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 בחדר ישיבות , (0202 יוני 61) ף "תש סיוון' כד שלישיהתקיימה ביום  (מכרזים משותפים) ועדת רכש ובלאי מישיבת  
 . רמלה 6ויצמן , ל"ש זינגר ז"בבניין העירייה ע, ל"ש אפריאט ז"ע
 

                                                                                       :נוכחים                                                                             :משתתפים
             קצין רכב   -אבי דיל                                              גזברית העירייה  -  רוזה עללאל

  ש"יועמשנה למ   -סופי ויטלם  ד"עו
                                                                               משק ונכסים ' מנהלת מח  -מיכל רוטמן 

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

 :הנדון 
 

 עבודת מסגרות להחלפת חלונות במוסדות חינוך  - 02/2/91' הצעה מס .5

 " מסגריית המרכז"  -גני ילדים מחלקת אחזקה פנתה לזכיין מסגרת של העירייה לשם קבלת הצעות מחיר  עבור החלפת חלונות ב

 (. אחזקה ושיפוצים, פיתוח, דות בניהלביצוע עבו /6086מכרז מסגרת פומבי )

 

 :הצעת המחיר שנתקבלהלהלן 

 .מ"המחיר כולל מע₪  0,.8//,2 -גן גלבוע  .א

 .מ"המחיר כולל מע₪  0,.8//,2 -גן שומרון  .ב

 .מ"המחיר כולל מע₪  0,.8//,2 -ד "גן חב .ג

 .מ"המחיר כולל מע₪  0,.8//,2 -גן מנחם  .ד

 

 . לעבודות המפורטות לעיל, מ "כולל מע₪  /2,942.0,ס "ע" מסגריית המרכז"עם  ההתקשרות לאשר  מחלקת אחזקה ממליצה 

 

 2282ר שיפוצי קיץ "תב -מקור תקציבי

 (5 'נספח מס) 
 

 (קיה פיקנטו)   מחשוב' החלפת רכב ליסינג עבור מח - /02/2/0' הצעה מס .2

קצין הרכב פנה  בבקשה , עבור רכב מסוג קיה פיקנטו המשמש את מחלקת המחשוב מסתיים(  חודשים  1,) מאחר וחוזה השכירות 

) מ "קשר רנט א קאר בע , (Lease4u)מ  "בערכב ותחבורה  פסיפיק, אופרייט ליס :  כדלקמן ל "משכות לזכיינילקבלת הצעות מחיר 

  ./.5 מנוע קיה פיקנטוסוג מלרכב ( הרץ 

 

 /.5קיה פיקנטו מנוע  ל עבור רכב מסוג"להלן הצעות המחיר שהתקבלו מזכייני משכ

 . 4.9%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"לחודש כולל מע₪  0,192 -אופרייט ליס   .א

  4.9%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"לחודש כולל מע₪  0,9,6  -, (Lease4u) מ  "פסיפיק רכב ותחבורה בע  .ב

 4.9%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע לחודש₪ 235,0  -( הרץ )מ "קשר רנט א קאר בע  .ג

 3 עבור רכב מסוג קיה פיקנטו ( הרץ )מ "קשר רנט א קאר בעקצין הרכב ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  

  8.1%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  0,למשך )  לחודש ₪ 235,0ס  "ע

  
 /,6///5050 -מקור תקציבי  

 
 (2 'נספח מס) 
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 ל"באמצעות משכ 0082/59רכישת ריהוט מכרז משותף ריהוט וציוד רה  - 02/2/05' הצעה מס .,
 ריהוט  0ופרק  6פרק  8026284ל רה"במסגרת משכמכרז משותף רכש פנתה באמצעות ' לשם רכישת ריהוט וציוד לבתי הספר מח

 .מ"כולל תקורה ניהול פיקוח ומע₪  22,222,משרדי סכום כל פרק 
 

 (מ"תעשיות בע מירז ד.הזכיין אההצעה של ) ריהוט מוסדי  -' פרק א

' מס גילאים פריט ס "שם ביה
 יחידות

מחיר 
 ליחידה 

כ "סה
 עלות

סעיף 
 תקציבי

 2023552930  10,584       75.6 140 יב-י כסא תלמיד תיכון שש שנתי  -ביסטריצקי 

 2023552930  48,510       173.25 280 יב-י שולחנות תלמיד תיכון שש שנתי  -ביסטריצקי 

 2023552930  2,368         296.05 8   שולחן מורה תיכון שש שנתי  -ביסטריצקי 

 2023552930  823           102.9 8   כסא מורה תיכון שש שנתי  -ביסטריצקי 

תיכון שש שנתי   -ביסטריצקי 
 כ"סה

        62,285.60 2023552930 

 2026932930  18,900.00  75.6 250 יב-י כסא תלמיד תיכון מקיף ערבי

 2026932930  22,522.50  173.25 130 יב-י שולחנות תלמיד תיכון מקיף ערבי

 2026932930  1,776.30    296.05 6   שולחן מורה תיכון מקיף ערבי

 2026932930  617.40       102.9 6   כסא מורה תיכון מקיף ערבי

 2026932930 43,816.20         כ"תיכון מקיף ערבי סה

 2027492930  1,512.00    75.6 20 ב-א כסא תלמיד חנמ  -אלסביל

 2027492930  1,732.50    173.25 10 ב-א שולחנות תלמיד חנמ  -אלסביל

 2027492930  296.05       296.05 1   שולחן מורה חנמ  -אלסביל

 2027492930  205.80       102.9 2   כסא מורה חנמ  -אלסביל

 2027492930 3,746.35         כ"חנמ  סה -אלסביל

 1813200754  1,512.00    75.6 20 ד-ג כסא תלמיד חנמ -מגשימים 

 1813200754  1,732.50    173.25 10 ד-ג שולחנות תלמיד חנמ -מגשימים 

 1813200754  592.10       296.05 2   שולחן מורה חנמ -מגשימים 

 1813200754  205.80       102.9 2   כסא מורה חנמ -מגשימים 

 1813200754  1,543.50    102.9 15   כסא חדר מורים חנמ -מגשימים 

אלמון אפור שלד  -שולחן עגול חנמ -מגשימים 
 . גובה82, קוטר 602שחור 

  2 434.7       869.40  1813200754 

שולחן  -שולחן מחשב לתלמיד חנמ -מגשימים 
מחשב מלבני מחופה 

 602, מ"מ /6פורמייקה בעובי 
 80881, רוחב 12-82, אורך
למחשב מבנה עם תא . גובה

 פלדה

  2 327.6       655.20  1813200754 

לוח עם  -לוח מודעות שטיח חנמ -מגשימים 
, גובה 6/2מסגרת אלומיניום 

 רוחב 662

  6                -    1813200754 

 1813200754 7,110.50         כ"חנמ סה -מגשימים 

 1813200754  4,536.00    75.6 60 ד-ג כסא תלמיד ד יסודי בן ציון "ממ

 1813200754  5,197.50    173.25 30 ד-ג שולחנות תלמיד ד יסודי בן ציון "ממ

 1813200754  592.10       296.05 2   שולחן מורה ד יסודי בן ציון "ממ

 1813200754  205.80       102.9 2   כסא מורה ד יסודי בן ציון "ממ

 1813200754 10,531.40         כ"ד יסודי בן ציון  סה"ממ

 2028002930  604.80       75.6 8 ב-א כסא תלמיד (לתלמידי נאות שמיר)רעות 

 2028002930  604.80       75.6 8 ד-ג כסא תלמיד (לתלמידי נאות שמיר)רעות 

 2028002930  2,646.00    75.6 35 ו-ה כסא תלמיד (לתלמידי נאות שמיר)רעות 

 2028002930  1,732.50    173.25 10 ו-ה שולחנות תלמיד (לתלמידי נאות שמיר)רעות 
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 -(צבע אפור)פלטות לשולחן   (לתלמידי נאות שמיר)רעות 
לוח לביד סנדביץ עם יפוי 
פורמייקה לשולחן לימוד 

 מ"ס 669894

  50 75.6    3,780.00  2028002930 

( לתלמידי נאות שמיר)רעות 
 כ"סה

        9,368.10 2028002930 

 2023562930  3,024.00    75.6 40 ד-ג כסא תלמיד קשת

 2023562930  12,096.00  75.6 160 ו-ה כסא תלמיד קשת

 2023562930  2,058.00    102.9 20   כסאות מעבדה קשת

 2023562930  3,465.00    173.25 20 ד-ג שולחנות תלמיד קשת

 2023562930  13,860.00  173.25 80 ו-ה שולחנות תלמיד קשת

 2023562930  2,368.40    296.05 8   שולחן מורה קשת

 2023562930  823.20       102.9 8   כסא מורה קשת

כיסא  -סגנית8כסא מנהלת קשת
 לפי מפרט

  2 1051    2,102.00  2023562930 

 042 -שולחנות פרסה גדולים  קשת
 לוח שמנת, 82גובה , קוטר

 2023562930  4,939.20    705.60 7 ו-ה

 2023562930 45,381.72         כ"קשת סה

 -(צבע אפור)פלטות לשולחן   אריאל
לוח לביד סנדביץ עם יפוי 
פורמייקה לשולחן לימוד 

 מ"ס 669894

  60 75.6    4,536.00  7020014000 

 7020014000  1,134.00    75.6 15 ו-ה כסא תלמיד אריאל

 7020014000  1,559.25    173.25 9 ו-ה שולחנות תלמיד אריאל

שלד כיסא 8פקקים לרגלי אריאל
 יחידות 92בכמות של 

  6 94.5       567.00  7020014000 

   7,796.25         כ"אריאל סה

  2223,82.20     מ "כ כולל מע"סה

 
 
 

 (רהיטי עמק איילון ההצעה של הזכיין )  שרדי ריהוט מ -' בפרק 

 יחידות' מס גילאים פריט ס "שם ביה
מחיר 

 סעיף תקציבי כ עלות"סה ליחידה 

 מחוננים

ארון ויטרינה משולב 
ועומק  2/רוחב , 062בגובה 

דלתות  0עם , מ"ס /,
 602זכוכית עליונות בגובה 

דלתות  0-מ ו"ס 2/וברוחב 
וברוחב  2/תחתונות בגובה 

באקסל  8,שורה  -מ"ס 42
 הרכש של

  6 

1309.35 

   7,856.10  2027532950 

 מחוננים
 תוספת עבור רגלית פילוס

  24 33.64       807.36  2027532950 

     
8,663.46 

 

 חנמ -מגשימים 

ארון עם  -ארון מחשב
ד צבע -נעילה לכיתה ג

 2/, גובה 92אלמון אפור 
 1813200754 539.67 539.67 1   עומק 49, אורך

 1813200754  134.56       33.64 4   תוספת עבור רגליות פילוס חנמ -מגשימים 

 חנמ -מגשימים 
, ארון תאים לחדר מורים

כ "תאים סה ,*,, מבנה עץ
  /,.644תאים מחיר לתא  2

 1813200754  2,598.84    1299.42 2 ד-ג
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ת פילוס  תוספת עבור רגלי חנמ -מגשימים 
 1813200754  403.68       33.64 12 ד-ג (מ  "מע+ ₪  14.,,מחיר ) 

 חנמ -מגשימים 
ארונית  -ארונית אחסון

כיתה אלמון אפור 
4,8/286,2H . 1813200754  902.72       451.36 2 ד-ג 

 1813200754  134.56       33.64 4   תוספת עבור רגליות פילוס חנמ -מגשימים 

מגירות ניידת על  4ארונית  חנמ -מגשימים 
 1813200754  347.24       347.24 1   92842812גלגלים 

 חנמ -מגשימים 
לוח  -לוח מודעות שטיח

 6/2עם מסגרת אלומיניום 
 1813200754 2,164.89 360.82 6   רוחב 662, גובה

        
 

7,226.16   

 אריאל

, 6.1גובה  -ארונות כיתה
 42מ עומק "ס 2/רוחב 

 5   מ "ס
515.84 

   2,579.20  7020014000 
 1813200754  134.56       33.64 4   תוספת עבור רגליות פילוס אריאל

             2,713.76    

 קשת

ארונית לאחסון בחדר 
, אורך 602סגנית 8מנהלת

 2023562930 645.92 645.92 1   גובה 19, רוחב 42

 1813200754  134.56       33.64 4   תוספת עבור רגליות פילוס קשת
                780.48    

מ "עמכ כולל "סה      223679.12  
 

 :  כדלקמן הרכישה  לאשר  רכש ממליצה' מח
 

 . 8.1%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  2223,82.20ס "ע   -מ "ד מירז תעשיות בע.א - עבור ריהוט מוסדי

  . 8.1% בשיעור  ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪   223069.52ס "ע   -ן רהיטי עמק איילו -עבור ריהוט משרדי  

 
 כמפורט בטבלאות -מקור תקציבי

 (, 'נספח מס)
 

 הסכם מסגרת עבור רכישה והתקנה של מתקני משחק  - 02/2/02' הצעה מס .8

  ל"ועמלת משכ מ"כולל מע₪  ///3//535ס "רכישה והתקנה של מתקני משחק עלהסכם מסגרת קבלת הצעות מחיר עבור  לשם

 . לביצוע נוהל הצעות מחיר ל"אגף הנדסה פנה למשכאגף הנדסה  3כולל פיקוח 6.1% בשיעור 

 

 :מתקני משחק -2פרק  002/5259להלן הצעות המחיר שהתקבלו מאת זכייני מכרז מש

 8.6%, -מ"שעשועים וספורט בע. 6

 %,,.,, -מ"גנית פארק בע. 0

 %,,.,, -מ"מתקני פסגות בע. ,

 62% -מ"ד מתקני משחק בע.א. 4

  .לא הגישו הצעתן  - מ"בע.( ק.ס)איכות המשחק , מ"ן בעאלו את ניצ. 9

 

 אשר הציעה את אחוז ההנחה( ל"זכיינית משכ )מ"ט בעשעשועים וספורחברת  ההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר את

 עבור הסכם מסגרת לרכישה והתקנה של מתקני3 משחקמתקני  -2פרק  05902/52רז משמחוברת המכ3 ( 6.5%,) הגבוה ביותר  

 . כולל פיקוח 6.1% בשיעור  ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪  ///3//535ס "משחק ע 

 .יש להתאים ערבויות וביטוחים לטובת העירייה** 

 י גזברות העירייה "הזמנות מאושרות וחתומות ע פ"ע -מקור תקציבי

 (8 'נספח מס)
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 הסכם מסגרת עבור רכישה והתקנה של מתקני כושר   - ,02/2/0' הצעה מס .1

 ל"ועמלת משכ מ "כולל מע₪  ///3//1ס "והתקנה של מתקני כושר ע רכישהל הסכם מסגרת עבורקבלת הצעות מחיר  לשם

 . לביצוע נוהל הצעות מחיר ל"אגף הנדסה פנה למשכ 3 כולל פיקוח 6.1% בשיעור  

 

 :  מתקני כושר  - 1פרק  002/5259רז משמכלהלן הצעות המחיר שהתקבלו מאת זכייני 

 08.88% -מ"אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע. 6

 %,,.,0 -מ"גנית פארק בע. 0

 . לא הגישה הצעה - מ"אלו את ניצן בע. ,

 

 נתנה את אחוז אשר (  ל"זכיינית משכ ) מ"ורבניקס פתרונות ספורטיביים בעחברת אעם ההתקשרות אגף הנדסה ממליץ לאשר 

והתקנה של  רכישהל הסכם מסגרתעבור 3 מתקני כושר -1פרק  05902/52רז משמחוברת המכ 3 ( 26.66% ) ביותר  ההנחה הגבוה

  . כולל פיקוח 6.1% בשיעור  ל"ועמלת משכ מ "כולל מע₪  ///3//1ס "מתקני כושר ע

 .יש להתאים ערבויות וביטוחים לטובת העירייה**

 

 י גזברות העירייה"הזמנות מאושרות וחתומות ע פ"ע -ר תקציבימקו

 

 (1 'נספח מס)

 

 הסכם מסגרת עבור רכישה והתקנה של סככות   - 02/2/08' הצעה מס .0

 ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪  ///3//531ס "רכישה והתקנה של סככות עלהסכם מסגרת עבור  קבלת הצעות מחיר  לשם

 . לביצוע נוהל הצעות מחיר ל"למשכאגף הנדסה פנה 3 כולל פיקוח 6.1% בשיעור  

 

 :סככות -8פרק  002/5259להלן הצעות המחיר שהתקבלו מאת זכייני מכרז מש

 04.0% -מ"פטוריז הצללה ומתקני משחק בע. 6

 %/.,0 -מ"סככות ראשון בע. 0

 9%.,0-מ"בע( א.מ)גן  -מתקן.,

 %/6 -מ"קאבריט ייצור ושיווק בע. 4

 60% -מ"מתקני פסגות בע. 9

 . לא הגישה הצעה -מ "שעשועים וספורט בע. 1

 

נתנה את אחוז אשר ( ל"זכיינית משכ)  מ"ת פטוריז הצללה ומתקני משחק בעחברעם ההתקשרות אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 רכישה והתקנה של להסכם מסגרת עבור 3 סככות -8פרק  05902/52ת המכרז משחוברמ3  ( 28.2%) ביותר  ההנחה הגבוה

 . חכולל פיקו 6.1% בשיעור  ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪  ///3//531ס "עסככות 

 .יש להתאים ערבויות וביטוחים לטובת העירייה** 

 

 י גזברות העירייה"הזמנות מאושרות וחתומות ע פ"ע -מקור תקציבי

 

 (0 'נספח מס)

 

 



   ד "בס
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 :הועדה המלצות 

 

 ינוךבודת מסגרות להחלפת חלונות במוסדות חע -02/2/19' הצעה מס .5

 ' הועדה מאשרת המלצת מח , ולנוכח העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת אחזקה' מח הסבר מנהל, לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 ( 52052' זכיין העירייה במסגרת מכרז פומבי מס) " מסגריית המרכז"עם  ההתקשרות בפני ראש העיר לאשר אחזקה וממליצה 

 . מ"כולל מע₪  93189.22,ס  "ע

 

 (קיה פיקנטו)  מחשוב' החלפת רכב ליסינג לעבור מח - /02/2/0' מסהצעה  .2

 הועדה , הסבר קצין הרכב ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים

 ₪ 235,0ס "ע קיה פיקנטועבור  רכב מסוג  ( הרץ )מ "קשר רנט א קאר בעממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

  8.1%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  0,למשך )  לחודש  

 

 ל"באמצעות משכ 0082/59רכישת ריהוט מכרז משותף ריהוט וציוד רה  - 02/2/05' הצעה מס .,
לאשר הרכישה רכש וממליצה בפני ראש העיר ' הועדה מאשרת המלצת מח, רכש' הסבר מנהלת מח, חיםלאחר עיון בבקשה ובנספ

 : כדלקמן 
 . 8.1%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  2223,82.20ס "ע   -מ "ד מירז תעשיות בע.א - עבור ריהוט מוסדי

  . 8.1%ל בשיעור  "מ ועמלת משכ"כולל מע₪   223069.52ס "ע   -רהיטי עמק איילון  -עבור ריהוט משרדי  

 
 מתקני משחק הסכם מסגרת עבור רכישה והתקנה של   - 02/2/02' הצעה מס .8

 הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה, כלכלן אגף ההנדסה ומשמדובר בהסכם מסגרת הסבר , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 אשר הציעה את אחוז  ( ל"זכיינית משכ)  מ"שעשועים וספורט בעחברת עם  ההתקשרות וממליצה בפני ראש העיר לאשר  

 רכישה והתקנה שללהסכם מסגרת עבור  3מתקני משחק -2פרק  05902/52משרז מחוברת המכ(  6.5%, )ביותר נחה הגבוה הה

 . כולל פיקוח 6.1% בשיעור  ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪  ///3//535ס "מתקני משחק ע 

 .יש להתאים ערבויות וביטוחים לטובת העירייה** 

 

 הסכם מסגרת עבור רכישה והתקנה של מתקני כושר   - ,02/2/0' הצעה מס .1

 הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה, הסבר כלכלן אגף ההנדסה ומשמדובר בהסכם מסגרת , עיון בבקשה ובנספחיםלאחר 

 אשר נתנה( ל"זכיינית משכ) מ"רבניקס פתרונות ספורטיביים בעחברת או עם יצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותוממל 

  רכישהל הסכם מסגרתעבור 3 מתקני כושר -1פרק  05902/52משרז מחוברת המכ(  26.66% )ביותר ההנחה הגבוה את אחוז 

  . כולל פיקוח 6.1% ל  בשיעור "ועמלת משכ מ "כולל מע₪  ///3//1ס "והתקנה של מתקני כושר ע

 .יש להתאים ערבויות וביטוחים לטובת העירייה** 

 

 הסכם מסגרת עבור רכישה והתקנה של סככות   - 02/2/08' הצעה מס .0

 הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה , הסבר כלכלן אגף ההנדסה ומשמדובר בהסכם מסגרת , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 אשר נתנה את ( ל "זכיינית משכ)  מ"ת פטוריז הצללה ומתקני משחק בעחברוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  עם 

 רכישה והתקנה שללהסכם מסגרת עבור 3 סככות -8פרק  05902/52משת המכרז מחובר (28.2% )ביותר אחוז ההנחה הגבוה 

 .  כולל פיקוח 6.1% בשיעור  ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪  ///3//531ס "סככות ע 

 .יש להתאים ערבויות וביטוחים לטובת העירייה** 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
  ל העירייה "מנכ                                                גזברית  העירייה                                        



   ד "בס
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 :החלטות ראש העיר
 
 חינוך  עבודת מסגרות להחלפת חלונות במוסדות  -02/2/19' הצעה מס .5

 ( 52052' זכיין העירייה במסגרת מכרז פומבי מס)  "מסגריית המרכז"עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  

 . מ"כולל מע₪  93189.22,ס  "ע

 

 (קיה פיקנטו) מחשוב ' החלפת רכב ליסינג לעבור מח - /02/2/0' הצעה מס .2

 ₪ 235,0ס "ע קיה פיקנטועבור  רכב מסוג  ( הרץ )מ "קשר רנט א קאר בעמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

  . 8.1%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  0,למשך )  לחודש 

 

 ל"באמצעות משכ 0082/59רכישת ריהוט מכרז משותף ריהוט וציוד רה  - 02/2/05' הצעה מס .,
 : כדלקמן מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 . 8.1%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  2223,82.20ס "ע   -מ "ד מירז תעשיות בע.א - עבור ריהוט מוסדי

  . 8.1%ל בשיעור  "מ ועמלת משכ"כולל מע₪   223069.52ס "ע   -רהיטי עמק איילון  -עבור ריהוט משרדי  

 
 הסכם מסגרת עבור רכישה והתקנה של מתקני משחק   - 02/2/02' הצעה מס .8

 אשר הציעה את אחוז  ( ל"זכיינית משכ)  מ"שעשועים וספורט בעחברת  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 רכישה והתקנה שללהסכם מסגרת עבור  3מתקני משחק -2פרק  05902/52רז משמחוברת המכ(  6.5%, )ביותר נחה הגבוה הה

 . כולל פיקוח 6.1% בשיעור  ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪  ///3//535ס "מתקני משחק ע 

 .יש להתאים ערבויות וביטוחים לטובת העירייה** 

 

 הסכם מסגרת עבור רכישה והתקנה של מתקני כושר   - ,02/2/0' הצעה מס .1

 אשר נתנה( ל"זכיינית משכ) מ"רבניקס פתרונות ספורטיביים בעחברת או מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

  רכישהל הסכם מסגרתעבור 3 מתקני כושר -1פרק  05902/52רז משמחוברת המכ(  26.66% )ביותר ההנחה הגבוה את אחוז 

  . כולל פיקוח 6.1% ל  בשיעור "ועמלת משכ מ "כולל מע₪  ///3//1ס "והתקנה של מתקני כושר ע

 .יש להתאים ערבויות וביטוחים לטובת העירייה** 

 

 הסכם מסגרת עבור רכישה והתקנה של סככות   - 02/2/08' הצעה מס .0

 אשר נתנה את ( ל "זכיינית משכ)  מ"ת פטוריז הצללה ומתקני משחק בעחבר מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 רכישה והתקנה שללהסכם מסגרת עבור 3 סככות -8פרק  05902/52ת המכרז משמחובר (28.2% )ביותר אחוז ההנחה הגבוה 

 .  כולל פיקוח 6.1% בשיעור  ל"מ ועמלת משכ"כולל מע₪  ///3//531ס "סככות ע 

 .יש להתאים ערבויות וביטוחים לטובת העירייה** 

 
 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 


