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באמצעות  - (2021 אפריל 07 ) תשפ"א  ניסן' כה רביעי התקיימה ביום ( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת  מ

 ZOOMאפליקציית 
 

 משתתפים:                                                                                     נוכחים: 
  מנהל מח' מחשוב -משה ביטן                                                         גזברית העירייה  -רוזה עללאל

  נציגת מח' מחשוב -עירית לוטן                                                יועמ"ש ל משנה  -סופי ויטלם עו"ד 
  נציגת האגף לשירותים חברתיים -מירב אורנשטיין                                                 אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש 
 מנהל מח' גנים ונוף  -יוסף ברוש                                                       מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן 

  ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה  -עו"ד שלי ביטון 
 

 הנדון:
 

 מוקדים בערב העצמאות 4אספקה והפעלת זיקוקי דינור עבור  -  2021/79הצעה מס'  .1

 ספקים כדלקמן:  5-לפנתה  רכש מח'נדרש לספק ולהפעיל זיקוקי דינור , לשם קבלת הצעות העצמאות  עבור אירועי ערב

 סילבר פירו, זיקוקיה, שם טוב אברהם , פלאש, פיירוטקס.

 הספקים אשר נענו להצעה: סילבר פירו, שם טוב אברהם.

 

 הערות : 

 סכום מסגרת כמפורט להלן : ע"י מח' רכש  מחיר, צוין  לקבלת הצעות הראשונית  בבקשה

 לא כולל מע"מ.₪  10,714  - לא כולל מע"מ, נאות בגין₪  26,785  - פארק עופר

 הספקים היו צריכים לציין כמות הכוורות והפגזים שיספקו במסגרת התקציב.

 

לא ₪  50,000 -בשל מגבלות הקורונה והחלטת הנהלת העירייה שלא לקיים אירועי במות, הוחלט להגדיל את סכום המסגרת ל

 . כולל מע"מ עבור אספקת והפעלת זיקוקי דינור 

 בחול המועד פסח התקיים סיור והוחלט על ארבעה מוקדים : 

 נאות שמיר.קריית האומנים, פארק עופר , ,נאות בגין

 

 ס"מ. 50 -ו 40שם טוב אברהם בהצעתו לא נתן הצעה לפצצות בקוטר  מבדיקת מח' רכש עולה כי הספק

 

ובהתאם לכך מחלקת  לכל סוגי הכוורות והפצצות ללא מע"מ₪ מחיר יחידה ומחיר סה"כ  בהצעתם  ציינו יובהר כי המציעים

 רכש בחנה את ההצעות בהתאם למסגרת התקציבית שהוגדלה. 

 

  המחיר הזול ביותר  ע"פ נה לעיל, ואירועים יכינו תמהיל לכל אתר עפ"י המסגרת התקציבית שצוי אגף ספורט

 ליחידה.

 

 פירו כמפורט : סילבר הספקלאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של רכש ממליצה  'מח

כולל מע"מ,  לא ₪  15,000 -כולל מע"מ, פארק עופר  לא ₪   10,000 -כולל מע"מ, קריית האומנים לא ₪  10,000 -נאות בגין

 כולל מע"מ. לא ₪   15,000 -נאות שמיר 

 כולל מע"מ. לא ₪  50,000 לא יעלה על התקשרות סכום ה *

 * ההצעה כוללת מפעילים. 

 *לאחר הכרזת הזוכה , הספק יעביר לעירייה אישור על קיום ביטוחים כפי שנדרש בתנאים המחייבים.

 

 1751000780 -מקור תקציבי 

 ( 1)נספח מס' 
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 השכרת דוכנים לאירועים כולל ערב יום העצמאות  -80/2021הצעה מס'  .2

 לאירועים המתקיימים בעיר נדרשים דוכני מזון וסידקית.

 ,VPLמוש הפקות ירידי אוכל ואמנות בע"מ, רומינה קטן ספקים כדלקמן:  3 -לשם קבלת הצעות מחיר מח' רכש פנתה ל

 אביב אירועים. 

 .מוש הפקות ירידי אוכל ואמנות בע"מ הספקים אשר נענו להצעה:

  להלן הצעת מחיר: 

    

מוש הפקת ירידי 

     אוכל ואומנות בע"מ

 כמות תיאור הפריט
מחיר יחידה ללא 

 ₪מע"מ 

מחיר סה"כ ללא 

 ₪ מע"מ 
 הערות 

   450 150 3 כיורים ניידים

   150 50 3 מתקן לניגוב ידיים

דוכני עץ מעוצבים למזון וסדקית סגורים בחזית  עם גגון )כולל 

 הובלה, התקנה ופירוק(
 אופציונלי  300 300 1

דוכני עץ מעוצבים למזון וסדקית סגורים בחזית  עם גגון )כולל 

 הובלה, התקנה ופירוק(
40 250 10000 

 

 נקודות חשמל )שקעים( בשולחן. 3לכל דוכן יהיו  
   

לוח חשמל תקני  יסופק

 כולל גרלנדות / תאורת לד

 האספקה כוללת גרלנדת תאורה ונורות לאורך הדוכנים.
   

 כלול

   1000 50 20 מגני עיטוש עפ"י דרישת משרד הבריאות. 

 מע"מ  כולל לא₪ סה"כ 

  

) לא כולל  11,600

   אופציונלי (

   מע"מ  כולל לאלאחר הנחה ₪ סה"כ 

 

10,600.00   

 

 הערות : 

 לא כולל מע"מ. ₪   250המחיר לדוכן   -דוכנים ומעלה   40

 לא כולל מע"מ. ₪  300המחיר לדוכן   -דוכנים  39עד 

 

 . מוש הפקות ירידי אוכל ואמנות בע"מ  ההצעה היחידה של  ההתקשרות עם לאשר  מח' רכש ממליצה

 לא כולל מע"מ.₪  40,000לא יעלה על  בשנהסכום ההתקשרות 

 הספק עונה על דרישות העירייה והמחירים סבירים. 

 ובמידה ויתאפשר להפעיל שירות זה במסגרת מגבלות הקורונה.  רק בהתאם לצורךהערה : השכרת הדוכנים תהא 

 

   -מקור תקציבי 

 1822000750 ,1822000751 ,1822000752 ,1822000754 ,1751000780 ,1822300781 ,1822300782 ,1822300750 , 

 1822200780 ,1822000750 ,1822000757 ,1822000781 . 

 ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברות  העירייה. 

 

 ( 2)נספח מס'  

 

 

 



  ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

  15-26/2021 מס' ועדת רכש ובלאי רוטוקול פ                                                                                                                  
                                                                                                                                    ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

   

   

      

    

   3 

 

 1202תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים לשנת  -  2021/81הצעה מס'  .3

פדרציה  -הפי"ל  מהספק: 2021מבצעים לשנת אגף  ספורט ואירועים קיבל  דרישת תשלום עבור תמלוגים בגין שימוש בזכויות 

 .למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ

 
  :הדרישהפירוט להלן 

 
פדרציה  -הפי"ל ות מבצעים של אמני ישראל בע"מ אגף ספורט ואירועים מבקש לאשר את דרישת התשלום של החברה לזכוי

 ע"פ פירוט להלן: למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ

 .כולל מע"מ₪  27,916 ע"ס 11%בהנחה של  15.04.2021תשלום עד   .1

 כולל מע"מ.₪  29,171 7%בהנחה של  30.06.2021עד  16.04.2021תשלום מ .2
 

 מחלקת ספורט-תמלוגים וזכויות יוצרים 1821000780   -י תקציב מקור
 
 

 ( 3)נספח מס' 

 

 למטבח מבשלרכישת מרכך מים וקוצץ ירקות מקצועי  - 82/2021הצעה מס'  .4

 למטבח מבשל במרכז הנכותי נדרש לרכוש מרכך מים וקוצץ ירקות מקצועי.

 ספקים: מאסיל)אמויאל(, נירומיטל קצב מטבחים, ניגא שף, גסטרוליין. 4-קבלת הצעות מחיר מח' רכש פנתה ללשם 

 הספקים שנענו להצעה: מאסיל)אמויאל(, נירומיטל קצב מטבחים.

 

 מחיר:  השוואות להלן טבלת 

 נירומיטל (אמויאל)מאסיל  

 ללא ₪ יחידה מחיר כמות הפריט תאור
  מ"מע

 ללא ₪ יחידה מחיר
  מ"מע

 8700 6250 1  לפחות מים ליטר 402 ל למזון מאושר מבשל למטבח מים מרכך

 400 עד של תפוקה סכינים TRS +5 דגם DITO 'חב מבשל למטבח ירקות קוצץ
 בשעה ג"ק

1 7000 7650 

 16,350.00 13,250.00   מ"מעכולל  לא ₪ כ"סה

 

 לא כולל מע"מ₪  13,250)אמויאל( ע"ס  מאסיל -שהצעתו הזולה ביותר  הספקמהרכישה לאשר  מח' רכש ממליצה 

 

 2025312930-מקור תקציבי 

 ( 4)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 תיאור
 

א כולל עלות ל ספק
 מע"מ

 עלות כולל מע"מ

בגין  2021חיוב תמלוגים לשנת 
 שימוש בזכויות מבצעים

פדרציה למוסיקה ישראלית וים  -הפי"ל 
 תיכונית בע"מ

 

26,809  ₪ 31,367  ₪ 

 ₪  27,916  11%הנחה של  15.4.2021תשלום עד  
הנחה  30.06.2021עד  16.04.2021תשלום מ  

7%  
 29,171  ₪ 
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 )מח' ספורט ואירועים(שוניםלאירועים השכרת ציוד  - 3/20218הצעה מס'  .5

 ואירועים נדרש להשכיר ציוד לאירועים שונים.למח' ספורט 

 אירוע בחצר, קשת במות בע"מ, אביב אירועים/קבוצת אביב.ספקים כדלקמן:  3-לשם קבלת הצעות מחיר מח' רכש פנתה ל

 הספקים אשר נענו להצעה:  אירוע בחצר, קשת במות בע"מ.

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

        
אירוע 
   קשת במות    בחצר

יחידת  תיאור הפריט אירוע
 כמות חישוב

מחיר 
יחידה ללא 

 ₪מע"מ 

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 

₪ 

מחיר 
יחידה ללא 

 ₪מע"מ 

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 

₪ 

טקס יום 
הזכרון ביד 

 לבנים 

השכרת כסאות פלסטיק בצבע לבן ללא ידיות לאירועי 
כסאות קשירה עם אזיקונים  כולל הובלה  4עצמאות כל 

 הכיסאות ואיסוף בתום האירועוניקיון 
 6000 6 3500 3.5 1000 יחידה

ערב שירי 
ללוחמים נוער 

שר לנוער 
 במועדון גולני

השכרת כסאות פלסטיק בצבע לבן ללא ידיות לאירועי 
כסאות קשירה עם אזיקונים כולל הובלה  4עצמאות כל 

 וניקיון הכיסאות ואיסוף בתום האירוע
 2400 6 1400 3.5 400 יחידה

לאירועים 
שונים במהלך 

 השנה 

השכרת כסאות פלסטיק בצבע לבן ללא ידיות לאירועים 
 500כסאות קשירה עם אזיקונים עד  4המבלך השנה  כל 

 כולל הובלה וניקיון הכיסאות ואיסוף בתום האירוע
 2000 4 1750 3.5 500 יחידה 

השכרת כסאות פלסטיק בצבע לבן ללא ידיות לאירועים 
כסאות קשירה עם אזיקונים מעל  4כל במהלך השנה  

 כולל הובלה וניקיון הכיסאות ואיסוף בתום האירוע 500
 4000 4 3500 3.5 1000 יחידה

השכרת שולחנות עגולים כולל פיזור והרכבה ואיסוף 
 2500 25 2000 20 100 יחידה בתום האירוע

השכרת מפות לשולחנות עגולים  כולל פיזור והרכבה 
 2500 25 1500 15 100 יחידה האירועואיסוף בתום 

ס"מ רוחב  60מטר אורך * 2השכרת שולחנות מתקפלים 
 0   1000 20 50 יחידה 50 -ללא פיזור עד 

ערב יום 
 העצמאות

השכרת שירותים כימיים כולל הובלה ואיסוף בתום 
 0   2100 700 3 יחידה האירוע

אירועים 
 במהלך השנה

הובלה ואיסוף בתום השכרת שירותים כימיים כולל 
 0   2100 700 3 יחידה האירוע

אירועים 
 במהלך השנה

השכרת שירותים כימיים מפוארים כוללים מיזוג אויר, 
 0   6000 2000 3 יחידה כולל הובלה ואיסוף בתום האירוע

          24850     
 

 שולחנות מתקפלים ושירותים.מבדיקת מח' רכש עולה כי קשת במות בהצעתה לא התייחסה להשכרת  -הערה 

 אירוע בחצר.הספק ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של לאשר מח' רכש ממליצה 

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

 הספק עונה על דרישות העירייה והמחירים סבירים. 

 

   -מקור תקציבי 

1822000750 ,1822000751 ,1822000752 ,1822000754 ,1751000780 ,1822300781 ,1822300782 ,1822300750 , 

 1822200780 ,1822000750 ,1822000757 ,1822000781 . 

 ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברות  העירייה. 

 ( 5)נספח מס'  
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  ) מח' ספורט אירועים, אחזקה(שוניםרכישת ציוד לאירועים  - 84/2021מס' הצעה  .6

 למח' ספורט ואירועים ואחזקת מוסדות חינוך נדרש לרכוש ציוד לאירועים שונים.

מרזבית, כל בו עמיעד, מור חברה לשיווק מוצרי בניה, עולמי ספקים כדלקמן:   5-לשם קבלת הצעות מחיר מח' רכש פנתה ל

 .2017הבניה, חומרי בנין לוד 

 להצעה: כל בו עמיעד, מור חברה לשיווק מוצרי בניה, עולמי הבניה.הספקים שנענו 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

      
מור חברה 

   לשיווק

כל בו 
עמיע

   ד

עולמי 
הבניה 

     בע"מ

 שם פריט

יחיד
ת 

מיד
 ה 

מחיר יחידה  כמות
 ₪ללא מע"מ 

מחיר סה"כ 
 ₪ללא מע"מ 

מחיר 
יחיד

ה 
ללא 

מע"מ 
₪ 

מחיר 
סה"כ 

ללא 
מע"מ 

₪ 

מחיר 
יחידה 

ללא 
 ₪מע"מ 

מחיר 
סה"כ 

ללא 
 ₪מע"מ 

 הערות 

חביל 200/5אזיקונים 
   140 7 140 7 91 4.55 20 ה

חביל 300/5אזיקונים 
   200 10 160 8 126 6.3 20 ה

חביל 450/9אזיקונים 
   4400 55 3040 38 0   80 ה

חביל 550/9אזיקונים 
   1100 55 1040 52 794 39.7 20 ה

שחור / כחול מעכב בערה  90%רשת צל  
ס"מ ,  15, כולל:  תפירת טבעות כל 

מהקצוות למרכז במידות:  Xתפירת 
 מטר 10*10

יחיד
     4560 1140 11280 2820 4 ה

 :עולמי
בהצעתם 
התייחסו 

ליוטא 
 פלריג

עם  12/12יוטא פלריג תפורה בצפיפות 
מטר אורך 12ס"מ במידות  15טבעות כל 

 מטר גובה 2* 
   2028 202.8 1980 198 1700 170 10 גליל

עם  12/12יוטא פלריג תפורה בצפיפות 
מטר  50ס"מ במידות  15טבעות כל 

 מטר גובה1.8אורך * 
   9126 760.5 8880 740 7740 645 12 גליל

 2.4זוית איסכורית בזנט לגדרות בגובה 
 מטר

יחיד
   4700 23.5 4400 22 3980 19.9 200 ה

   450 0.225 480 0.24 460 0.23 2000 מטר מ"מ  4חוט מיתר בעובי 
רשת גדר לא דחוסה קלה לפריסה עובי 

 25במידות  50מ"מ גודח חור  2.5חוט 
 מטר גובה 2מטר אורך * 

גליל
=25 

 מטר
25 785 19625 370 9250 400 10000   

   32144   33930   45796       ₪סה"כ ללא מע"מ 
 

,עולמי הבניה בהצעתו התייחס  450/9מבדיקת מח' רכש עולה  כי מור חברה לשיווק מוצרי בניה לא התייחס לאזיקונים  -הערה 

 לא ענה על דרישת העירייה בפריט זה. -לרשת צל כמו ליטה פרליג

 ל בו עמיעד.מור חברה לשיווק מוצרי בניה, כהספק ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של לאשר מח' רכש ממליצה 

 לא כולל מע"מ.₪  80,000סכום רכישת השירות לא יעלה על 

 הרכישה תתבצע על פי ההצעה הזולה ביותר למוצר.

 הספק עונה על דרישות העירייה והמחירים סבירים. 

 

   -מקור תקציבי 

1822000750 ,1822000751 ,1822000752 ,1822000754 ,1751000780 ,1822300781 ,1822300782 ,1822300750 , 

 1822200780 ,1822000750 ,1822000757 ,1822000781 . 

 ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברות  העירייה. 

 

 ( 6)נספח מס' 
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 בודות נגרותרכישת דיקטים ועץ מהוקצע לע - 2021/85הצעה מס'  .7

 למח' האחזקה בעיריית רמלה  נדרש לרכוש דיקטים ועץ מהוקצע לעבודת נגרות שונות.

 אחים אלפנדרי, אברבוך, מור חברה לשיווק, כל בו עמיעד.ספקים כדלקמן: 4 -לשם קבלת הצעות מחיר מח' רכש פנתה ל

 עמיעד.אחים אלפנדרי, אברבוך, מור חברה לשיווק, כל בו  הספקים שנענו להצעה:

  

 להלן טבלת השוואות מחיר:

      
אחים 

   אברבוך   אלפנדרי

מור 
חברה 

   לשיווק
כל בו 
   עמיעד

יחידת  תאור הפריט
 כמות  מידה

מחיר 
יחידה 

ללא 
 ₪ מע"מ 

מחיר 
סה"כ 

ללא 
 ₪מע"מ 

מחיר 
יחידה 

ללא 
 ₪ מע"מ 

מחיר 
סה"כ 

ללא 
 ₪מע"מ 

מחיר 
יחידה 

ללא 
 ₪ מע"מ 

מחיר 
סה"כ 

ללא 
 ₪מע"מ 

מחיר 
יחידה 

ללא 
 ₪ מע"מ 

מחיר 
סה"כ 

ללא 
 ₪מע"מ 

מ"מ אוקומה חשוף סוג  17דיקט 
 2640 132 2960 148 2289.6 114.48 2180 109 20 יחידה א'

מ"מ אוקומה חשוף סוג  10דיקט 
 2040 102 2480 124 1874 93.7 1780 89 20 יחידה א'

 1780 178 1860 186 1550 155 1490 149 10 יחידה מ"מ בירץ חשוף סוג א' 18דיקט 
עץ אורן מוקצע במידות : 

     0   2532 2532 2500 2500 1 קוב ס"מ 150*50

   כלול   כלול 750 750   כלול 1   הובלת מנוף

 6460   7300   8995.6   7950       ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 

 הפריטים.*הספקים כל בו עמיעד ומור חברה לשיווק בהצעתם לא התייחסו לכלל 

 הספק עונה על דרישות העירייה והמחירים סבירים. אלפנדרימהספק אחים  הרכישהלאשר מח' רכש ממליצה 

 לא כולל מע"מ.₪  25,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 2028482750, 1813200754, 1813200421 -מקור תקציבי 

 ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברות  העירייה. 

 

 ( 7)נספח מס' 

 

 בעיר חניונים 7 -תכנון חשמל ב - 2021/86הצעה מס'  .8

הנדסה פנה  אגף, חנה סנש, ביתר, תל חי, אלונים, הגדוד העברי, יצחק שדה, קלאוזנר -רחובותחניונים ב 7 -תכנון חשמל בלשם 

אריאל מלכה מהנדסים , בע"מ פרויקטיםא. אבשלום ניהול ופיקוח , איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מחברות כדלקמן:  3 -ל

 ויועצים בע"מ.

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 כולל מע"מ  ₪ 32,175 -איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ. 1

 כולל מע"מ₪  29,250 -בע"מ פרויקטיםא. אבשלום ניהול ופיקוח . 2

 כולל מע"מ  ₪ 40,950 -אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ. 3

 

 בע"מ פרויקטיםא. אבשלום ניהול ופיקוח חברת  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר שלהנדסה ממליץ לאשר אגף 

 כולל מע"מ. ₪ 29,250ע"ס  

 

  2914 -מקור תקציבי

 ( 8)נספח מס' 
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 עבור משרדי העירייה EDR Cynet 360 Premiumרישיונות למערכת  500 רכישת  - 2021/87הצעה מס'  .9

 , עבור משרדי העירייה EDR Cynet 360 Premium רישיונות למערכת 500 רכישת ללשם קבלת הצעות מחיר 

 נס מט"ח בע"מ., סילטק פתרונות בע"מ, קומסק הפצה בע"מ :כדלקמן ספקים  3-להמחשוב פנתה בבקשה מח'  

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 הערה עלות כוללת מחיר ליחידה שם המציעה מס"ד

  לא כולל מע"מ₪  87,500 ₪  175 קומסק הפצה בע"מ 1

  לא כולל מע"מ₪  79,135 ₪  158.27 סילטק פתרונות בע"מ 2

  נס מט"ח בע"מ 3

נס מטח העבירה את  -הערה

הצעתה בהתאם לשער 

 הדולר.

לא  ₪  88,473= 26,810$  ₪  176.946= 53.62$

 כולל מע"מ

מחיר בהצעה צוין ב $ , 

ע"ב שער דולר ₪ הערך ב 

 ₪ ( 3.3יציג כיום )

 המחירים אינם כוללים מע"מ*   

לא כולל ₪  79,135 -ע"ס חברת סילטק פתרונות בע"מ צעה הזולה ביותר של מהההרכישה לאשר ממליצה מחלקת המחשוב 
 מע"מ.

 1616000783 -מקור תקציבי 

 (9)נספח מס' 

 

 תיקון מסורי גיזום ושרשראותו תיקון כלי עבודה מוטוריים - 2021/88הצעה מס'  .10
 םונוף משתמשת במגוון רחב של כלים מוטוריים ומסורי גיזום לביצוע כל העבודה השוטפת + קריאות החירומחלקת גנים 
 במשך השנה.

 
חב' הגרעין  :ספקים 2 -למחלקת גנים ונוף פנתה בבקשה עבור תיקון ותחזוקת הכלים והמסורים לשם קבלת הצעות מחיר 

 .יצחק חבוב, בע"מ

  להלן טבלת השוואות מחיר:

חבוב יצחק ציוד    הספק 

 ן -טכני ח

 הערות הגרעין בע"מ 

   מחיר סה"כ  כמות יח' חישוב תיאור העבודה

 יח' 20  10200 1 קומפלט  חרמשים )בשנת עבודה( 20תיקון 

 יח' 8  4640 1 קומפלט מגזמות )בשנת עבודה( 8תיקון 

 יח' 10  6500 1 קומפלט מסורים טלסקופיים )כולל הכל(  10תיקון 

 יח'  2  1100 1 קומפלט כולל החלפת סכינים -מכסחות דשא קטנות  2תיקון 

 יח' 1  650 1 קומפלט תיקון מפוחי אוויר

 יח'  1  880 1 קומפלט תיקון מסורי גיזום בכל הגדלים)כולל החלפת להבים( 

   990 1 קומפלט (525תיקון כלים משולבים )דגם

   35 1 קומפלט תיקון והשחזת שרשראות למסורי הגיזום

 ₪  24,995 1 קומפלט סה"כ ללא מע"מ 

 לא כולל מע"מ 

28,736  ₪ 

לא כולל 

 מע"מ
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. לא כולל מע"מ₪  24,995יצחק חבוב ע"ס ההצעה הזולה ביותר של   לאשר ההתקשרות עם  מחלקת גנים ונוף ממליצה
 חודשים. 12-ל ההתקשרות הינה 

 
                                     1746000720  -תב"ר גינון-מקור תקציבי

 (10)נספח מס' 

 

 רכישת ציוד להקמת "ספרייה בהשאלה" במתי"א לתלמידים עם זכאות שירותי חינוך  - 2021/89הצעה מס'  .11
 תשפ"א -הוראת השעה נוכח מגפת הקורונה  -מיוחדים ללימוד מרחוק    

במסגרת קול קורא משרד החינוך להצטיידות עבור "ספרייה בהשאלה" במתי"א לתלמידים ללימוד מרחוק, אושר תקצוב 

 .(פרוטוקול וועדת ההקצבות של משרד החינוך )מצ"ב  ₪ 27,876ע"ס 

 .זיפקום, טלקוד, נס מטחכדלקמן:ספקים  3-ל מח' מחשוב פנתה עבור "ספריה בהשאלה" לשם קבלת הצעות מחיר 

 

 . נס מטחהספקים שנענו להצעה: 

  טבלת הצעת המחיר : להלן

 נס מט"ח  תיאור דרישה 

 מחשב נייד: 

 כולל: 

  5i –" 14מחשב נייד  -

  SSD 512דיסק  -

  8GBזכרון  -

 תוכנת הגנה והתאוששות -

 אנטי וירוס  -

 אימג' חינוך בעיברית -

 שנים אחריות 3 -

 תיק מעטפה -

 

 

8 

  GB 128 10.2אייפד 

 כולל: 

 זכוכית מגן מסך -

 כיסוי קשיח אוטרבוקס -

 שנים 3-הרחבת אחריות ל -

  1כולל ביטוח שבר/ נזק למקרה  -

 התקנת אייפד -

 

 
 

2 

 15 עכבר

 2 מטען נוסף לאייפד ) ראש +כבל(

 26,440 מחיר מקסימום לכל הפריטים בש"ח כולל מע"מ 

הזוכה מתחייב לספק את הטובין המופיע לעיל עד לתאריך 

10.05.2021 

 

 

 .כולל מע"מ₪  26,440מהספק נס מטח ע"ס הרכישה  לאשר  מחשוב ממליצה מחלקת

 סכום הרכישה הינו עבור כלל הפריטים המפורטים בטבלה.

 הספק עונה על כל דרישות העירייה. 

 1813200761 -מקור תקציבי 

 (11)נספח מס' 
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 סיור לימודי לפעילי שכונת גיורא, בירושלים. הדרכת - 2021/90הצעה מס'  .12

 ) במסגרת תכנית משעול(,  לפעילי שכונת גיורא לימודי מקצועי וחוויתי בירושלים לצורך קיום סיור לשם קבלת הצעות מחיר
.חני גלעד, יעקב אלמוג , אלי טויטו -תכנים כדלקמן : ספקים 3-ל  הפנ לשירותים חברתיים  האגף   

חני גלעד, יעקב אלמוג , אלי טויטושנענו להצעה:  אשר הספקים  

 להלן פירוט הבקשה לסיור:

 אזור לב העיר בירושלים כולל את האזורים של נחלאות ושוק מחנה יהודה. 

מאזור נחשל המהווה מוקד של פשע, סמים, עוני ועבריינות למקום מרכזי בעיר  אזור זה עבר בשנים האחרונות סוג של מהפך
עט בזכות פועלו של מר אורי עמדי, יזם קהילתי ומי ומקום בילוי מוכר ומוערך גם ברמה הארצית. מהפך זה התרחש לא מ

ר. ד בראש המינהל השכונתי של לב העישעמ  

במהלך הסיור יפגשו הפעילים את מר עמדי ישמעו את הרצאתו המרתקת ולאחריה יערוך איתם סיור קצר באזור.   

ד לאחר מכן תיערך ארוחת ערב במסעדה באזור השוק תן זמן חופשי קצר לסיור בשוק ומילאחר הסיור יינ  

 העלות כוללת: הסעה, הרצאה, וסיור, ארוחת ערב, ועלות מקום מפגש- ל20 משתתפים. 

ר:הצעות המחיטבלת להלן   

 מחיר שם הספק

אלי טויטו -תכנים  כולל מע"מ.  ₪10,998   

מנחת קבוצות -חני גלעד כולל מע"מ.  ₪14,500   

כולל מע"מ. ₪  12,998 יעקב אלמוג  

 
  ע"ס  ) אלי טויטו( מכון תכניםשל   ביותר הצעת המחיר הזולה ההתקשרות עםלאשר  ממליץהאגף לשירותים חברתיים 

עבור סיור לימודי לפעילי שכונת גיורא. כולל מע"מ  ₪  10,998  
 

בשכונות  מצוקה גם בערים נוספות , בעל ניסיון מכון תכנים הינו גוף מקצועי ומוכר, מכיר היטב את התחום הקהילתי  עובד 
 בתחום הסדנאות הקהילתיות , סדנאות לפעילים וסיורים לפעילים.

    1849000846 -תקציבי מקור 

 (12)נספח מס' 

 

 ושצ"פים רכישת חול למתקני משחקים במוסדות חינוך - 2021/91הצעה מס'  .13
 נדרש חול , חול תקני ונקי. למתקני משחקים במוסדות חינוך ושצ"פים

 גיל תייר, גרין סנד, אחים אדרי, לקטיבי יניב.ספקים כדלקמן:  4 -לשם קבלת הצעות מחיר מח' רכש פנתה ל
 

 נענו להצעה: גרין סנד, גיל תייר.הספקים אשר 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

   תייר גיל  סנד גרין    

 מחיר כמות יחידות פריט שם
 מקסימום

 ללא ליחידה
 ח"ש מ"מע

 יחידה מחיר
 ללא הנחה לאחר

 ₪ מ"מע

 כ"סה מחיר
 הנחה לאחר

 ₪ מ"מע ללא

 יחידה מחיר
 הנחה לאחר

 מ"מע ללא
₪ 

 כ"סה מחיר
 הנחה לאחר

 מ"מע ללא
₪ 

 הערות

 ביותר דק גרוס חול או ים חול בלה
 פ"שצ / ילדים בגני חול לארגזי ונקי
 ללא ) החול ארגז פיזור/מילוי כולל

 ( התקנים מכון אישור

 1 = בלה
 טון

50 380 225 11250 300 15000  
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 ביותר דק גרוס חול או ים חול בלה
 פ"שצ / ילדים בגני חול לארגזי ונקי
 ללא ) החול ארגז פיזור/מילוי  ללא

 ( התקנים מכון אישור

 1 = בלה
 טון

50 150 123 6150 150 7500  

 ביותר דק גרוס חול או ים חול בלה
 החול ארגז פיזור/מילוי כולל תקני

 ( התקנים מכון אישור כולל)

 1 = בלה
 טון

50 380 237 11850 350 17500  

 ביותר דק גרוס חול או ים חול בלה
 החול ארגז פיזור/מילוי  ללא תקני

 ( התקנים מכון אישור כולל)

 1 = בלה
 טון

50 150 133 6650 150 7500  

  47500  35900     ₪ מ"מע ללא כ"סה

 

 גרין סנד.   -אשר הצעתו הזולה ביותר  הרכישה מהספקלאשר מח' רכש ממליצה  

 לא כולל מע"מ.₪  50,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 הספק עונה על דרישות העירייה.

 ועפ"י הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה שיפוצי קיץ -מקור תקציבי 

 (13)נספח מס' 

 

 רכישת דלתות למוסדות חינוך ומח' העירייה במסגרת אחזקת מבנים - 2021/92הצעה מס'  .14
 למוסדות החינוך ולמחלקות העירייה נדרש מפעם לפעם להתקין דלתות.

( בע"מ, 1992כל בו עמיעד בע"מ, מור חברה לשיווק מוצרי בניה)ספקים כדלקמן:  7 -לשם קבלת הצעות מחיר מח' רכש פנתה ל

 לוד, דלתות תייר, אלון דלתות. 2017ניין הום סנטר, אחים הרוש, חומרי ב

 
 ( בע"מ, הום סנטר.1992הספקים שנענו להצעה: מור חברה לשיווק מוצרי בניה)

 
 להלן טבלת השוואות מחיר: 

   סנטר הום לשיווק חברה מור  

 יחידה מחיר כמות הפריט תיאור
 ₪ מ"מע ללא

 כ"סה מחיר
 ₪ מ"מע ללא

 יחידה מחיר
 ₪ מ"מע ללא

 כ"סה מחיר
 ₪ מ"מע ללא

 הערות

  סטנדרט מידות כנפי חד  ( רגיל תגבור) V 540 פלדלת דלת כניסה דלת
 בריח - רב סטנדרטית מידה וינורייט בציפוי הכנף , משקוף כולל 98/203

 ידית כולל מ"ס 203 לגובה מ"ס 98 - 58 כנף במידות וערך טיב שווה
 גלדיאטור מנגנון הכוללים בריחים 7 עינית סטנדרט סטופר ניקל סטנדרטית

 כרטיס כולל LOCXESבריח רב צילינדר ,מפתוח 5 כולל קבוע אחורי בריח /
 מצופה 130-110 לפלדלת בניה משקוף כולל שיכפול

10 1299 12990 1587 15870  

  17700 1770 14490 1449 10 סטנדרט וגוונים מידות בוק קנט פורמייקה דגם משקוף + דלת

  6600 660 5400 540 10 בוק קנט פורמייקה לדלת התקנה

  12570 1257 10290 1029 10 95/203  סטנדרט וגוונים מידות כנפית חד 452  מוסדית מתכת דלת

  6600 660 5400 540 10 סטנדרט וגוונים מידות כנפית חד מוסדית  מתכת דלת התקנת

 כנף מדות ,בלבד טקסטורה גווני רב בתנור וצבועה מגולוונת פלדה דלת
 דלת עובי פנימיים חיזוקים עם מ"מ 1.25 בעובי מ"ס 203 לגובה מ"ס 98*58

 ועזרים פרזול , הדלת גובה על לשליטה טלסקופי תחתון אינסרט מ"ס 50
 רב צילינדר ,מפתוח 5 כולל שחור פלסטיק בציפוי פלדה ידית
 צבוע 110*130 לפלדלת בניה משקוף + שיכפול כרטיס כולל LOCXESבריח

 ,בתנור

10 1585 15850 1937 19370  

  6600 660 5400 540 10 מוסדית פלדלת דלת התקנת

  3550 355 2900 290 10 ישן ופירוק מידות לקיחת

  88860  72720   ₪ מ"מע ללא כ"סה
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 ( בע"מ . 1992לשיווק מוצרי בניה )מור חברה  -מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר  הרכישהלאשר מח' רכש ממליצה 

 לא כולל מע"מ.₪  75,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 הספק עונה על דרישות העירייה.

 

 כל מחלקות העירייה ועפ"י הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה 420שיפוצי קיץ,  -מקור תקציבי 

 (14)נספח מס'   

 

 והתקנת מתקני האכלה לחתוליםרכישה , הובלה  - 2021/93הצעה מס'  .15
 לשם קבלת הצעות מחיר עבור התקנת מתקני האכלה לחתולים שיפוזרו ברחבי העיר ווטרינרית העירייה פנתה למח' רכש.

 , עמית ריהוט רחוב, גנית פארק בע"מ.. אם שגב תעשיות בע"מ, זהבי פלדות בע"מיא: כדלקמן  ספקים 4 -מח' רכש פנתה ל 
 

 . אם שגב תעשיות בע"מ, זהבי פלדות בע"מ.יא להצעה:הספקים אשר נענו 
 

  : להלן מפרט לשוקת
, גג, ודמויות חתול משני הצדדים אפשרות ללוגו העירייה וכיתוב. השוקת מחולקת למזון ולמים פתחי ניקוז לצורך שוקת: צורה

 הניקיון.
 חומרים: נירוסטה , צביעה בתנור. 

 , גג מעוגל. 40-60, רוחב 120מידות שוקת: אורך 
 ס"מ.  20מרווח בין גג לשוקת בחלק האחורי של המתקן 

 
 להלן טבלת השוואה מחיר:

   זהבי פלדות    

א. אם. שגב 
 -תעשיות  

הצעתם לא 
   כוללת התקנה

 תיאור הפריט/העבודה/השירות
 כמות

מחיר יחידה 
 ללא מע"מ ₪ 

מחיר סה"כ 
 ח לא מע"מ"ש

מחיר יחידה 
 ללא מע"מ ₪ 

מחיר 
ח "סה"כ ש

 לא מע"מ
 1350 1350 2700 2700 1 מצ"ב מפרט לעיל -פינת האכלה לחתולים 
 6750 1350 11000 2200 5 מצ"ב מפרט לעיל -פינת האכלה לחתולים 
 13500 1350 20000 2000 10 מצ"ב מפרט לעיל -פינת האכלה לחתולים 

 0   600 60 10 תוספת מדבקה סלוגן עירייה פרוצס צבעוני מלא. עמידות לתנאי חוץ. 
 1000 100 1300 130 10 תוספת חריטה עיריית רמלה כולל סלוגן עירייה. 

 22600   35600     ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 
 )בכתב הכמויות( כמויות שונות לפינות האכלה.בבקשה לקבלת הצעות מחיר ציינו *

 ןבמניי לתיכל*מבדיקת ההצעות עולה כי אי.אם.שגב תעשיות בע"מ בהצעתם לא כללו התקנה כפי שנתבקשו ולכן הצעתם לא 
 ההצעות.

 
 זהבי פלדות בע"מ.הספק של ההצעה ההתקשרות עם לאשר מח' רכש ממליצה 

 כולל מע"מ.לא ₪  21,900סכום הרכישה לא יעלה על 
 

 כלים מכשירים וציוד 1714200740 -מקור תקציבי 

 ( 15)נספח מס' 

  פלדות זהבי  
 ללא ₪ יחידה מחיר כמות השירות/העבודה/הפריט תיאור

  מ"מע
 ח"ש כ"סה מחיר

 מ"מע לא

 20000 2000 10 לעיל מפרט ב"מצ - לחתולים האכלה פינת
 600 60 10  .חוץ לתנאי עמידות .מלא צבעוני פרוצס עירייה סלוגן מדבקה תוספת

 1300 130 10  .עירייה סלוגן כולל רמלה עיריית חריטה תוספת
 21900    ₪ מ"מע ללא כ"סה
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 ינוי רכישת חומרים וציוד לעבודות ב - 2021/49הצעה מס'  .16
 נדרשים חומרים וציוד.ינוי לעבודות ב

בע"מ, כל בו עמיעד בע"מ, הום סנטר, ראם  1996מרכז  מרזביתספקים כדלקמן:  5 -לשם קבלת הצעות מחיר מח' רכש פנתה ל
 סנטר, ח.נ.טכניק בע"מ.

 
 .בע"מ, כל בו עמיעד בע"מ 1996ענו להצעה: מרזבית מרכז אשר נהספקים 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

כל בו       
 עמיעד

     מרזבית  

מחיר  כמות יחידות שם פריט
יחידה ללא 

 ₪מע"מ 

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 

₪ 

מחיר 
יחידה ללא 

 ₪מע"מ 

מחיר 
סה"כ ללא 

 ₪מע"מ 

 הערות

 הערות 87 2.9 96 3.2 30 ק"ג גבס לבן

   0   655 13.1 50 שק ק"ג 25מלט שחור 

   0   448 22.4 20 שק ק"ג 25מלט לבן 

   1215 121.5 1220 122 10 יחידות צמנטי - 107סיקה טופ / סיל 

   675 22.5 675 22.5 30 יחידות FS11חומר איטום סיכה פלקס 

   1348.5 89.9 1275 85 15 יחידות ק"ג 15אמולביט )זפת קר( פח 

   350 35 235 23.5 10 שק ק"ג 25טיח גבס 

 ק"ג 1לפי  230 11.5 176 8.8 20 ק"ג רובה

   207 20.7 195 19.5 10 יחידות ליטר 4גלון דבק ביג'י בונד 

   449.4 14.98 360 12 30 ק"ג חוט שזור מגולבן לבן

   228 7.6 156 5.2 30 ק"ג חוט שזור שחור

   310 15.5 300 15 20 יחידות קצף פוליאוריטן

   115 11.5 100 10 10 חבילה פוגה לקרמיקה מידות שונות

 אופציונאלי 0   500 10 50 יחידות סף לקרמיקה פלסטיק

 אופציונאלי 0   1400 28 50 יחידות סף לקרמיקה מתכת 

   0   1700 85 20 בלה חול 

   0   500 100 5 בלה טיט

   0   400 80 5 בלה חול מחצבה

   0   425 85 5 בלה חצץ 

   0   850 85 10 בלה חצץ שומשום

   9500 95 6500 65 100 מ"ר שומשום 30X30מרצפות 

   5900 29.5 4800 24 200 מ"א ס"מ 30פנלים 

 6מ"מ מצולע באורך  6ברזל עגול 
 מטר

יחידות) 
 מטר ( 6

20 5.6 112   0   

 6מ"מ מצולע באורך  8ברזל עגול 
 מטר

יחידות) 
 מטר ( 6

20 9.1 182   0   

   0   290 14.5 20יחידות) מ"מ מצולע באורך  10ברזל עגול 
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 מטר ( 6 מטר 6

מ"מ מצולע באורך  12ברזל עגול 
 מטר 6

יחידות) 
 מטר ( 6

20 18.9 378   0   

   875 12.5 665 9.5 70 יחידה בלה ריקה

טרופר /  -אקדח סיליקון איכותי 
 יעקבי

   335 33.5 260 26 10 יחידה

   180 0.9 180 0.9 200 יחידה שקים לפסולת בניין

 ק"ג 25שק =  1500 30 1350 27 50 שק ק"ג  25 - 109שק דבק קרמיקה 

 -קרם  33X33קרמיקה לריצוף 
R10  החלקהנגד למוסדות חינוך 

 סוג א' 3450 69 1900 38 50 מטר

   0   2150 43 50 מטר אפור 20*10*6אבן משתלבת 

   0   2150 43 50 מטר אדום 20*10*6אבן משתלבת 

   0   1238.4 43 28.8 מטר אפור 20*20*6אבן משתלבת 

   0   1238.4 43 28.8 מטר אדום 20*20*6אבן משתלבת 

 במשטח 48 1668 34.75 1536 32 48 יחידה אפור 17*25*100אבן שפה 

 במשטח 48 0   1152 24 48 יחידה אפור 100*17*20אבן גן 

   975 19.5 900 18 50 שק ק"ג 25בטון מוכן 

 -צבע לפי בחירה  4750 95 0   50 מטר שומשום 20X20מרצפות טרצו 
 תקני -סיני 

   584 11.68 595 11.9 50 יחידות 300/70מסלולים לגבס 

   1859.5 37.19 1550 31 50 יחידות  2.60פלטה גבס 

   522 10.44 520 10.4 50 יחידות 300/50מסלולים לגבס 

   564 11.28 595 11.9 50 יחידות 260/70ניצבים 

   1741.8 174.18 1590 159 10 חבילה קשיחה 60*60תקרה אקוסטית 

   0   142.5 28.5 5 יחידות קשיחה 120*60תקרה אקוסטית 

        43640.3   39619.2   

 

 הערות : 

 פריטי. 19-בית לא התייחס בהצעתו למבדיקת ההצעות עולה כי הספק מרז

 **מח' רכש נערכים להוצאת מכרז.

 כל בו עמיעד בע"מ. אשר הצעתו המשוקללת הזולה ביותר  מהספקהרכישה לאשר מח' רכש ממליצה 

  כולל מע"מ.לא ₪  60,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 כל מחלקות העירייה ועפ"י הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גברית העירייה    420שיפוצי קיץ,  -מקור תקציבי

 ( 16)נספח מס' 
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 לגםיתוספת להסכם מ -ניקיון ביצוע סקר  -הרחבת שירות עם מילגם  - 2021/95הצעה מס'  .17
 

 :רקע .1

 במרחב הציבורי" של המשרד להגנת הסביבה.עיריית רמלה נגשה לקול קורא "שיפור הניקיון  .א

,  הוא תנאי מחייב להגיש 2021עד סוף יוני יישום התכנית. ביצוע חלק א',  -סקר ותכנית, וחלק ב'  -הקול קורא מחולק לחלק א' 

 בקשה לחלק ב'.

 המשרד הקצה את הסכומים הבאים: .ב

  כולל מע"מ  ₪  58,777הוקצו בקול הקורא בביצוע סקר ותכנית, ע"פ הוראות המשרד להגנת הסביבה.  -חלק א . 

 

 :חברת מילגם .2

 לעירייה יש הסכם עם חברת מילגם.  .א

כולל ₪  3,000,000מהות ההסכם: ביצוע סקר ומדידת נכסים לצורך עדכון שומה במחלקת הכנסות, סכום ההתקשרות 

 .31/12/2021מע"מ, תוקף ההסכם  

והתכנית )חלק א' בלבד(, ללא עלות, אלא אם תתקבל ההרשאה התקציבית החברה פנתה לעירייה והציעה לערוך את הסקר  .ב

 מהמשרד להגנת הסביבה. במקרה זה, תקבל העירייה את הסכום המוקצה לכך בקול הקורא )לרבות השתתפות העירייה(

 מסך סכום ההסכם. 2% -הסכום המבוקש להסכם ההרחבה הוא כ .ג

 

כולל מע"מ ) שיעור ₪  58,777לקבל את הצעתה של חברת מילגם ע"ס היחידה לאיכות הסביבה ורישוי עסקים ממליצה 

 מההסכם המקורי(.  2%-ההגדלה עומד על כ

 

 ( 17)נספח מס'  
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 המלצות  הועדה:

 

  מוקדים בערב העצמאות 4אספקה והפעלת זיקוקי דינור עבור  -  2021/79הצעה מס'  .1

בקשה ובנספחים ולאור מגבלות הקורונה והחלטת העירייה שלא לקיים אירועי במות ועקב כך להגדיל את מסגרת עיון ב  לאחר

וכן התייחסותה של  ניתנה הצעת מחיר פרטנית עבור כל יחידה בעת ההתמחרותהתקציב עבור הפעלת הזיקוקים, העובדה כי 

 ה קצר תגרום למצב של חוסר זמינות לשירות זה, מנהלת מח' רכש כי במידה ותתבצע התמחרות חדשה בסדר זמנים כ

 סילבר פירו כמפורט :הספק ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

לא כולל מע"מ,  ₪  15,000 -לא כולל מע"מ, פארק עופר  ₪   10,000 -לא כולל מע"מ, קריית האומנים ₪  10,000 -נאות בגין

 לא כולל מע"מ. ₪   15,000 -נאות שמיר 

 לא כולל מע"מ. ₪  50,000* סכום ההתקשרות  לא יעלה על 

 * ההצעה כוללת מפעילים. 

 עירייה אישור על קיום ביטוחים כפי שנדרש בתנאים המחייבים.*לאחר הכרזת הזוכה , הספק יעביר ל

 

 השכרת דוכנים לאירועים כולל ערב יום העצמאות  -80/2021הצעה מס'  .2

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

 ת ירידי אוכל ואמנות בע"מ . מוש הפקוההצעה היחידה של  ההתקשרות עם

 לא כולל מע"מ.₪  40,000לא יעלה על  בשנהסכום ההתקשרות 

 הספק עונה על דרישות העירייה והמחירים סבירים. 

 הערה : השכרת הדוכנים תהא רק בהתאם לצורך ובמידה ויתאפשר להפעיל שירות זה במסגרת מגבלות הקורונה. 

 

 2021שימוש בזכויות מבצעים לשנת תמלוגים בגין  -  81/2021הצעה מס'  .3

עיון בבקשה ונספחים, הסבר מנהל מח' אירועים, הועדה מאשרת המלצת מח' אירועים וממליצה בפני ראש העיר  לאשר   לאחר

פדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית  -את דרישת התשלום של החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ הפי"ל 

 להלן:ע"פ פירוט בע"מ 

 כולל מע"מ.₪  27,916ע"ס  11%בהנחה של  15.04.2021תשלום עד   .א

 כולל מע"מ.₪  29,171 7%בהנחה של  30.06.2021עד  16.04.2021תשלום מ .ב

 

 רכישת מרכך מים וקוצץ ירקות מקצועי למטבח מבשל - 82/2021הצעה מס'  .4

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

 לא כולל מע"מ₪  13,250מהספק מאסיל)אמויאל( ע"ס  -מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר 

 

  השכרת ציוד לאירועים שונים - 83/2021הצעה מס'  .5

לאשר הרכישה הלת מח' רכש הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר עיון בבקשה ונספחים, הסבר מנ  לאחר

 אירוע בחצר.הספק מ -מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר 

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

 הספק עונה על דרישות העירייה והמחירים סבירים. 
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 רכישת ציוד לאירועים שונים  - 84/2021הצעה מס'  .6

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

 מור חברה לשיווק מוצרי בניה, כל בו עמיעד.הספק   -מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר 

 לא כולל מע"מ.₪  80,000 סכום רכישת השירות לא יעלה על

 הרכישה תתבצע על פי ההצעה הזולה ביותר למוצר.

 הספק עונה על דרישות העירייה והמחירים סבירים. 

 

 רכישת דיקטים ועץ מהוקצע לעבודות נגרות - 85/2021הצעה מס'  .7

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

 הספק עונה על דרישות העירייה והמחירים סבירים. אלפנדרימהספק אחים   -מהספק 
 לא כולל מע"מ.₪  25,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 חניונים בעיר 7 -תכנון חשמל ב - 2021/86הצעה מס'  .8

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה 

חברת א. אבשלום ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר  לאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ.₪  29,250ע"ס 

 

 עבור משרדי העירייה EDR Cynet 360 Premiumרישיונות למערכת  500 רכישת  - 2021/78הצעה מס'  .9

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' מחשוב ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה 

₪  79,135 -פתרונות בע"מ ע"ס  מחברת סילטקמאשרת המלצת מח' מחשוב וממליצה בפני ראש העיר  לאשר ההתקשרות עם 

 לא כולל מע"מ.

 

 תיקון כלי עבודה מוטוריים ותיקון מסורי גיזום ושרשראות - 2021/88הצעה מס'  .10

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' גנים ונוף הועדה מאשרת המלצת מח' גנים ונוף  וממליצה בפני ראש העיר  

 . לא כולל מע"מ₪  24,995יצחק חבוב ע"ס ההצעה הזולה ביותר של  לאשר ההתקשרות עם

 חודשים. 12-ל ההתקשרות הינה 

 

 רכישת ציוד להקמת "ספרייה בהשאלה" במתי"א לתלמידים עם זכאות שירותי חינוך  - 2021/89הצעה מס'  .11

 תשפ"א -הוראת השעה נוכח מגפת הקורונה  -מיוחדים ללימוד מרחוק   

  לאשרמאשרת המלצת מח' מחשוב וממליצה בפני ראש העיר   , הועדה במח' מחשו נציגתעיון בבקשה ונספחים, הסבר   לאחר   

 סכום הרכישה הינו עבור כלל הפריטים המפורטים בטבלה. כולל מע"מ₪  26,440מהספק נס מטח ע"ס הרכישה 

 עונה על כל דרישות העירייה.  קהספ 

 

די לפעילי שכונת גיורא, התקשרות  עם מכון תכנים , לצורך העברת סיור לימואישור  - 2021/09הצעה מס'  .12

 בירושלים

עיון בבקשה ונספחים, הסבר נציגת האגף לשירותים חברתיים, הועדה מאשרת המלצת האגף לשירותים חברתיים   לאחר

 ₪  10,998  ע"ס  ) אלי טויטו( מכון תכניםשל   ביותר הצעת המחיר הזולה ההתקשרות עםלאשר וממליצה בפני ראש העיר 

עבור סיור לימודי לפעילי שכונת גיורא. כולל מע"מ   

מכון תכנים הינו גוף מקצועי ומוכר, מכיר היטב את התחום הקהילתי  עובד בשכונות  מצוקה גם בערים נוספות , בעל ניסיון 

.בתחום הסדנאות הקהילתיות , סדנאות לפעילים וסיורים לפעילים  
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 רכישת חול למתקני משחקים במוסדות חינוך ושצ"פים - 2021/91הצעה מס'  .13

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

 גרין סנד.   -מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר 

 .לא כולל מע"מ₪  50,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 הספק עונה על דרישות העירייה.

 

 רכישת דלתות למוסדות חינוך ומח' העירייה במסגרת אחזקת מבנים - 2021/92הצעה מס'  .14

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

 ( בע"מ . 1992מור חברה לשיווק מוצרי בניה ) -מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר 

 לא כולל מע"מ.₪  75,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 הספק עונה על דרישות העירייה.

 

 רכישה , הובלה והתקנת מתקני האכלה לחתולים - 2021/93הצעה מס'  .15

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

 הספק זהבי פלדות בע"מ. -מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר 

 לא כולל מע"מ.₪  21,900סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 יינורכישת חומרים וציוד לעבודות ב - 2021/49הצעה מס'  .16

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

 מהספק אשר הצעתו המשוקללת הזולה ביותר  כל בו עמיעד בע"מ. -מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר 

  לא כולל מע"מ.₪  60,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 תוספת להסכם מילגם -ביצוע סקר ניקיון  -הרחבת שירות עם מילגם  - 2021/59הצעה מס'  .17

 25%והעובדה כי ההגדלה אינה עולה על  עיון בבקשה ונספחים, הסבר מנהלת היחידה לאיכות הסביבה ורישוי עסקים  לאחר

את  אשרלהועדה מאשרת המלצת המח' לאיכות הסביבה ורישוי עסקים וממליצה בפני ראש העיר  מסך ההסכם המקורי, 

 מההסכם המקורי(.  2%-כולל מע"מ ) שיעור ההגדלה עומד על כ₪  58,777הצעתה של חברת מילגם ע"ס 

 

 
 
 

 רונן עזריה                                             רוזה עללאל                                                          
 מנכ"ל העירייה                                          גזברית  העירייה                                               
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 ראש העיר : חלטות ה
 

 מוקדים בערב העצמאות  4אספקה והפעלת זיקוקי דינור עבור  -  79/2021הצעה מס'  .1

 הספק סילבר פירו כמפורט :עם ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

לא כולל מע"מ,  ₪  15,000 -לא כולל מע"מ, פארק עופר  ₪   10,000 -לא כולל מע"מ, קריית האומנים ₪  10,000 -נאות בגין

 לא כולל מע"מ. ₪   15,000 -נאות שמיר 

 לא כולל מע"מ. ₪  50,000* סכום ההתקשרות  לא יעלה על 

 * ההצעה כוללת מפעילים. 

 *לאחר הכרזת הזוכה , הספק יעביר לעירייה אישור על קיום ביטוחים כפי שנדרש בתנאים המחייבים.

 

 השכרת דוכנים לאירועים כולל ערב יום העצמאות  -80/2021הצעה מס'  .2

 . מוש הפקות ירידי אוכל ואמנות בע"מ ות עם הספק מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשר

 לא כולל מע"מ.₪  40,000לא יעלה על  בשנהסכום ההתקשרות 

 

 2021תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים לשנת  -  81/2021הצעה מס'  .3

פדרציה  - את דרישת התשלום של החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ הפי"למאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 ע"פ פירוט להלן:למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ 

 כולל מע"מ.₪  27,916ע"ס  11%בהנחה של  15.04.2021תשלום עד   .א

 כולל מע"מ.₪  29,171 7%בהנחה של  30.06.2021עד  16.04.2021תשלום מ .ב

 

 רכישת מרכך מים וקוצץ ירקות מקצועי למטבח מבשל - 82/2021הצעה מס'  .4

 לא כולל מע"מ₪  13,250מאסיל)אמויאל( ע"ס  -הרכישה מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

  השכרת ציוד לאירועים שונים - 83/2021הצעה מס'  .5

 אירוע בחצר. -הרכישה מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

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

 

 רכישת ציוד לאירועים שונים  - 84/2021הצעה מס'  .6

 מור חברה לשיווק מוצרי בניה, כל בו עמיעד.  -הרכישה מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 לא כולל מע"מ.₪  80,000סכום רכישת השירות לא יעלה על 

 הרכישה תתבצע על פי ההצעה הזולה ביותר למוצר.

 

 רכישת דיקטים ועץ מהוקצע לעבודות נגרות - 85/2021הצעה מס'  .7

 הספק עונה על דרישות העירייה והמחירים סבירים. אלפנדריאחים   -הרכישה מהספק מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 לא כולל מע"מ.₪  25,000סכום הרכישה לא יעלה על 
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 חניונים בעיר 7 -תכנון חשמל ב - 2021/86הצעה מס'  .8

 כולל מע"מ.₪  29,250חברת א. אבשלום ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ ע"ס ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 עבור משרדי העירייה EDR Cynet 360 Premiumרישיונות למערכת  500 רכישת  - 2021/87הצעה מס'  .9

 לא כולל מע"מ.₪  79,135 -מחברת סילטק פתרונות בע"מ ע"ס עם ההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 תיקון כלי עבודה מוטוריים ותיקון מסורי גיזום ושרשראות - 2021/88הצעה מס'  .10

 . לא כולל מע"מ₪  24,995יצחק חבוב ע"ס ההצעה הזולה ביותר של עם ההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 חודשים. 12-ל ההתקשרות הינה 

 

 רכישת ציוד להקמת "ספרייה בהשאלה" במתי"א לתלמידים עם זכאות שירותי חינוך  - 2021/89הצעה מס'  .11

 תשפ"א -הוראת השעה נוכח מגפת הקורונה  -מיוחדים ללימוד מרחוק   

סכום הרכישה הינו עבור כלל הפריטים  כולל מע"מ₪  26,440מהספק נס מטח ע"ס הרכישה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 המפורטים בטבלה.

 הספק עונה על כל דרישות העירייה.   

 

אישור  התקשרות  עם מכון תכנים , לצורך העברת סיור לימודי לפעילי שכונת גיורא, - 2021/09הצעה מס'  .12

 בירושלים

 כולל מע"מ  ₪  10,998  ע"ס  ) אלי טויטו( מכון תכניםההצעה הזולה ביותר של עם ההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

.עבור סיור לימודי לפעילי שכונת גיורא.  

 

 רכישת חול למתקני משחקים במוסדות חינוך ושצ"פים - 2021/91הצעה מס'  .13

 גרין סנד.   -מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר הרכישה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 מע"מ. לא כולל₪  50,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 הספק עונה על דרישות העירייה.

 

 רכישת דלתות למוסדות חינוך ומח' העירייה במסגרת אחזקת מבנים - 2021/92הצעה מס'  .14

 ( בע"מ . 1992מור חברה לשיווק מוצרי בניה ) -מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר הרכישה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 מע"מ.לא כולל ₪  75,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 הספק עונה על דרישות העירייה.

 

 רכישה , הובלה והתקנת מתקני האכלה לחתולים - 2021/93הצעה מס'  .15

 הספק זהבי פלדות בע"מ. -מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר הרכישה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 לא כולל מע"מ.₪  21,900סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 ינוי וציוד לעבודות ב רכישת חומרים - 2021/49הצעה מס'  .16

 אשר הצעתו המשוקללת הזולה ביותר  כל בו עמיעד בע"מ. -מהספק הרכישה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 לא כולל מע"מ.₪  60,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 

 



  ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

  15-26/2021 מס' ועדת רכש ובלאי רוטוקול פ                                                                                                                  
                                                                                                                                    ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

   

   

      

    

   20 

 

 

 

 תוספת להסכם מילגם -ביצוע סקר ניקיון  -הרחבת שירות עם מילגם  - 2021/59הצעה מס'  .17

 25%עיון בבקשה ונספחים, הסבר מנהלת היחידה לאיכות הסביבה ורישוי עסקים והעובדה כי ההגדלה אינה עולה על   לאחר

לקבל את מסך ההסכם המקורי,  הועדה מאשרת המלצת המח' לאיכות הסביבה ורישוי עסקים וממליצה בפני ראש העיר 

 מההסכם המקורי 2%-ה עומד על ככולל מע"מ ) שיעור ההגדל₪  58,777הצעתה של חברת מילגם ע"ס 

 

 

 
 

מיכאל וידל                                                                                                                       

 ראש העיר                                                                                                                  


