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באמצעות  - (2021 אפריל 27 ) תשפ"א  אייר' טו לישיש התקיימה ביום ( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת  מ
 .ZOOMאפליקציית 

 
 משתתפים:                                                                                נוכחים:

           מנהל מח' אחזקה   -אילן שרמי                                                   גזברית העירייה  -רוזה עללאל
                                                יועמ"ש ל משנה  -סופי ויטלם   עו"ד

                                                  אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש 
                                                       מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן 

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

 הנדון:
 

 רכישת מרססים למח' גינון ותברואה - 2021/610צעה מס' ה .1

 גינון ותברואה נדרשים מרססים.למחלקת 

חבוב יצחק ציוד טכני, אחים רז בע"מ, רם מיכון ספקים כדלקמן:  4 -מח' רכש פנתה ל מרססים לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 חקלאי בע"מ, הגרעין בע"מ.

 אחים רז בע"מ, רם מיכון חקלאי בע"מ, הגרעין בע"מ.חבוב יצחק ציוד טכני, הספקים אשר נענו להצעה: 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

טבלת השוואות 

 מרססים 

רם     

מיכון 

 חקלאי

אחים    

 רז

חבוב   

 יצחק

     הגרעין  

תיאור 

 הפריט/העבודה/

 השירות

יחידת 

 מידה

מחיר  כמות

יחידה 

ללא 

מע"מ 

 ₪ 

סה"כ 

ללא 

מע"מ 

 ₪ 

מחיר 

יחידה 

ללא 

מע"מ 

 ₪ 

סה"כ 

ללא 

מע"מ 

 ₪ 

מחיר 

יחידה 

ללא 

מע"מ 

 ₪ 

סה"כ 

ללא 

מע"מ 

 ₪ 

מחיר 

יחידה 

ללא 

מע"מ 

 ₪ 

סה"כ 

ללא 

מע"מ 

 ₪ 

 הערות 

 -ליטר  200מרסס 

מיכל נירוסטה + 

מ' +  100גלגלת 

מטר +  100צינור 

אקדח ריסוס 

 למרחק

 -רם מיכון חקלאי  0   24600 12300 25360 12680 22000 11000 2 יחידה

מנוע חברת 

VANGURAD 

&  briggsאו 

stratton -  רז

מנוע   -מרססים

 חברת וונגרד 

אקדח ריסוס 

 למרחק

   10 5 460 230 1160 580 900 450 2 יחידה

        22900   26520   25060       
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 חבוב  רז מרססי חקלאי מיכון רם   

 יצחק

   הגרעין 

 תיאור

 השירות/העבודה/הפריט

 יחידת

 מידה

 מחיר כמות

 יחידה

 ללא

  ₪ מ"מע

 כ"סה

 ללא

  ₪ מ"מע

 מחיר

 יחידה

 מ"מע ללא

₪  

 כ"סה

 ללא

  ₪ מ"מע

 מחיר

 יחידה

 ללא

  ₪ מ"מע

 כ"סה

 ללא

  ₪ מ"מע

 מחיר

 ללא יחידה

  ₪ מ"מע

 ללא כ"סה

  ₪ מ"מע

  הערות

  1583.35 316.7 1190 238 0  0  5 יחידה ליטר 5 ידני סולו מרסס

  1593.35  1190         ₪ מ"מע ללא כ"סה

 

 : כדלקמן  ספקים 2 -מ מרססים  רכישתלאשר רכש ממליצה  מח'

 לא כולל מע"מ.₪  22,900סכום הרכישה לא יעלה  על  - ליטרים 200 הצעתו הזולה ביותר למרסס -רם מיכון חקלאי בע"מ 

 לא כולל מע"מ.₪  1,190סכום הרכישה לא יעלה על  -ליטרים 5הצעתו הזולה ביותר למרסס סולו ידני  -חבוב יצחק 

 

 1813200421 -, אחזקה  1715000720 -גינון  /הדברה -מקור תקציבי 

 

 (1)נספח מס' 

 

 

 

  רכישת מזרקי אפינפרן עבור מוסדות חינוך ברמלה - 2021/710הצעה מס'  .2

 למוסדות החינוך בעיר רמלה נדרש לרכוש מזרקי אפינפרן.

ש.א.ג, דקר ציוד רפואי, נתיב ספקים כדלקמן: 6 -לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת מזרקי אפינפרן  מח' רכש פנתה ל

 מדיקה בע"מ, עולם הרפואה, ממרם שיווק ציוד רפואי בע"מ, אריאל מדיק.

 הספקים שנענו להצעה: נתיב מדיקה, עולם הרפואה.

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

   הרפואה עולם   מדיקה נתיב  

 יחידת השירות/העבודה/הפריט תיאור

 מידה

 יחידה מחיר כמות

  ₪ מ"מע ללא

 ללא כ"סה

  ₪ מ"מע

 יחידה מחיר

  ₪ מ"מע ללא

 ללא כ"סה

  ₪ מ"מע

  הערות

  4767 227 4599 219 21 יחידה ג"מ 0.15 לילדים אפינפרין מזרק

  5675 227 5475 219 25 יחידה ג"מ 0.30 לילדים אפינפרין מזרק

  37909 227 36573 219 167 יחידה ילדים לגני  אפינפרין מזרק

  48351  46647    ₪ מ"מע ללא כ"סה

 

 לא כולל מע"מ. ₪ 46,647נתיב מדיקה ע"ס הספק ממח' רכש ממליצה לאשר הרכישה 

 

 720 -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 
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 עיריית רמלהרכישת תמרורים ועמודים עבור   -2021/810הצעה מס'  .3

 עבור עיריית רמלה נדרש לרכוש תמרורים כולל עמודים.

ספקים כדלקמן: הנתיב הנדסת תנועה ק.ב.ד בע"מ,  6 -לשם קבלת הצעות מחיר עבור תמרורים ועמודים מח' רכש פנתה ל

 גיטל.היוצר סדנא לשילוט בע"מ, ד.פ המרכז הישראלי לשילוט בע"מ, שרגרף אחזקות בע"מ, שי שלטים, אי אס די

הספקים שנענו להצעה: הנתיב הנדסת תנועה ק.ב.ד בע"מ, היוצר סדנא לשילוט בע"מ, ד.פ המרכז הישראלי לשילוט בע"מ, 

 שרגרף אחזקות בע"מ.

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

טבלת השוואות תמרורים 
 ועמודים 

היוצר   
סדנא 

 לשילוט

ד.פ. המרכז   
הישראלי 

 לשילוט

הנתיב   
 הנדסה

   שרגרף  

תיאור 
 הפריט/העבודה/השירות

מחיר  כמות
יחידה 

ללא 
 ₪ מע"מ 

סה"כ 
ללא 

 ₪ מע"מ 

מחיר 
יחידה ללא 

 ₪ מע"מ 

סה"כ 
ללא 

 ₪ מע"מ 

מחיר 
יחידה 

ללא 
 ₪ מע"מ 

סה"כ 
ללא 

 ₪ מע"מ 

מחיר 
יחידה 

ללא מע"מ 
 ₪ 

סה"כ 
ללא 

 ₪ מע"מ 

 -" מגולוון 3עמוד לתמרור 
 2.5מטר אורך עובי דופן  3

 מ"מ

50 95 4750 120 6000 95 4750 126 6300 

 -" מגולוון 3עמוד לתמרור 
מטר אורך עובי דופן  3.5
 מ"מ 2.5

50 115 5750 140 7000 110 5500 149 7450 

כולל מחזיר  432תמרור 
 E.G.Pאור 

40 48 1920 52 2080 49 1960 55 2200 

כולל מחזיר  433תמרור 
 E.G.Pאור 

30 48 1440 52 1560 49 1470 55 1650 

כולל מחזיר  402תמרור 
 E.G.Pאור 

50 48 2400 52 2600 49 2450 55 2750 

כולל מחזיר  301תמרור 
 E.G.Pאור 

30 45 1350 52 1560 49 1470 55 1650 

כולל מחזיר  302תמרור 
 E.G.Pאור 

30 82 2460 90 2700 49 1470 90 2700 

כולל מחזיר  303תמרור 
 E.G.Pאור 

30 48 1440 52 1560 49 1470 55 1650 

כולל מחזיר  306תמרור 
 E.G.Pאור 

10 52 520 58 580 49 490 86 860 

כולל מחזיר  618תמרור 
 E.G.Pאור 

20 52 1040 58 1160 49 980 58 1160 

כולל מחזיר  213תמרור 
 E.G.Pאור 

30 48 1440 52 1560 49 1470 55 1650 

כולל מחזיר  214תמרור 
 E.G.Pאור 

10 48 480 52 520 49 490 55 550 

כולל מחזיר  205תמרור 
 E.G.Pאור 

30 48 1440 52 1560 49 1470 55 1650 

כולל מחזיר  431תמרור 
 E.G.Pאור 

10 48 480 52 520 49 490 55 550 

כולל מחזיר  437תמרור 
 E.G.Pאור 

20 52 1040 58 1160 49 980 58 1160 

כולל מחזיר  203תמרור 
 E.G.Pאור 

10 48 480 52 520 49 490 55 550 

כולל מחזיר  428תמרור 
 E.G.Pאור 

10 48 480 52 520 49 490 55 550 

כולל מחזיר  410תמרור 
 E.G.Pאור 

10 48 480 52 520 49 490 55 550 

כולל מחזיר  424תמרור 
 E.G.Pאור 

10 48 480 52 520 49 490 55 550 

כולל מחזיר  425תמרור 
 E.G.Pאור 

10 48 480 52 520 49 490 55 550 

 580 58 490 49 580 58 520 52 10כולל מחזיר  626תמרור 



  ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

  15-29/2021 מס' ועדת רכש ובלאי רוטוקול פ                                                                                                                  
                                                                                                                                      ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

      

     

   4 

 

 E.G.Pאור 

כולל מחזיר  627תמרור 
 E.G.Pאור 

10 65 650 72 720 60 600 58 580 

 37840   30450   36020   31520     ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 

 .הספקים:  היוצר סדנא לשילוט, הנתיב הנדסת תנועה ק.ב.ד בע"מ 2 -מ מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה

 הרכש יבצע תמהיל וירכוש עפ"י ההצעה הזולה ביותר.

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

 

 1742000752 -מקור תקציבי 

 (3)נספח מס' 

 

 מדידת פנים וחוץ של בית ספר נווה יהונתן - 2021/091הצעה מס'  .4

מודדים כדלקמן: לייפמן לאוניד מודד מוסמך, מודדי  5 -הנדסה פנה ל אגףלשם מדידת פנים וחוץ של בית ספר נווה יהונתן, 

 תלת מימד בע"מ.הגליל בע"מ, קנה מידה מדידות והנדסה בע"מ, ת.גב. ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ, מבט טכנולוגיות ב

 

 :ר שהתקבלולהלן הצעות המחי

 כולל מע"מ  ₪ 41,535 -לאוניד מודד מוסמך. לייפמן 1

 כולל מע"מ ₪  56,160 -. מודדי הגליל בע"מ2

 כולל מע"מ  ₪  48,332.7-. קנה מידה מדידות והנדסה בע"מ3

 כולל מע"מ  ₪ 21,338 -. ת.גב. ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ4

 

 ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ  חברת ת.גב.הצעת המחיר הזולה של  ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף 

 כולל מע"מ.₪  21,338ע"ס 

  2914 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 

 

 (12.05.2021)  כנס בכפר המכביה - 2021/011מס' הצעה  .5

לשכת ראש מנהלת ,המנגנון העירוני  בפני מנהלי  של העיר רמלה  2020-2030לשם הצגת התכנית האסטרטגית לשנת 

 בכפר המכביה. העיר פנתה למרכז הכנסים

יודגש כי נעשתה פניה לכפר המכביה זאת מאחר ומדובר במיקום גיאוגרפי אשר מתאים לכלל העובדים , ישנה 

 חניה ללא תשלום, אול מרווח, ואוכל כשר.

 

 אנשים/ מוזמנים. 70-להלן הצעת המחיר לאדם : כ

 לא כולל מע"מ₪  190

 .כולל מע"מ לא₪  750 -מסך ומקרן כולל מערכת הגברה ומיקרופון

 כמפורט להלן : רות עם מרכז הכנסים כפר המכביה לשכת ראש העיר ממליצה לאשר ההתקש

 אנשים( + מסך ומקרן כולל מערכת הגברה 70עד  - לא כולל מע"מ לאדם ) צפי משתתפים₪  190

 לא כולל מע"מ. ₪  750 -ומיקרופון  

 1611100511 -מקור תקציבי 

 5)נספח מס' 
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 המלצות  הועדה:

 

 רכישת מרססים למח' גינון ותברואה - 106/2021הצעה מס'  .1

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

 הספקים כדלקמן :  2 -מ

 לא כולל מע"מ.₪  22,900סכום הרכישה לא יעלה  על  - ליטר  200 הצעתו הזולה ביותר למרסס -רם מיכון חקלאי בע"מ 

 לא כולל מע"מ.₪  1,190סכום הרכישה לא יעלה על  -ליטרים 5הצעתו הזולה ביותר למרסס סולו ידני  -חבוב יצחק 

 
 

 רכישת מזרקי אפינפרן עבור מוסדות חינוך ברמלה  - 2021/071הצעה מס'  .2

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

 לא כולל מע"מ.₪  46,647הספק נתיב מדיקה ע"ס מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר מ

 

 רכישת תמרורים ועמודים עבור עיריית רמלה  -2021/081הצעה מס'  .3

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

 . הספקים:  היוצר סדנא לשילוט, הנתיב הנדסת תנועה ק.ב.ד בע"מ 2 -מ

 כ. הרכש יבצע תמהיל וירכוש עפ"י ההצעה הזולה ביותר בסה"

 .לל מע"מלא כו₪  50,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 מדידת פנים וחוץ של בית ספר נווה יהונתן - 2021/091הצעה מס'  .4

הועדה  משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותרלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה, 

הנדסה ומדידות בע"מ ע"ס  חברת ת.גב. ג'בארה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 כולל מע"מ.₪  21,338

 

 

 (12.05.2021) כנס בכפר המכביה - 2021/101הצעה מס'  .5

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר  ,מנהלת לשכת ראש העירלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 כמפורט להלן : לאשר ההתקשרות עם מרכז הכנסים כפר המכביה 

 אנשים( + מסך ומקרן כולל מערכת הגברה 70עד  - לא כולל מע"מ לאדם ) צפי משתתפים₪  190

 לא כולל מע"מ. ₪  750 -ומיקרופון  

 

 
 

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

 רכישת מרססים למח' גינון ותברואה - 106/2021הצעה מס'  .1

 הספקים כדלקמן :  2 -הרכישה מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 לא כולל מע"מ.₪  22,900סכום הרכישה לא יעלה  על  - ליטר  200 הצעתו הזולה ביותר למרסס -מיכון חקלאי בע"מ רם 

 לא כולל מע"מ.₪  1,190סכום הרכישה לא יעלה על  -ליטרים 5הצעתו הזולה ביותר למרסס סולו ידני  -חבוב יצחק 

 

 עבור מוסדות חינוך ברמלה   רכישת מזרקי אפינפרן- 2021/710הצעה מס'  .2

 לא כולל מע"מ.₪  46,647הספק נתיב מדיקה ע"ס מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה 

 

 רכישת תמרורים ועמודים עבור עיריית רמלה  -2021/081הצעה מס'  .3

 . הספקים:  היוצר סדנא לשילוט, הנתיב הנדסת תנועה ק.ב.ד בע"מ 2 -ממאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה 

 כ. הרכש יבצע תמהיל וירכוש עפ"י ההצעה הזולה ביותר בסה"

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

 

 מדידת פנים וחוץ של בית ספר נווה יהונתן - 2021/091הצעה מס'  .4

 כולל מע"מ.₪  21,338חברת ת.גב. ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 (12.05.2021) כנס בכפר המכביה - 2021/011הצעה מס'  .5

 כמפורט להלן :  מרכז הכנסים כפר המכביה מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 אנשים( + מסך ומקרן כולל מערכת הגברה 70עד  - לא כולל מע"מ לאדם ) צפי משתתפים₪  190

 לא כולל מע"מ. ₪  750 -ומיקרופון  

 

 
 
 
 

מיכאל וידל                                                                                                                       

 ראש העיר                                                                                                                  


