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 אוקטובר 01 ) תשפ"א ' תשרי יג חמישי התקיימה ביוםועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  
  ZOOMבאפליקציית  – (2020

 

 משתתפים:                                                                               נוכחים : 

מנהל מח' אסטרטגיה -אמיר וידר                                      גזברית העירייה             -רוזה עללאל   

מנהל מח' אירועים  –משנה ליועמ"ש                                            אורן רוזנברג  -עו"ד סופי ויטלם   

          מנהל מח' מחשוב  -משה ביטן                                           אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש 

                                 משק ונכסים מנהלת מח'  -מיכל רוטמן 

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   

 

 
 הנדון:

 
  

 סקר לבדיקת שביעות רצון התושבים מהשירותים שניתנים ע"י העירייה   - 243/2020הצעה . 1

 
שם קבלת הצעות מחיר עבור סקר לבדיקת שביעות רצון התושבים מהשירותים שניתנים ע"י העירייה נעשתה ל

 גיאוקרטוגרפיה., מאגר מוחות, רפי סמית:  כדלקמן  חברות  3 -פנייה ל

 
  להלן טבלה מפורטת :

 

 
 

בבקשה להצעות  סעיף
 מחיר

 גיאוקרטוגרפיה מאגר מוחות תרפי סמי

 הוגש הוגש הוגש 2.9.20הגשה עד תאריך  1

 הוגש -אישור ניכוי מס הוגש -אישור ניכוי מס הוגש -אישור ניכוי מס א  אישור ניכוי מס  2

 הוגש -אישור ניהול ספרים הוגש -אישור ניהול ספרים הוגש -אישור ניהול ספרים ב  אישור ניהול ספרים    

 הוגש הוגש הוגש נספח א' מלא חתום   3-4

 כללי מאוד אין אין זמניםלוחות   .5
. הצעת מחיר מוצגת 6

 בנספח כתב כמויות
 הוגש הוגש  הוגש

       )נספח א( 14

דגימת אשכולות יחסית בכל אזור  מתודולוגיה .א
טעות הדגימה אקראי לפי בתי אב 

 לפי גודל המדגם 3.5-4%בין 

בכל אחת דגימת הסתברותית 
-3.4מהשכונות טעות הדגימה בין 

 המדגם לפי גודל  4%

דגימת שכבות לפי חלוקת 
העיר, טעות הדגימה בין 

 לפי גודל המדגם 3.5-4%

טיוטת שאלון אישור  .ב
 העירייההעיר אש ר

 אין אין
 

הציגו מתודולוגיה שלמה 
 של בניית שאלון 

ביצוע הראיונות ודרך  .ג
ביצועם )טלפונית, 

 בתים וכו'( 

 טלפוני טלפוני מוקלט לצרכי ביקורתטלפוני 
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בבקשה להצעות  סעיף
 מחיר

 גיאוקרטוגרפיה מאגר מוחות תרפי סמי

 ה. עלות
 + מע"מ 40,500 + מע"מ 22,000 + מע"מ 24,600 נשאלים 600

 + מע"מ 45,400 + מע"מ 25,000 + מע"מ 28,500 נשאלים 700

 + מע"מ 50,300 + מע"מ 28,000 + מע"מ 31,500 נשאלים 800

נספח  –. ניסיון המציע 15
 ב'

המכון בעל ניסיון ברשויות מקומיות 
 רבות בסדרי גודל שונים. 

, 2010ברמלה ביצע סקרים בשנים 
2013,2014 ,2016 ,2018. 

הצעת המחיר מבוססת על בדיקה 
והשוואה מול סקר שביעות רצון 

 2014משנת 

בעל ניסיון ברשויות מקומיות 
 רבות בסדרי גודל שונים. 

ברמלה ביצע סקרים בשנים 
סקרים(,  6) 2018, 2013,2017

 לא פירטו אילו סקרים.

המכון בעל ניסיון בסקרים אבל 
רמלה עשה סקרים לא של 

שביעות רצון אלא סקרים פיזיים 
, 2018, 2017בשנים 

2019,2020 

 
 

 

 דרוג החברות לפי הצעות המחיר:

 

 שם החברה
נשאלים  600מחיר 

 כולל מע"מ

הפרש 
מההצעה 

 הזולה

 700מחיר 
נשאלים כולל 

 מע"מ

הפרש 
מההצעה 

 הזולה

 800מחיר 
נשאלים כולל 

 מע"מ

הפרש 
מההצעה 

 הזולה

    32,760          29,250          25,740             מאגר מוחות

  1.13          36,855        1.14          33,345        1.12          28,782             רפי סמית

  1.80          58,851        1.82          53,118        1.84          47,385             גיאוקרטוגרפיה

 

 

 

כולל ₪  25,740של מאגר מוחות ע"ס  מחלקת אסטרטגיה מבקשת לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר
 נשאלים (.  600מע"מ ) עבור 

 

161800750 -מקור תקציבי   

(1) נספח מס'   

 

 .2אחר \ 2020דצמבר   -  4במות ומגדלים לפסטיבל רמלה עיר עולם   - 2020424/הצעה . 2

אגף תרבות, (, אחר  \ 2020דצמבר ) 4במות ומגדלים לפסטיבל רמלה עיר עולם לשם קבלת הצעות מחיר עבור 
 ספורט ואירועים פנה 

 . טון-רון, חנן גולדשטיין, קשת במות, עיצוב במה, Stage-team :ספקים 6 - ל
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 הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. * *
 ללא חיוב רוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדיםיאו יידחה הא\ככל שיידרש יבוטל ו** 

 

 פורסם מכרז אך עדיין לא נקבע זוכה , בהתאם לכך פנתה המחלקה המקצועית לקבלת הצעות. הערה : 
 . , עיצוב במה, קשת במותStage-Teamהספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: 

 

 במה מרכזית - 4פסטיבל רמלה עיר עולם  .א
 אחר \ 2020דצמבר   תאריך האירוע:

 המגדל הלבן מקום האירוע:
 אישור מהנדס + חישובים סטטים, הובלות, הקמה ופירוק ההצעה כוללת:

 
 
 
 
 
 
 

 להלן טבלת השוואות מחיר : 
 

 עיצוב במה קשת במות סטייג' טים   
עלות  כמות מפרט במות מס'

לפני 
 מע"מ

עלות 
סה"כ 

לפני 
 מע"מ

עלות 
לפני 

 מע"מ

עלות 
סה"כ 

לפני 
 מע"מ

עלות 
לפני 

 מע"מ

עלות 
סה"כ 

לפני 
 מע"מ

   16*14בינוי במה במידות   .1
 מפלסים 2

בגובה  5*16מפלס ראשון גודל 
 מ' 1.30

בגובה  9*16מפלס שני גודל 
 מ' 1.80

חיפוי הבמה בשטיח לבד כחול 
סט , חיפוי הדפנות בבד, כהה

בשני מדרגות  עלייה לבמה  
בינוי המפלסים, בינוי רמפה,  

 3גובה   בינוי גב במה, מעקות
,   2*2.4מטר, פודיום תופים 

  1.2*2, קלידים  1.2*2גיטרה 

1 22,400 

4,000 

6,000 

1,500 

33,900 30,000 30,000   

  2X2מגדלים במידות  2בינוי   .2
 מטר כולל מנועים 10גובה 

1 10,000 10,000 10,000 10,000   

במת קונסולה לסאונדמן גובה   .3
 6*2חצי מטר, גודל 

   כלול כלול 1,500 1,500 1

 41,000 41,000 40,000 40,000 49,500 49,500 1 סה"כ לבמה   .4

 6,000 150 4,800 120 5,400 135 40 השכרת מחסומי לחץ ליום  .5
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קשת במות  ע"ס הספק  לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף תרבות, ספורט ואירועים ממליץ 
 . לא כולל מע"מ₪  9,600ע"ס  השכרת מחסומי לחץו לא כולל מע"מ עבור בינוי במה ומגדלים ₪  40,000

 
 פסטיבל    -יתקציב מקור 

 

 במה קאנטרי - 4עולם פסטיבל רמלה עיר  .ב
 אחר \ 2020דצמבר   תאריך האירוע:

 קאנטרי רמלה מקום האירוע:
 אישור מהנדס + חישובים סטטים , הובלות, הקמה ופירוק ההצעה כוללת:

 
 להלן טבלת השוואות מחיר : 

 
 עיצוב במה קשת במות סטייג' טים   

עלות  כמות מפרט במות מס'
לפני 

 מע"מ

עלות 
סה"כ 

לפני 
 מע"מ

עלות 
לפני 

 מע"מ

עלות 
סה"כ 

לפני 
 מע"מ

עלות 
לפני 

 מע"מ

עלות 
סה"כ 

לפני 
 מע"מ

 סמ' 60גובה   7*5בינוי במה במידות   .6

, חיפוי הבמה בשטיח לבד כחול כהה
סט מדרגות  עלייה , חיפוי הדפנות בבד

, בינוי מעקות,  לבמה  משני צדי הבמה
 מטר 2גובה   בינוי גב במה

1 5,700 

מחיר 
מותנה 

 בלקיחת
הבמה 

 הגדולה

5,700 6,000 6,000 9,000 9,000 

 
קשת במות  ע"ס הספק  לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף תרבות, ספורט ואירועים ממליץ 

 במה בקאנטרי. לא כולל מע"מ עבור ₪  6,000
 

 פסטיבל  -יתקציב מקור 

 
 (2פח מס' )נס

 
 3. הצעה מס' 245/2020 - מופע לאירוע מעמד האישה 

, חוה לוי: ספקים 4 - ל אגף ספורט ואירועים פנה מופע לאירוע מעמד האישהלשם קבלת הצעות מחיר עבור  
 .אור דוידסון, משה קול, סופרסאונד

 הנחיות משרדי ממשלה בנושא הקורונה, בשל גורם עליון , יםבמידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירוע**          
  העירייה לא 

 .תישא בעלויות ו/או פיצוי 

הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש **     
    או \יבוטל ו

 רוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.ייידחה הא        
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 (דצמבר \ נובמבר\ אוקטובר)מופע לאירוע מעמד האישה   .א

 משה קול, חוה לויהספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: 

 
 :להלן טבלת השוואות מחיר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

עבור מופע "לא עוצרות באדום" ע"ס  הספק חוה לויגף תרבות, ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם א
 ע"פ צורך ובכפוף להתניות הקורונה.  לא כולל מע"מ,₪  22,500

אמניות מהשורה הראשונה בישראל, המופע בעלות  5המופע  אטרקטיבי מאוד ביחס להצעות המקבילות ומשלב 
 סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע. מתאים לקהל היעד

 
 שהמעמד האי  -יתקציבמקור 

 (3פח מס' )נס
 

FORTINET 500E  4. הצעה מס' 246/2020 - מערכת רישיונות לשנה עבור שתי יחידות   

 -ל  מחלקת המחשוב פנתה  FORTINET 500Eשיונות לשנה עבור שתי יחידות ילחידוש ר לשם קבלת הצעות מחיר 

 . סייביגו, נס מט"ח, טלקודספקים :

 הספקים שנענו להצעה : טלקוד, נס מט"ח. 

 חיר :מלהלן טבלת השוואות 

 הצעת המציע  שם המציע מס"ד
 )הסכומים אינם כוללים מע"מ(

 ש"ח 37,150 טלקוד 1
 ש"ח 32,460 נס מט"ח 2
 

 .שיונות  לשנה אחתיה כוללת רעהצה** 

ש"ל לא כולל  32,460נס מט"ח ע"ס חברת ההצעה הזולה ביותר של  לאשר ההתקשרות עם  מח' מחשוב ממליצה 

 מע"מ.

  1616000780  -תקציבי  מקור  

 (4פח מס' )נס

 חוה לוי משה קול

 רותם אבוהב
25,000 

 לא עוצרות באדום
22,500 

 נלי תגר
15,000 

 

 יונה קפח
15,000 
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 רכישת ריהוט  - 2020724/הצעה מס'  .1

ספקים: רהיטי הכח  5-אגף רווחה, מח' רכש פנתה ל  הנדסה, אגף ,  וקליטה לשם רכישת ציוד עבור מח' אסטרטגיה
 ( בע"מ, יצירה ש.נויפלד בע"מ, גיל פרוייקטים, טופ ליין ,ארגמן מתכת בע"מ.1991)

 .( בע"מ, יצירה ש.נויפלד בע"מ1991רהיטי הכח )  -הספקים שנענו להצעה 
 
רווחה חידוש ותוספת ריהוט , למתחם גף הנדסה קליטת עובדים חדשים ויצירת עמדות עבודה חדשות, ) פרוט : א 

 טה שולחנות וכיסאות לכיתת לימוד.(אסטרטגיה / קלי  מרכז הידידות
 

 )אגף הרווחה( -להלן טבלת השוואות מחיר 
 

   רהיטי הכח      

יצירה ש. 
   נויפלד

 כמות יח' חישוב אור הפריטית
מחיר יחידה 
 ₪ ללא מע"מ 

מחיר סה"כ ללא 
 ₪ מע"מ 

מחיר יחידה 
ללא מע"מ 

 ₪ 

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 

 ₪ 

 200ס"מ כולל צוקל. אורך:  120ארונית בגובה 
ס"מ. משולבת עם מגירות ודלתות  50ס"מ עומק: 

 נפתחות כולל מדף.

 2880 2880 2350 2350 1 יחידה

ס"מ  40ס"מ רוחב,   80גובה,   1.80ארון במידות: 
 דלתות עם נעילה   4עומק.

 1440 720 1360 680 2 יחידה

שולחן עגול להמתנה משטח עץ עם פורמייקה 
 ס"מ. 60קוטר 

 525 525 450 450 1 יחידה

כסא אורח דגם רקפת ריפוד עור תעשייתי צבע לפי 
בחירת העירייה הספק המציע יציין אלו צבעים יש 

 במלאי.

 1920 160 1560 130 12 יחידה

שולחן משרדי עם חזית ישרה, כולל רגלי פלדה, 
ס"מ.  כולל  180ואורך   70, ברוחב  74בגובה 

 רשת / פלטת צניעות לפי בחירת העירייה.

 1420 1420 680 680 1 יחידה

 240שולחן ישיבות מלבני רגלי מתכת באורך  
 ס"מ. 80ס"מ, רוחב 

 1500 1500 1050 1050 1 יחידה

כיסא מנהל מסתובב, מרופד בריפוד דמוי עור, עם 
 משענת גב גבוהה ועם מנגנון  ברך 

 750 750 620 620 1 יחידה

שולחן משרדי עם חזית ישרה, כולל רגלי פלדה, 
ס"מ.  כולל  140ואורך   70, ברוחב  74בגובה 

 רשת / פלטת צניעות לפי בחירת העירייה

 9940 1420 4760 680 7 יחידה

משולבת עם מגירות ודלתות נפתחות ארונית 
ס"מ   64ס"מ עומק,  50ס"מ אורך,  120במידות: 

 גובה, כולל צוקל.

 7840 980 8400 1050 8 יחידה

 2400 1200 1326 663 2 יחידה מגירות בצבע מתכת אפור 4ארונית סופרפייל 

 30615   22556       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 
 

 הנדסה(אגף )  -מחיר להלן טבלת השוואות 
 

   רהיטי הכח      

יצירה ש. 
   נויפלד

 כמות יח' חישוב אור הפריטית
מחיר יחידה 
ללא מע"מ 

מחיר סה"כ 
 ₪ ללא מע"מ 

מחיר 
יחידה ללא 

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 
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 ₪  ₪ מע"מ  ₪ 

-80שולחן משרדי פלטה מרחפת רגלי "ח", רוחב 

ס"מ, שלד מתכת  74גובה   180-160, אורך  70
חתך ריבועי, + ערכת הארכה לרגלי במבנה "ח" 

 מ"מ. גוון לבחירת העירייה. 50/50שולחן עד 

 3760 1880 1500 750 2 יחידה

מגירות מחוברת לשלוחה. גוון לבחירת  5ארונית 
 העירייה.

 960 480 760 380 2 יחידה

כיסא אורח למשרד דגם מורן, שלד מתכת, עם 
לבחירת מושב מרופד וגב רשת עם משענות יד. גוון 

 העירייה.

 2950 295 3100 310 10 יחידה

             מצ"ב תמונה של הכסא המבוקש.

 7670   5360       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 
 
 
 

 )מח' קליטה ואסטרטגיה( -מחיר  להלן טבלת השוואות 
 

   רהיטי הכח      

יצירה ש. 
   נויפלד

 אור הפריטית
יח' 

 חישוב
 כמות

מחיר יחידה 
ללא מע"מ 

 ₪ 

מחיר סה"כ 
 ₪ ללא מע"מ 

מחיר 
יחידה ללא 

 ₪ מע"מ 

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 

 ₪ 

שולחן מדגם אבנר רגליים עגולות, לוח מלביד 
מ"מ, מידות  28מחופה פורמייקה, עובי הפלטה 

ס"מ רגליים צבע מרנגו  76ובגובה  120/60השולחן 
 אפור ופלטה לבחירה.

 2240 280 4720 590 8 יחידה

כיסא דגם פונטו, שלד מתכת, גב ומושב פלסטי, 
 נערם 

 2860 143 2780 139 20 יחידה

             מצ"ב תמונה לדוגמא של השולחן המבוקש

 5100   7500       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 
 

, ע"פ הפריט ( בע"מ, יצירה ש.נויפלד בע"מ1991רהיטי הכח ):  הרכישה משני הספקיםלאשר מח' רכש ממליצה 
 הזול ביותר . 

 
 לא כולל מע"מ.₪  33,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 
 

 182000780 -קליטה/ אסטרטגיה , 1731000560 -הנדסה, 1842210840 -רווחה עוצמה -מקור תקציבי 
  

 
 (5פח מס' )נס

 
 

 המלצות  הועדה:
 
 



  ס"ד ב
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 סקר לבדיקת שביעות רצון התושבים מהשירותים שניתנים ע"י העירייה   - 243/2020הצעה  .1

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מחלקת אסטרטגיה , הועדה מאשרת המלצת מחלקת אסטרטגיה 

 וממליצה 

כולל מע"מ ) עבור ₪  25,740של מאגר מוחות ע"ס  ההצעה הזולה ביותרבפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 
  נשאלים (. 600

 
 .2אחר \ 2020דצמבר   -  4במות ומגדלים לפסטיבל רמלה עיר עולם   - 244/2020הצעה  .2

וממליצה בפני  מח' אירועיםהועדה מאשרת המלצת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנהל מח' אירועים ,

 ראש העיר 

  -כמפורט להלן ) ע"פ צורך וכפוף להתניות הקורונה (לאשר ההתקשרות 

 

 במה מרכזית - 4פסטיבל רמלה עיר עולם  .א

 9,600ע"ס  השכרת מחסומי לחץ וכן לא כולל מע"מ עבור בינוי במה ומגדלים ₪  40,000קשת במות  ע"ס הספק 

 . לא כולל מע"מ₪ 

 

 במה קאנטרי - 4פסטיבל רמלה עיר עולם  .ב

 במה בקאנטרי.לא כולל מע"מ עבור ₪  6,000קשת במות  ע"ס הספק 

 הערות : 

 במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , העירייה לא תישא בעלויות ו/או פיצוי. 

  הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש יבוטל
 יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.או \ו

 או כל גורם ממשלתי אחר לא יאפשרו את קיום המופע, המופע \יובהר כי במידה והנחיות משרד הבריאות ו
 לא תשלם העירייה כל תמורה.ו לא יתקיים.

 

 

 מופע לאירוע מעמד האישה - 2020245/הצעה מס'  .3

 ספורט ואירועים , הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציג אגף

 22,500אדום" ע"ס עבור מופע "לא עוצרות ב הספק חוה לויהעיר לאשר ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש 

 לא כולל מע"מ.₪ 

 

 הערות : 

  פיצויבמידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , העירייה לא תישא בעלויות ו/או. 

  הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש יבוטל
 או יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.\ו



  ס"ד ב

 

      

 
  מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                      

15-50/2020 
                                                                                                                                            ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

  

9 

 או כל גורם ממשלתי אחר לא יאפשרו את קיום המופע, המופע \יובהר כי במידה והנחיות משרד הבריאות ו
 תשלם העירייה כל תמורה.לא ו לא יתקיים.

 

 

FORTINET 500E  4. הצעה מס' 246/2020 - מערכת רישיונות לשנה עבור שתי יחידות   

וממליצה בפני ראש  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' מחשוב , הועדה מאשרת המלצת מח' מחשוב 

 העיר 

 ש"ל לא כולל מע"מ. 32,460 נס מט"ח ע"סחברת ההצעה הזולה ביותר של  לאשר ההתקשרות עם 

 .שיונות  לשנה אחתיה כוללת רעהצ** ה  

 

 רכישת ריהוט  - 247/2020הצעה מס'  .5

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

 העיר

 ביותר . ( בע"מ, יצירה ש.נויפלד בע"מ, ע"פ הפריט הזול 1991משני הספקים : רהיטי הכח ) הרכישה לאשר 

 לא כולל מע"מ.₪  33,000כום הרכישה לא יעלה על ס 

 

 

 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                     

 מנכ"ל העירייה         גזברית  העירייה                                                                               
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 החלטות ראש העיר:

 
 סקר לבדיקת שביעות רצון התושבים מהשירותים שניתנים ע"י העירייה   - 243/2020הצעה  .1

 כולל מע"מ₪  25,740של מאגר מוחות ע"ס  ההצעה הזולה ביותרעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

  נשאלים (. 600) עבור 

 
 .2אחר \ 2020דצמבר   -  4במות ומגדלים לפסטיבל רמלה עיר עולם   - 244/2020הצעה  .2

  -ההתקשרות כמפורט להלן ) ע"פ צורך וכפוף להתניות הקורונה ( מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 במה מרכזית - 4פסטיבל רמלה עיר עולם  .א

₪  9,600ע"ס  השכרת מחסומי לחץ ,לא כולל מע"מ עבור בינוי במה ומגדלים ₪  40,000קשת במות  ע"ס הספק 

 . לא כולל מע"מ

 

 במה קאנטרי - 4פסטיבל רמלה עיר עולם  .ב

 במה בקאנטרי.לא כולל מע"מ עבור ₪  6,000קשת במות  ע"ס הספק 

 

 מופע לאירוע מעמד האישה - 2020245/הצעה מס'  .3

 עבור מופע  הספק חוה לויעם  -ההתקשרות ) ע"פ צורך וכפוף להתניות הקורונה ( מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 ע"פ צורך ובכפוף להתניות הקורונה.  לא כולל מע"מ,₪  22,500"לא עוצרות באדום" ע"ס 

 

FORTINET 500E  4. הצעה מס' 246/2020 - מערכת רישיונות לשנה עבור שתי יחידות   

ש"ל לא כולל  32,460נס מט"ח ע"ס חברת ההצעה הזולה ביותר של  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 מע"מ.

 .שיונות  לשנה אחתיה כוללת רעהצ** ה

 

 רכישת ריהוט  - 247/2020הצעה מס' . 5
( בע"מ, יצירה ש.נויפלד בע"מ, ע"פ 1991משני הספקים : רהיטי הכח )הרכישה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 הפריט הזול 



  ס"ד ב
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 ביותר .

 לא כולל מע"מ.₪  33,000סכום הרכישה לא יעלה על  

 

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  

 ראש העיר                                                                                                                 
  רמלה


