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 (2020 נובמבר 17 ) תשפ"א  כסלו' א שלישי התקיימה ביוםועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  
  ZOOMבאמצעות אפליקציית -

 
 משתתפים:                                                                                 נוכחים  :                                                                         

  נציג מח' איכות הסביבה - אליקים וייסשטרן                                          גזברית העירייה             -רוזה עללאל

מנהל מח' אחזקה   -אילן שרמי                                             משנה ליועמ"ש   -עו"ד סופי ויטלם   

קב"ט מוס"ח  -אלון רחמנוב                                               אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש   

                           מתאמת בריאות עירונית - יעל נסימיאן                                                    מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן
מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   

 
 הנדון:

 
 לרכישת מתקני קרטון מעוצבים - 2020581/הצעה מס'  .1

מתקני קרטון ]קרטוניות[ מעוצבים לרחובות המרכזים  8רמלה מבקשת לרכוש מחלקת איכות הסביבה בעיריית 

 בעיר.

 מגוון.טוניות מעוצבות: קמ"מ ,אלון מתכת ,למספר חברות שמציירות קר נעשתה פנייה

 אלון מתכת., : מגוון החברות אשר נענו לפנייה

 

 להלן טבלת השוואת מחירים:

  

מה ההסבר לפער בין המחירים ? נציג מח' איכות הסביבה משיב כי נעשתה פנייה אחידה ושוויונית   -לשאלת הועדה  

 ) מפרט אחיד (. 

 

₪  37,440חברת מגוון ע"ס  ההצעה הזולה ביותר של  עם  ההתקשרות לאשר  ממליצה מחלקת איכות הסביבה 

 כולל מע"מ למתקן (. ₪  4680קרטוניות )  8לל מע"מ  עבור רכישת כו

 

 1870000750  -תקציבי מקור 
 (1 ) נספח מס'

 
 

 התקנת מצלמות בבית ספר נווה יהונתן  -  186/2020הצעה מס'  .2
תקינותן וריבוי בגלל אי  בבית ספר נווה יהונתן היקפיות  מצלמות / החלפת לשם קבלת הצעות מחיר עבור התקנת 

מקרה  הוונדליזם, אגף הביטחון ומח' אחזקה ערכו  פנה לספקים הבאים : רז קול, דייפנס פתרונות מיגון, ראובן 

 מתקןעלות   פירוט המתק שם הספק
 ללא מע"מ

כולל  מתקנים 8עלות  מע"מ מתקן כולל עלות 
 מע"מ

אלון 
 מתכת

 ₪  79,560 ₪  9945 ₪  8500 קוב 6.3

 ₪  37,440 ₪  4680 ₪  4000 קוב 7.5 מגוון
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 לייבמן. 

 

 :תקבלולהלן הצעות המחיר שה

 מחיר כולל מע"מ(.)ה₪  44,145 -רז קול .א

 )המחיר כולל מע"מ(.₪  55,153 -ראובן לייבמן .ב

 )המחיר כולל מע"מ(.₪  57,329 -דיפנס פתרונות מיגון .ג

כולל ₪  44,145ע"ס "רז קול"  חברת  ההצעה הזולה ביותר של ההתקשרות עם לאשר  מחלקת אחזקה ממליצה 
 מע"מ.

 
  .תב"ר מוסדות חינוך - מקור תקציבי

 (2 ) נספח מס'

 הסברה והפצת מידע בנושא הקורונהעבודות  - 187/2020הצעה מס'  .3

פרזר ספקים:  3 -מח' הדוברות פנתה ל, לשם קבלת הצעות מחיר עבור הסברה והפצת מידע בנושא הקורונה 

 , בנג'מינס קריאייטיב.Egg studio, פנטה

 

לטובת הסברה והפצת מידע בנושא הקורונה, שיש ₪   40,000התקבלה תוספת של  "בני חיל" במסגרת תקציב 

 עד לסוףלממש 

 40,000 ברשתות החברתיות האומדן  ולניהול קמפיינים עיצוב גרפי, הכנת סרטונים, סכום זה ישמש ל2020שנת 

 יובהר כי העירייה אינה מתחייבת/מחוייבת למימוש כל סכום האומדן., ₪

 

 מחיר: להלן טבלת השוואות

 
 מפרט
 

 פנטהפרזר 
)המחירים אינם 

 כוללים מע"מ(

Egg studio 

)המחירים אינם 
 כוללים מע"מ(

בנג'מינס 
 קריאייטיב

 עיצוב תמונת פרופיל
 

20-50 ₪ 100 ₪   130 ₪ 
 

 עיצוב תמונת קאבר
 

400 ₪ 400 ₪ 
 

  520 ₪ 
 

 פוסט + קאבר ע"פ תבנית
 

300 ₪ 250 ₪   280 ₪ 
 

 עיצוב לרשתות חברתיות
 

150 ₪ 500 ₪   560 ₪ 
 

תבנית לפרסומים לרשתות 
 חברתיות

200 ₪ 250 ₪   550  ₪ 

 עיצוב פוסטר עד חצי גיליון
 

300-600 ₪ 600 ₪   500  ₪ 
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עריכת סרטון/כתוביות חומר  
גלם וטקסט שיסופק ע"י 

 הלקוח לפי שעת עריכה

150 ₪ 250 ₪   350  ₪ 

 עיצוב חוברת לפי עמ'
 

90-150 ₪ 200 ₪   450 ₪ 
 

 שלטי חוצותעיצוב 
 

200-500 ₪ 600 ₪   750  ₪ 

 עיצוב סטורי סטטי/מונפש
 

200  /360 ₪ 250  /400 ₪   670  ₪ 

 קידום ברשתות החברתיות
 

לתקציב פרסום עד 
דמי ניהול ₪  15,000

מתקציב המדיה  20%
 החודשי

לתקציב ₪  3,000
 15,000פרסום עד 

 ₪ 

לתקציב ₪  3,560
פרסום עד 

15,000 ₪ 

וסקיצות  * תיקונים 
 ללא הגבלה

  

 

 .חברת פרזר פנטה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של דוברות ממליצהמח' ה לאחר בדיקת ההצעות, 

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

 הערה : חברת פרזר פנטה זולה יותר ברוב הפריטים, לא ניתן לפצל את ההצעה בשל עיצוב אחיד. 

 המסגרת.העירייה אינה מתחייבת/מחוייבת למימוש כל סכום **  

 

 , בני חיל1729999550 -מקור תקציבי 

 (3 ) נספח מס'

 

 

 אולם ספורט נאות בגין - מילוי גז במערכת מיזוג אוויר מרכזית - 188/2020הצעה מס'  .4

נאות בגין ע"י חברת עמית  בוצע תיקון כללי למערכת המיזוג המרכזי באולם הספורט  2020במהלך חודש אוקטובר 

חודשים  12) יש אחריות של  122719כולל מע"מ עפ"י הזמנה ₪  93,204דור הנדסת מיזוג אויר בע"מ בעלות של 

 על ביצוע העבודה (. 

 ק"ג גז ביחידות המזגנים אותו לא היה ניתן לצפות מראש  158השיפוץ נמצא כי קיים חוסר של  במהלך עבודת

 . לא כולל מע"מ( אותו לא היה ניתן לצפות מראש₪  180 )עלות כל ק"ג גז הנה

  השיפוץ וזאת לשם השמשת שלושת יחידות הקירור )צ'ילרים(.עמית דור מילאה את הגז החסר במהלך חברת 

 אינו נכלל בהזמנה הראשונה אולם ללא השלמתו לא היה ניתן להפעיל את יחידות הקירור. תשלום עבור מילוי הגז  

 לא כולל מע"מ.₪  28,476.07הנה ק"ג (  158 ) עלות הגז  

 

לא ₪  28,476.04ע"ס   לאשר ההתקשרות עם חברת דור הנדסת מיזוג אויר בע"מ  אגף  ספורט ואירועים ממליץ

 ק"ג גז( .  158) מילוי  כולל מע"מ 
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 2028662750  -  תקציבי מקור

 (4 ) נספח מס'

 הילדים ולכיתות הנמוכותרכישת ערכות תנועה לגני  - 2020189/הצעה מס'  .5

במסגרת תכנית העבודה בקול קורא "אפשרי בריא בעיר" אשר אושרה ע"י משרד הבריאות, קיימת תוכנית עבודה 

 העוסקת 

 בנושאי בריאות שונים.

עה לגני הילדים ולכיתות הנמוכות מתוך הצוות החינוכי של הגנים ובתי הספר בעיר רמלה, עלה ביקוש לערכות תנו

לצורך העלאת ביצוע הפעילות הגופנית היומיומית במוסדות החינוך ו/או ערכות העוסקות בנושאי בריאות וזאת 

 אחרים.

 

 -, מתאמת הבריאות העירונית פנתה ללגני הילדים ולכיתות הנמוכות לשם קבלת הצעת מחיר עבור ערכות תנועה

 ספקים 3

 דורית, מ"בע טכנולוגיות הולומדיה) המוכרים ע"י משרד הבריאות ( : התאחדות הספורט לבתי ספר בישראל,  

 פסיכולוגית.  בכר איזנברג

 הערה : ספקים אילו הינם היחידים שמתעסקים בתחום ומאושרים ע"י משרד הבריאות. 

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו : 

למשלוח= ₪  91.26*20ערכות+   200לערכה כולל מע"מ *₪  75 -התאחדות הספורט לבתי ספר בישראל  .א

      ."מעמכולל ₪  16,825.2

 . ההצעה הזו כוללת גם משלוח *

 כולל מע"מ.   ₪ 17,999.28ערכות =  200ש"ח לערכה כולל מע"מ *  89.99 -מ "בע טכנולוגיות הולומדיה .ב

 . *ההצעה הזו כוללת גם משלוח

 כולל מע"מ.  20,826ערכות =  200ש"ח לערכה כולל מע"מ *  89  -פסיכולוגית בכר איזנברג דורית .ג

 . כוללת גם משלוח אינה *ההצעה הזו 

 

 . ZOOM -האם הערכות זהות ? מתאמת הבריאות משיבה כן. כמו כן,  התקיימה הדרכה לגננות ב  -לשאלת הועדה 

 

התאחדות הספורט לבתי  -מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר  הרכישה מתאמת הבריאות העירונית ממליצה  לאשר 

 ערכות כולל משלוח(. 200כולל מע"מ )עבור ₪  16,825.2ספר בישראל ע"ס 

 1831000753 -תקציבי   מקור

 (5 נספח מס' )
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 ותיקיםורכישת ערכות לפעילות גופנית ל - 190/2020הצעה מס'  .6

בעיר" אשר אושרה ע"י משרד הבריאות, קיימת תוכנית עבודה במסגרת תכנית העבודה בקול קורא "אפשרי בריא 

 העוסקת בנושאי בריאות שונים, ביניהם הנושא של פעילות גופנית.

בתקופת הקורונה, עולה צורך לצייד את ותיקי העיר, בציוד לביצוע פעילות גופנית בביתם, למען שמירה על 

 בריאותם ולהפגת בדידותם.

) ספקים  3 -, מתאמת הבריאות העירונית פנתה ללפעילות גופנית  לוותיקים רכותלשם קבלת הצעת מחיר עבור ע

 המוכרים ע"י משרד הבריאות ( : עמותת ותיקי הגליל, בשגל, מגה ספורט. 

 הערה : ספקים אילו הינם היחידים שמתעסקים בתחום ומאושרים ע"י משרד הבריאות. 

 

 להלן הצעות המחיר: 

 .כולל מע"מ₪  21,000משלוח= ₪  1000ערכות+   400לערכה כולל מע"מ *₪  50 -עמותת ותיקי הגליל .א

*ההצעה הזו כוללת גם אריזת הערכות, תוספת מדבקת לוגו העירייה וגם חוברת תרגילי פעילות גופנית 

 לגיל השלישי

 כולל מע"מ.   ₪ 21,110הובלה = ₪  200ערכות+ 400ש"ח לערכה כולל מע"מ *  52.3 -בשגל .ב

 ומדבקת לוגו העירייה*ההצעה הזו לא כוללת אריזת הערכות וחוברת תרגילי פעילות גופנית לגיל השלישי               

 

ע"ס  ל עמותת ותיקי הגליההצעה הזולה ביותר של  הרכישהמתאמת הבריאות העירונית ממליצה לוועדה לאשר 

 ערכות כולל הובלה(. 400כולל מע"מ )עבור ₪  21,000

 

 1831000752 -קציבי ת  מקור

 (6 ) נספח מס'
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 התקנת מספרים לבתים - 2020119/הצעה מס'  .7

ספקים כדלקמן: שון שלטים, שלטים  8 -רכש פנתה ל מח'עבור התקנת מספרים לבתים, לשם קבלת הצעות מחיר 

, גרף פרינט, מגוון פתרונות שילוט שי, היוצר סדנא לשילוט בע"מ, ד.פ המרכז הישראלי לשילוט בע"מ, אי אס דיגיטל 

 בע"מ, שרגרף בע"מ.

 

 היוצר סדנא לשילוט בע"מ, ד.פ המרכז הישראלי לשילוט בע"מ, שון שלטים. הספקים שנענו להצעה:

 האומדן מתבסס על הצעות מחיר שלקחנו בחודש יולי.

 

 להלן טבלת הצעות מחיר: 

   ד.פ.   היוצר         
שון 

     שלטים

 הפריטאור ית
יח' 

 חישוב
 כמות

אומדן 
העירייה  

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 

 הערות 

שלט מספר בית בצבע 
כחול זוהר, עשוי 

מאלומיניום פינות 
מעוגלות , כולל מחזיר 

כולל מדבקה  H.Iאור 
שקופה בחיתוך צורני. 

 20ס"מ *  20במידות :  
ס"מ  ההצעה כוללת : 

עיצוב גרפיקה,  
גרפיקות שונות לכל 

מספר  והתקנה עד  
מטרים .  3.5גובה 

להצעת המחיר יש 
לצרף אישור בתוקף על 

 ה בגובהעבוד 

 24000 48 39750 79.5 37500 75 49 500 יחידה
 כל יחידה

 מספר אחר

שלט מספר בית בצבע 
כחול זוהר, עשוי 

מאלומיניום פינות 
מעוגלות , כולל מחזיר 

כולל מדבקה  H.Iאור 
שקופה בחיתוך צורני. 

 20ס"מ *  20במידות :  
ס"מ  ההצעה כוללת : 

 עיצוב גרפיקה גרפיקות

 24000 48 24750 49.5 41500 83 49 500 יחידה
כל יחידה 

 -מספר אחר 
 אופציונלי
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שונות לכל מספר  
 3.5והתקנה עד גובה 

מטרים . להצעת המחיר 
יש לצרף אישור בתוקף 

 על עבודה בגובה

   48000   64500   79000         ₪ סה"כ ללא מע"מ 

   8160   10965   13430         מע"מ

   56160   75465   92430         סה"כ כולל מע"מ 

                      

   2%-   62%   53%         פער מהאומדן ליחידה 

          69%           

 

לא כולל מע"מ כולל ₪  49,אומדן העירייה  2%מבדיקת העולה כי הצעתם של שון שלטים נמוכה מהאומדן ב

 התקנה. 

 

 לשלט לא כולל מע"מ ₪  48ע"ס ,  שון שלטים - שהצעתו הזולה ביותרהרכישה מהספק  לאשר  ממליצהמח' רכש 

 כולל התקנה.

 כולל מע"מ.₪  56,160סכום הרכישה לא יעלה על 

  

  2893 -מקור תקציבי 

 (7 ) נספח מס'

 

 

 

 

 

 במתחם נאות שמיר  גנ"י  10אספקה והתקנה מערכת אינטרקום עבור  - 2020219/הצעה מס'  .8

: רז ספקים 4 - פנתה ל מחלקת הביטחון   , על פי אפיון מערכת אינטרקום ת הספקה והתקנ,לשם רכישה

 , הספקים שנענו להצעה: רז קול, גי וואן, בכור מיגון ואבטחה.טכנולוגיות  CSP קול, גי וואן, בכור מיגון ואבטחה, 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

 וואן גי רז קול

בכור מיגון 

 ואבטחה

 מחיר סה"כמחיר  מחיר סה"כ כמות יח' חישוב אור הפריטית
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לא  ₪  18600 ע"ס קול  -רזחברת   -מהספק שהצעתו הזולה ביותר הרכישה לאשר  מחלקת הביטחון ממליצה 

 מע"מ.כולל 

 

  1813210780,  1812300748   -מקור תקציבי 

 

 (8 ) נספח מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סה"כ

 מערכת אינטרקום 
10 10 18600 18900 32400 

 32400 18900 18600     ₪סה"כ ללא מע"מ 
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 המלצות  הועדה:

 

  לרכישת מתקני קרטון מעוצבים - 2020851/הצעה מס'   .1

ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה  מח' איכות הסביבהנציג לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

חברת מגוון ע"ס  מ הרכישה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  מח' איכות הסביבהמאשרת המלצת  הועדהביותר ,

 לל מע"מ  כו₪  37,440

 כולל מע"מ (. ₪  4,680קרטוניות )  8עבור רכישת 

 

 התקנת מצלמות בבית ספר נווה יהונתן  -  186/2020הצעה מס'  .2

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

חברת  "רז קול" ע"ס עם   ההתקשרות מאשרת המלצת מח' אחזקה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר הועדה,

 כולל מע"מ.₪  44,145

 

 הסברה והפצת מידע בנושא הקורונהעבודות  - 187/2020הצעה מס'  .3

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציג מח' דוברות ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר 

 . חברת פרזר פנטה עם  ההתקשרות מאשרת המלצת מח' דוברות וממליצה בפני ראש העיר לאשר הועדה,

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

 הערה : חברת פרזר פנטה זולה יותר ברוב הפריטים, לא ניתן לפצל את ההצעה בשל עיצוב אחיד. 

 המסגרת.העירייה אינה מתחייבת/מחוייבת למימוש כל סכום **  

 

  מילוי גז במערכת מיזוג אוויר מרכזית - 188/2020הצעה מס'  .4

חזקה  וממליצה בפני ראש העיר מאשרת המלצת מח' א אגף ספורט ואירועים, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

ק"ג   158) מילוי  לא כולל מע"מ ₪  28,476.04ע"ס   לאשר ההתקשרות עם חברת דור הנדסת מיזוג אויר בע"מ 

 גז( . 

 

 תות הנמוכותרכישת ערכות תנועה לגני הילדים ולכי - 189/2020הצעה מס'  .5

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מתאמת הבריאות העירונית ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה 

מהתאחדות הרכישה  מאשרת המלצת מח' קידום הבריאות  וממליצה בפני ראש העיר לאשר הועדההזולה ביותר ,

 ערכות כולל משלוח(. 200כולל מע"מ )עבור ₪  16,825.2הספורט לבתי ספר בישראל ע"ס 
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 תיקיםורכישת ערכות לפעילות גופנית לו - 190/2020הצעה מס'  .6

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מתאמת הבריאות העירונית ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה 

עמותת הרכישה מ מאשרת המלצת מח' קידום הבריאות  וממליצה בפני ראש העיר לאשר הועדההזולה ביותר ,

 ערכות כולל הובלה(. 400כולל מע"מ )עבור ₪  21,000ותיקי הגלית ע"ס 

 

 התקנת מספרים לבתים - 2020119/הצעה מס'  .7

 ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,  לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מח' רכש 

לא ₪  48שון שלטים  ע"ס מהספק הרכישה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר  הועדה

 כולל התקנה.  כולל מע"מ לשלט 

 כולל מע"מ.₪  56,160סכום הרכישה לא יעלה על 

  

 

 

 

 

 גנ"י במתחם נאות שמיר   10אספקה והתקנה מערכת אינטרקום עבור  - 2020219/הצעה מס'  .8

ובנספחים, הסבר נציג מח' בטחון ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר לאחר  עיון בבקשה 

 ע"ס קול  -רזמחברת וההתקנה הרכישה  מאשרת המלצת מח' בטחון  וממליצה בפני ראש העיר לאשר הועדה,

 .לא כולל מע"מ ₪  18,600

 

 

 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                     

 היימנכ"ל העיר         גזברית  העירייה                                                                               
 

 

 

 

 החלטות ראש העיר:
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  קרטון מעוצביםלרכישת מתקני  - 2020851/הצעה מס'  .1

קרטוניות )  8לל מע"מ עבור רכישת כו₪  37,440מחברת מגוון ע"ס   הרכישה מאמץ החלטת הועדה ומאשר
 כולל מע"מ (. ₪  4,680

 

 התקנת מצלמות בבית ספר נווה יהונתן  -  186/2020הצעה מס'  .2

 מע"מ.כולל ₪  44,145חברת  "רז קול" ע"ס עם   ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 הסברה והפצת מידע בנושא הקורונהעבודות  - 187/2020הצעה מס'  .3

₪   40,000סכום ההתקשרות לא יעלה על  . חברת פרזר פנטה עם  ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 כולל מע"מ. 

 הערה : חברת פרזר פנטה זולה יותר ברוב הפריטים, לא ניתן לפצל את ההצעה בשל עיצוב אחיד. 

 המסגרת.העירייה אינה מתחייבת/מחוייבת למימוש כל סכום **  

 

  מילוי גז במערכת מיזוג אוויר מרכזית - 188/2020הצעה מס'  .4

לא כולל ₪  28,476.04ע"ס   ההתקשרות עם חברת דור הנדסת מיזוג אויר בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

  מע"מ 

 ק"ג גז( .  158) מילוי 

 

 רכישת ערכות תנועה לגני הילדים ולכיתות הנמוכות - 189/2020הצעה מס'  .5

כולל מע"מ ₪  16,825.2מהתאחדות הספורט לבתי ספר בישראל ע"ס הרכישה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 ערכות כולל משלוח(. 200)עבור 

 

 

 

 

 תיקיםורכישת ערכות לפעילות גופנית לו - 190/2020הצעה מס'  .6

ערכות כולל  400כולל מע"מ )עבור ₪  21,000עמותת ותיקי הגלית ע"ס הרכישה מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 הובלה(.

 

 התקנת מספרים לבתים - 2020119/הצעה מס'  .7

 כולל התקנה.  לא כולל מע"מ לשלט ₪  48שון שלטים  ע"ס מהספק הרכישה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר
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 כולל מע"מ.₪  56,160סכום הרכישה לא יעלה על 

  

 

 גנ"י במתחם נאות שמיר   10אספקה והתקנה מערכת אינטרקום עבור  - 2020219/הצעה מס'  .8

 .לא כולל מע"מ ₪  18,600 ע"ס קול  -רזמחברת וההתקנה הרכישה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  

 ראש העיר                                                                                                                 
  רמלה


