקרמיקה- שלט מיתוג

0.60.61קנבאס/ עץ/ מדבקהכניסה למרכז היום

2420029250מחיר סה"כ כולל מע"מ
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 2020 שנת  - תשורות למשלחות -2020/91הצעה מס'  .4

,  גלטקס הבאים :מדור קשרי חוץ פנה לספקים ,  2020לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכשית תשורות למשלחות לשנת  .א
PAPIRUS   ,  סוכנות הדי . 

  
 

 להלן טבלת השוואות מחיר:
 

 
 

, כפי לפריטביותר ע"פ המחיר הזול סוכנות הדי , גלטקס  : הספקיםמ הרכישהלאשר  מדור קשרי חוץ ממליץ
  שיפורט להלן : 

 
 גלטקס : 

 עם לוגו עירייה + עט ממותגת A5מחברת ספירלה  -
 + כולל הטענת קבצים ממותג עם לוגו עירייה GB 16דיסקאונקי  -
 כבל טעינה קפיצי עם ראש מתפצל לכלל סוגי הניידים -

 .כולל מע"מ₪  5,932:  סכום הרכישה
 

 1754000780 תקציב:  מקור
 סוכנות הדי:

 מ"ל ממותג עם לוגו עירייה 750בקבוק שתיה  -
 עירייהתיק כותנה ממותג עם לוגו  -
 ערכת קרם הגנה וג'ל היגייני באריזה ממותגת -

 .כולל מע"מ₪  5,160:  סכום הרכישה
 1754000780 תקציב: מקור 

 (4נספח מס' )

 המלצות הועדה :

 גלטקס כמות פרטים
מחיר 

ליחידה 
לפני 
 מע"מ

 גלטקס
מחיר 
סה"כ 
לפני 
 מע"מ

PAPIRUS 
מחיר 

ליחידה 
 מע"מלפני 

PAPIRUS 
מחיר סה"כ 
 לפני מע"מ

סוכנות 
 הדי

מחיר 
ליחידה 

לפני 
 מע"מ

סוכנות 
 הדי

מחיר 
סה"כ 
לפני 
 מע"מ

+  A5מחברת ספירלה 
עט ממותגת עם לוגו 

 עירייה

100 10 1000 24.8 2480 14.8 1480 

 750בקבוק שתיה 
 מ"ל

 ממותג עם לוגו עירייה

100 15 1500 21.7 2170 12.8 1280 

ממותג עם  תיק כותנה
 לוגו עירייה

100 8.2 820 15 1500 6.9 690 

+  GB 16דיסקאונקי 
 כולל הטענת קבצים

 ממותג עם לוגו עירייה

100 28 2800 58 5800 28.3 2830 

ערכת קרם הגנה וג'ל 
היגייני באריזה 

 ממותגת
 

100 0 0 37.9 3790 24.4 2440 

כבל טעינה קפיצי עם 
ראש מתפצל לכלל 

 סוגי הניידים 

100 12.7 1270 25.2 2520 14.8 1480 

סה"כ עלות לפני 
 מע"מ

  5070    4410 

סה"כ עלות כולל 
 מע"מ

  5932    5160 
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 אחזקה למערכות מיזוג אוויר באשכול הפיס ברמלה,שירות  - 2020/61הצעה מס'  .1

מח' הועדה מאשרת המלצת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, 

.  לא כולל מע"מ ₪  10,000חברת משיק המרכז בע"מ  ע"ס  ההתקשרות עםלאשר וממליצה בפני ראש העיר חשמל 

 . 31.12.2020ועד ליום  01.01.2020ההתקשרות הינה  מיום 

 

 2.   הצעה מס' 17/2020-רכישת בגדי ונעלי עבודה

וממליצה בפני ראש העיר לאשר מח' רכש מח' רכש,  הועדה מאשרת המלצת מנהלת הסבר לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  

ר "פ ההצעה הזולה ביותעיונידרס, בי סייפי, וורקר, רמי יוסף, נה נה, רכישת בגדי ונעלי עבודה מכלל המציעים :  את 

 והמתאימה לפריט. 

 לא כולל מע"מ. ₪  40,000 *סכום הרכישה בשנה לא יעלה על   

 

 3.  הצעה מס' 18/2020 - עיצוב גרפי והפקת תמונות עבור מרכז רב נכותי )בית אקשטיין( 

הועדה מאשרת המלצת ,ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר  םלאחר עיון בבקשה ובנספחי        

₪ 24,200הספק כהנא יואב כהצעה הזולה ביותר ע"ס לאשר ההתקשרות עם  העיר רכש וממליצה בפני ראש  מח'         

מע"מ.  כולל       

 

 2020 שנת  - תשורות למשלחות -2020/19הצעה מס'  .4

   ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,   מדור קשרי חוץהסבר מנציג לאחר עיון בבקשה ובנספחים,     

 ע"פ  -גלטקס, סוכנות הדי: מהספקים רכישהההעיר לאשר וממליצה בפני ראש מדור קשרי חוץ הועדה מאשרת המלצת      

 ההצעה הזולה ביותר לפריט כפי שיפורט להלן :        

 + כולל הטענת קבצים ממותג עם לוגו GB 16דיסקאונקי , עירייה+ עט ממותגת עם לוגו  A5מחברת ספירלה  :גלטקס    

 .כולל מע"מ₪  5,932:  סכום הרכישה  -כבל טעינה קפיצי עם ראש מתפצל לכלל סוגי הניידים, עירייה      

 ל היגייני ערכת קרם הגנה וג', תיק כותנה ממותג עם לוגו עירייה ,מ"ל ממותג עם לוגו עירייה 750בקבוק שתיה  :סוכנות הדי     

 .כולל מע"מ₪  5,160:  סכום הרכישה  -באריזה ממותגת      

 

 

 רונן עזריה                רוזה עללאל                            

 מנכ"ל העירייה              העירייה גזברית                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 : החלטות ראש העיר
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 אחזקה למערכות מיזוג אוויר באשכול הפיס ברמלה,שירות  - 2020/61הצעה מס'  .2

.  ההתקשרות לא כולל מע"מ ₪  10,000חברת משיק המרכז בע"מ  ע"ס  ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 . 31.12.2020ועד ליום  01.01.2020הינה  מיום 

 

 2.   הצעה מס' 17/2020-רכישת בגדי ונעלי עבודה

 יונידרס, בי סייפי, וורקר, רמי יוסף, נה נה,רכישת בגדי ונעלי עבודה מכלל המציעים : החלטת הועדה ומאשרמאמץ  

 ע"פ ההצעה הזולה ביותר והמתאימה לפריט.   

 לא כולל מע"מ. ₪  40,000*סכום הרכישה בשנה לא יעלה על    

 

 3.  הצעה מס' 18/2020 - עיצוב גרפי והפקת תמונות עבור מרכז רב נכותי )בית אקשטיין( 

כולל מע"מ. ₪ 24,200הספק כהנא יואב כהצעה הזולה ביותר ע"ס ההתקשרות עם   מאמץ החלטת הועדה ומאשר         

 

 4. הצעה מס' 19/2020- תשורות למשלחות - שנת  2020

 הצעה הזולה ביותר לפריט כפי שיפורט הע"פ   -גלטקס, סוכנות הדי: מהספקים רכישהה מאמץ החלטת הועדה ומאשר    

 להלן :    

 + כולל הטענת קבצים ממותג עם לוגו GB 16דיסקאונקי , + עט ממותגת עם לוגו עירייה A5מחברת ספירלה  :גלטקס    

 .כולל מע"מ₪  5,932:  סכום הרכישה  -כבל טעינה קפיצי עם ראש מתפצל לכלל סוגי הניידים, עירייה      

 ל היגייני ערכת קרם הגנה וג', תיק כותנה ממותג עם לוגו עירייה ,מ"ל ממותג עם לוגו עירייה 750בקבוק שתיה  :סוכנות הדי     

 .כולל מע"מ₪  5,160:  סכום הרכישה  -באריזה ממותגת      

 

 

 

   

 מיכאל וידל

 ראש העיר

 רמלה       


