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 דצמבר 02 ) תשפ"א  כסלו' זט רביעי התקיימה ביוםועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( ישיבת  מ
 ZOOMבאמצעות אפליקציית -  (2020

 
 משתתפים:                                                                                   נוכחים:                                         

  מנהל מח' אירועים -אורן רוזנברג                                             גזברית העירייה             -רוזה עללאל

אגף לשירותים חברתיים -מירב אורנשטיין                                                משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם   

ס.מנהל מח' מחשוב  -מוטי קטאשווילי                                                   אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש   

                      ממונה בטיחות, אגף הנדסה   - הרצל טובלי                                                      מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן
     

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   

 
 הנדון:

 
 2020 מידול תלת מימד חדש של שנת - 2020002/הצעה מס'  .1

מבצעת תצלום של העיר לוד לבקשתם, ובזמן זה היא מצלמת גם את  סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע"מחברת 

 העיר רמלה בגלל הקרבה והסמיכות בין הערים.

מצב מאושר מול מצב  -ולתת תמונה הנדסית שלמה GIS   -מערכת ה המודל תלת המימד עתיד להתממשק עם

 קיים. 

של כלל העיר המעניק יכולת הכנת מודלים להצגת התחדשות עירונית  תצלום ומידול תלת מימד  -מטרת המודל

 ונספחי בינוי. 

 מע"מ. א כולל ל₪  28,000בעלות של  2020שנת למידול תלת מימד חדש החברה הציעה לעירייה לקבל 

של  של העיר, אשר יאפשר ניתוח היסטורי 2018של המודל משנת  ללא עלותהצעת המחיר כוללת שילוב יצוין כי, 

  התפתחות העיר.

 א כולל ל₪  28,000ע"ס  סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע"מחברת  ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 

 מע"מ.

 

 2444 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 רכישת סלי מזון לחולים מאומתים בקורונה פעימה שנייה משרד הביטחון  - 2020012/הצעה מס'  .2

 2 -נה לפ  לשירותים חברתייםהאגף אספקה של סלי מזון לחולים מאומתים, עבור  לשם קבלת הצעות מחיר 

 עמותות כדלקמן : 

 עמותת "פתחון לב ".  , עמותת "לתת" 

 להלן הצעות המחיר:

 מחיר  הסבר שם הספק

 לסל₪  150סלי מזון בשווי של  לתת

 

לסל מזון לא כולל שינוע עד ₪  150

 הבית

 פתחון לב

 : סלי מזון בשני סכומים
 לסל ₪  450 

  לסל ₪ 250
צורך  בהתאלם₪  250ו/או ₪  450

 המשפחה כולל שינוע עד הבית
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דרישות  הרשות, "  הוצגו   ופתחון לב"  "לתת "  עם העמותות  בשיחות שערכה נציגת האגף לשירותים חברתיים 

שינוע החבילות עד לבית וכן הוצג הצורך בע"פ העקרונות של משרד הבריאות ושל משרד הביטחון,  לסל מזון  

 הלקוחות. 

 והוא אחיד.₪  120עמותת "לתת" אינה משנעת עד בית הלקוחות . סל המזון שלה בעלות של **  

תי עלויות שונות ) משפחות  ששני סלי מזון ב עם הרשות  בשיתוף פעולה **  עמותת "פתחון לב" הסכימה להרכיב 

  גדולות ומשפחות 

 משרד הבריאות למזונות בריאים ומזינים .   קטנות ( ועפ"י המלצות     

כולל מע"מ )  ₪ 100,000"פתחון לב" בסך רכישה של סלי מזון מעמותת ממליץ לאשר   האגף לשירותים חברתיים

 לחבילה  כולל שינוע (. ₪  450חבילות מזון בעלות  222

 לחבילה לא כולל שינוע (. ₪  120חבילות מזון בעלות  333 כולל מע"מ )₪  40,000בסך  ורכישה מעמותת "לתת"

 סלים קטנים יינתנו למשקי בית קטנים  סלים גדולים יותר  יינתנו למשקי בית גדולים יותר .

 תקציב "אנשי חיל" פעימה שניה משרד הביטחון  -תקציבי  מקור

 

 (2 ) נספח מס'

 משאית הגברה שקופה לחג המולד - 2020202/הצעה מס'  .3

פאנתום  ספקים כדלקמן: 6 -ללשם קבלת הצעת מחיר עבור משאית הגברה שקופה לאירועים אגף ספורט ואירועים 
 קות, אביב מזוז, המשאית השקופה, מגה הפקות, הג'זלן.פבע"מ, חוגגים ה

 ג'זלן. ע"מ, המשאית השקופה, מגה הפקות,  הספקים אשר נענו להצעה: פאנתום ב

 ולכן נפסלה.   מדת בתנאי הביטוחג'זלן לא עוההצעה של    **
 

 להלן טבלת השוואות מחיר :

 

 
 
 
 
 
 
 
 

המשאית השקופה, מגה הפקות, על בסיס הספקים :   אגף תרבות ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם
 ההצעה 

 הזולה ביותר וזמינות הספק. 
 אירועים (.  3 עד  לא כולל מע"מ )₪  26,325  סכום ההתקשרות לא יעלה על

 
   1822000751  -מקור תקציבי 

 (3) נספח מס' 

פאנתום  כמות פעילות
 בע"מ

המשאית 
 השקופה

מגה 
 הפקות

 משאית שקופה
 מפרט טכני:

 רמקולים מוגברים, ניתנים להטיה 2               -

 ערוצים 8מיקסר                -
 מיקרופונים 2               -
 CD \מחשב לפלייבק                -

3 10800 6400 7500 

 700 1200 1000 3 אופציה: מהנדס לאישור המשאית ביום האירוע

 8775 7800 11800 3 סה"כ לפני מע"מ
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 בקרת כניסה במרכז הפיס עיריית רמלה  - 2020203/הצעה מס'  .4

, נירוסול בע"מ ספקים: 3 – לאגף ספורט ואירועים פנה בקרת כניסה במרכז הפיס קבלת הצעות מחיר עבור  לשם 
 .קובי רום טכנולוגיות בע"מ, אותות אלקטרוניקה בע"מ

 .נירוסול בע"מ, אותות אלקטרוניקה בע"מ, קובי רום טכנולוגיות בע"מהספקים אשר נענו: 
( ולכן הצעתה ופתוחה למטההדלת נמוכה מתאימה לדרישות ותנאי העירייה )אינה נירוסול ** הצעתה של חברת  

 נפסלה.
 

 להלן טבלת השוואות מחיר:
 

 קובי רום טכנולוגיות בע"מ אותות אלקטרוניקה בע"מ כמות 
  אור הפריט/ העבודה / השירות ית

 

 מחיר ליח' לפני מע"מ מחיר ליח' לפני מע"מ

    
 התקת דלת מעבר מהיר גובה

 ס"מ 120-170הכנפיים  
 

 

 
1 

 
 

49,500 

 
 

45,000 
 

 
 פירוק והרכבה

 

1 

 
 כלול

 
2,000 

חיבור תשתיות החשמל והפעלת 
 המערכת 

1  
 כלול

 כלול חיבור לתשתית קיימת

 חודשים 12אחריות 
 

  
 כלול

 חודשים 18אחריות מורחבת 

 47,000 49,500  סה"כ לא כולל מע"מ

 
 סה"כ כולל  מע"מ

  
57,915 

 
54,990 

 קובי רום טכנולוגיות בע"מ ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עםספורט ואירועים ממליץ לאשר תרבות אגף 
 כולל מע"מ. ₪  54,990ע"ס 

  הצעה סבירה, מותאמת לתקציב ועונה על דרישות העירייה. 
 חודשים.  18 -ישנה אחריות ל בנוסףההצעה כוללת מעקה לסגירה וכוללת דלת כנף ידנית לנכים ו

 
  2863  -י תקציב מקור 

 (4) נספח מס' 

 

 רכישת ריהוט לחדר הכלה בתיכון אית"ן  -2020204/הצעה מס'  .5

 5 -ב חדרי הכלה משרד החינוך(,  מח' רכש פנתה  לבמסגרת תקצי ) לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת ריהוט

בע"מ, טופ ליין למשרד,   ( בע"מ, אלפא ביתא נס ציונה בע"מ, יצירה ש.נויפלד 1991רהיטי הכח ) ספקים כדלקמן : 

 גיל פרויקטים. 

 הערה : מדובר בריהוט מותאם לחדר הכלה, לא בריהוט סטנדרטי. 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:
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 -טבלת השוואות ריהוט חדר הכלה 
     תיכון אית"ן

רהיטי 
   הכח

יצירה ש. 
   נויפלד

אלפא 
   ביתא 

 תאור הפריט
יח' 

 חישוב
 כמות

מחיר 
ליחידה 

ללא מע"מ 
 ₪ 

מחיר 
סה"כ ללא 

 ₪מע"מ 

מחיר 
ליחידה 

ללא מע"מ 
 ₪ 

מחיר 
סה"כ ללא 

 ₪מע"מ 

מחיר 
ליחידה 

ללא מע"מ 
 ₪ 

מחיר 
סה"כ 

ללא 
 ₪מע"מ 

 7680 1280 6900 1150 9000 1500 6 יחידה /+ נעילה210/80/40לוקרים  8ארון 

גשטל   90/240/80שולחן למטבח 
40/40 

 1430 1430 1200 1200 950 950 1 יחידה 

גשטל   76/120/80מ"מ  28שולחן 
40/40 

 3360 840 1920 480 3000 750 4 יחידה

מ"מ   28, 120שולחן חצי עיגול ק 
 20/20גשטל 

 1300 650 960 480 1760 880 2 יחידה

 650 650 260 260 450 450 1 יחידה שולחן קפה עגול מעוצב

מ"מ   28 76/240/60שולחן מחשב 
 שחור 40/40 גשטל

 4280 1070 3000 750 4800 1200 4 יחידה

 4300 2150 980 490 768 384 2 יחידה כורסא לפינת ישיבה

 1200 1200 690 690 0   1 יחידה הובלה והתקנה 

 24200   15910   20728       ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 

לא כולל ₪  15,910יצירה ש.נויפלד ע"ס    -שהצעתו הזולה ביותר הרכישה מהספק לאשר מח' רכש ממליצה 

 מע"מ.

 

 2028402750 -מקור תקציבי 

 (5) נספח מס' 

 

 חידוש מערכת גילוי אש ועשן בבניין ראש העיר - 2020205/הצעה מס'  .6

בעקבות השיפוץ שנעשה בבניין ראש העיר, חלקי מערכת גילוי אש ועשן כגון גלאים, לחצנים, צופרים וכו' נותקו והם 

במצב שאינו מומלץ להתקנה מחדש משום שצברו כמויות גדולות של אבק ולכן יכולים לגרום לאזעקות נמצאים 

יש צורך לבצע החלפה גורפת של ציודי הקצה. בנוסף היה שינוי בחדרים וגם  , שווא מחד וחוסר התראה מאידך. על כן

 גילוי אש ועשן.נוספו חדרים חדשים )כאלו שלא היו בשימוש( ועל כן נדרש להתקין מערכת ל 

לשם חידוש מערכת גילוי אש ועשן בבניין ראש העיר, אגף הנדסה ביצע סיור עם חברת אזעקות ותקשורת רז קול 

 בע"מ, כמי שביצעה את התקנת המערכת לפני כמה שנים. 

 

 

 

 

יודגש כי נעשתה פנייה לחברת רז קול אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ מאחר ומדובר במערכת שלהם ) יותר **  

 משתלם להוסיף 

יהיה צורך במערכת חדשה לגמרי, דבר אשר ייקר את העלויות  גלאים (, במידה ותיעשה פנייה לחברות אחרות     

 באופן משמעותי.  
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 לא כולל מע"מ. ₪  15,448 - חברת אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ  -להלן הצעת מחיר 

 

 לא כולל מע"מ.₪  15,448ע"ס   חברת אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ אגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם 

 

 2808 -מקור תקציבי 

 ( 6  ) נספח מס'

 

 " עציון  " עולי  דירות אינטרנט עבורשירותי  - 2020206/הצעה מס'  .7

משתתפי פרויקט הממומן ברובו ע"י הסוכנות היהודית ו )לי עציוןדירות עבור עו  9קיימות  למחלקת הקליטה 

(.  הפרויקט עם מצ'ינג עירוני  

. (18,23,33,38 2אלמוג  17,44,47דירות   1דוגית     -דירות  7עבור  

  משובשת לחלוטין. הפועל בצורה  בזקבדירות כולן יש אינטרנט אלחוטי של 

הן מהסוכנות היהודית, משרד ההשכלה הגבוהה )אחראי על לימודי  במחלקת הקליטה מתקבלות תלונות רבות 

 האולפן( והן ממשתתפי הפרויקט אשר אינם יכולים לגלוש בצורה סבירה.

תלמידים   3-4הדבר חמור שבעתיים עקב לימודי האולפן אשר מתקיימים בזום והתלמידים מתחברים מהדירות )

.במקביל באותה דירה(  

) הפנייה  ספקים: בזק, סלקום ,פרטנר 3 -פניה אחידה ל נעשתהלאור האמור לעיל ולשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 נעשתה  באמצעות מח' מחשוב (. 

  הספקים אשר נענו לפנייה : בזק, פרטנר. 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר : 

עלות לחודש  מהירות מוצעת חברה

 בש"ח 

כולל מע"מ לא 

 לדירה

סה"כ לכל 

הדירות ללא 

 מע"מ

 הערות

לארבעה  277 100 בזק

חודשים ראשונים 

₪.  287ואח"כ 

 לא כולל מע"מ. 

 אין סיב אופטי 23,828

₪  0חודש ראשון  300 פרטנר

₪   105אח"כ 

לא כולל  לחודש

 מע"מ. 

סיב אופטי  8,085

מחיר כולל 

 ראוטר

 

לא ₪    24,255ס  ע" דירות   7 -שירותי אינטרנט ל עבורחברת פרטנר התקשרות עם ה לאשר  ממליצה קליטה מח' 
 לא כולל מע"מ לשנה (.  ₪  8,085שנים  )  3 -כולל מע"מ ל
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  1861000780 -  מקור תקציבי

 (7) נספח מס' 

 

 רכישת חומרי יצירה וציוד לגני הילדים לפעילות חנוכה - 207/2020הצעה מס'  .8

 במסגרת הפעילות של גני הילדים בעיר נדרש לרכוש חומרי יצירה וציוד 

ספקים כדלקמן: שי לי משחקים חינוכיים, טולי בגן, דניאלי יוסי,  7 -ל מח' רכש פנתהלשם קבלת הצעות מחיר 

 אמקה ביט, אטיאס אופיס, רדיוס, אושר בגן.

  להלן טבלת הצעות מחיר: 

     אמקה ביט   טולי גן      

 כמות יח' חישוב אור הפריטית
מחיר ליחידה 

 ₪ ללא מע"מ 

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 

 ₪ 

מחיר ליחידה 
 ₪ ללא מע"מ 

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 

 ₪ 

 הערות

 12480 3.9 13760 4.3 3200 יחידה לצביעה לילדים  יהחנוכי
מצ"ב תמונה  

 לדוגמא

 12320 3.85 0   3200 יחידה חנוכיה לילדים מפח
מצ"ב  -אופציונלי  

 תמונה לדוגמא

   5760 1.8 4160 1.3 3200 חבילה יחידות בחבילה 6חבילת צבעים 

   0   12089 15.4 785 יחידה מטריה לילדים

 2944 0.92 2720 0.85 3200 יחידה סביבון עץ קטן לילדים
מצ"ב תמונה  

 לדוגמא

   33504   32729       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 

 שונים לגני הילדיםטבלת השוואות מוצרים  

   טולי גן      

 כמות יח' חישוב אור הפריטית
מחיר ליחידה ללא 

 ₪ מע"מ 

מחיר סה"כ ללא 
 ₪ מע"מ 

 4160 1.3 3200 חבילה יחידות בחבילה 6חבילת צבעים 

 12089 15.4 785 יחידה מטריה לילדים

 2720 0.85 3200 יחידה סביבון עץ קטן לילדים

 18969       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביותר לאותו פריט.והזמין טולי בגן, אמקה ביט עפ"י המחיר הזול הרכישה מהספקים:  לאשר מח' רכש ממליצה

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

   ביט אמקה   

 ללא ליחידה מחיר כמות חישוב 'יח הפריט אורית

  ₪ מ"מע

 כ"סה מחיר

  ₪ מ"מע ללא

 הערות

 תמונה ב"מצ  12480 3.9 3200 יחידה  לילדים לצביעה חנוכיה

 לדוגמא

 
 

     

 ב"מצ -  אופציונלי 12320 3.85 3200 יחידה מפח לילדים חנוכיה
 לדוגמא תמונה

  24800    ₪ מ"מע ללא כ"סה
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 לא כולל מע"מ.₪  19,000טולי בגן לא יעלה על הספק סכום הרכישה מ

 

 1812200720,  1812300931 -מקור תקציבי 

 

 (8) נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

  סוכנות פלתורס ביטוח בע"מ -הארכת הסכם התקשרות  - 208/2020הצעה מס'  .9

סוכנות עם ₪ (   100,000מסתיים הסכם לניהול תביעות מתחת להשתתפות עצמית ) 31.12.2020 בתאריך 
 .פלתורס ביטוח בע"מ

 .30.06.2021חודשים עד ליום  6 -מבקש לאשר הארכת הסכם ההתקשרות במדור מכרזים וביטוחים 

את גובה ההשתתפות העצמית  תקבע , החברה שתזכה במכרז והעירייה בהליך פרסום מכרז מאחר הערה : 
 הביטוחים.

 לא כולל מע"מ לטיפול תביעה (.₪  400לא כולל מע"מ לשנה ) ₪  30,000סכום ההתקשרות לא יעלה על 

 1931000440  -מקור תקציבי 

 ( 9) נספח מס' 
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 המלצות  הועדה:

 

 2020 מידול תלת מימד חדש של שנת - 2020020/הצעה מס'  .1

לפיו מאחר והחברה מצלמת את העיר לוד ובכך ישנו  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסה לאחר

חברת  ההתקשרות  עםלאשר  , הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר חסכון גדול בעלויות

 לא כולל מע"מ.₪  28,000ע"ס  סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע"מ

 

 רכישת סלי מזון לחולים מאומתים בקורונה פעימה שנייה משרד הביטחון  - 2020120/הצעה מס'  .2

 לשירותיםלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת האגף לשירותים חברתיים, הועדה מאשרת המלצת האגף 

כולל מע"מ ) ₪  100,000"פתחון לב" בסך רכישה של סלי מזון מעמותת  לאשרחברתיים וממליצה בפני ראש העיר 

כולל מע"מ ) ₪  40,000ורכישה מעמותת "לתת" בסך  לחבילה  כולל שינוע (₪  450חבילות מזון בעלות  222

 לחבילה לא ₪  120חבילות מזון בעלות  333

 כולל שינוע (. 

 

 משאית הגברה שקופה לחג המולד - 2020220/הצעה מס'  .3
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אגף תרבות ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אירועים , 

   עם

הזולה ביותר וזמינות הספק. סכום ההתקשרות לא קופה, מגה הפקות, על בסיס ההצעה המשאית השהספקים : 

 יעלה 

 אירועים (.   3עד לא כולל מע"מ ) ₪  26,325  על

 

 בקרת כניסה במרכז הפיס עיריית רמלה  - 2020320/הצעה מס'  .4

ספורט ואירועים ממליץ לאשר תרבות אגף לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלנית אגף ספורט ואירועים, 

 ההתקשרות עם

 כולל מע"מ. ₪  54,990קובי רום טכנולוגיות בע"מ ע"ס  עם ההצעה הזולה ביותר של 

  הצעה סבירה, מותאמת לתקציב ועונה על דרישות העירייה. 
 חודשים.  18 -ישנה אחריות ל בנוסףלסגירה וכוללת דלת כנף ידנית לנכים וההצעה כוללת מעקה 

 

 רכישת ריהוט לחדר הכלה בתיכון אית"ן  -2020402/הצעה מס'  .5

לפיו אין מדובר בריהוט סטנדרטי אלא בריהוט מותאם לחדר  לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מח' רכש

 , הכלה 

 15,910יצירה ש.נויפלד ע"ס מהספק לאשר הרכישה הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר 

 לא כולל מע"מ.₪ 

 

 חידוש מערכת גילוי אש ועשן בבניין ראש העיר - 2020502/הצעה מס'  .6

רז קול בע"מ  אזעקות ותקשורתחברת לפיו נעשתה פנייה ל  כלכלן אגף הנדסהלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

מאחר ומדובר במערכת שלהם ) יותר משתלם להוסיף גלאים (, במידה ותיעשה פנייה לחברות אחרות יהיה צורך 

וממליצה  אגף הנדסההועדה מאשרת המלצת באופן משמעותי,  במערכת חדשה לגמרי, דבר אשר ייקר את העלויות

 לא כולל מע"מ.₪  15,448קול בע"מ  ע"ס   חברת אזעקות ותקשורת רז עם ההתקשרות לאשר  בפני ראש העיר 

 

 "עציון  " עולי  דירות אינטרנט עבורשירותי  - 2020602/הצעה מס'  .7

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

שירותי  עבורחברת פרטנר עם  ההתקשרות לאשר  בפני ראש העיר קליטה וממליצה  הועדה מאשרת המלצת מח' 

 ע"סדירות   7 -אינטרנט ל

 לא כולל מע"מ לשנה (.  ₪  8,085שנים  )  3 -לא כולל מע"מ ל₪    24,255  
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 רכישת חומרי יצירה וציוד לגני הילדים לפעילות חנוכה - 2020702/הצעה מס'  .8

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

 , ע"פטולי בגן, אמקה ביט : מהספקיםלאשר הרכישה הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר 

 המחיר הזול והזמין ביותר לאותו פריט.

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

 לא כולל מע"מ.₪  19,000מהספק טולי בגן לא יעלה על סכום הרכישה 

 

  סוכנות פלתורס ביטוח בע"מ -הארכת הסכם התקשרות  - 208/2020הצעה מס'  .9

הועדה מאשרת המלצת מדור ביטוחים  לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מדור ביטוחים ומכרזים

סכום ההתקשרות לא יעלה  סוכנות פלתורס ביטוח בע"מ ההתקשרות עם לאשרומכרזים וממליצה בפני ראש העיר 

 6 -ב הארכת הסכם ההתקשרות לא כולל מע"מ לטיפול תביעה (.₪  400לא כולל מע"מ לשנה ) ₪  30,000על 

 .30.06.2021חודשים עד ליום 

 

 

 

 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                     

 היימנכ"ל העיר         גזברית  העירייה                                                                               
 

 

 החלטות ראש העיר:

 

 2020 חדש של שנת מידול תלת מימד  - 2020020/הצעה מס'  .1

לא כולל ₪  28,000ע"ס  סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע"מחברת  עםרות ההתקשמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 מע"מ.

 

 רכישת סלי מזון לחולים מאומתים בקורונה פעימה שנייה משרד הביטחון  - 2020120/הצעה מס'  .2

 222כולל מע"מ ) ₪  100,000לב" בסך "פתחון רכישה של סלי מזון מעמותת מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 333כולל מע"מ ) ₪  40,000ורכישה מעמותת "לתת" בסך  לחבילה  כולל שינוע (₪  450חבילות מזון בעלות 

 לחבילה₪  120חבילות מזון בעלות 

 לא כולל שינוע (.  

 

 משאית הגברה שקופה לחג המולד - 2020220/הצעה מס'  .3
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הזולה קופה, מגה הפקות, על בסיס ההצעה המשאית הש :הספקים  עםרות ההתקשמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 ביותר 

 אירועים (.   3עד לא כולל מע"מ ) ₪  26,325  לה עלוזמינות הספק. סכום ההתקשרות לא יע

 

 בקרת כניסה במרכז הפיס עיריית רמלה  - 203/2020הצעה מס'  .4

 כולל מע"מ. ₪  54,990קובי רום טכנולוגיות בע"מ ע"ס  עםרות ההתקשמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

  הצעה סבירה, מותאמת לתקציב ועונה על דרישות העירייה. 
 חודשים.  18 -ישנה אחריות ל בנוסףההצעה כוללת מעקה לסגירה וכוללת דלת כנף ידנית לנכים ו

 

 רכישת ריהוט לחדר הכלה בתיכון אית"ן  -2020042/הצעה מס'  .5

 לא כולל מע"מ.₪  15,910יצירה ש.נויפלד ע"ס הרכישה מהספק מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 חידוש מערכת גילוי אש ועשן בבניין ראש העיר - 205/2020הצעה מס'  .6

לא כולל ₪  15,448חברת אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ  ע"ס  עם רות ההתקשמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 מע"מ.

 

 "עציון  " עולי  דירות אינטרנט עבורשירותי  - 2020062/הצעה מס'  .7

₪    24,255ע"ס  דירות   7 -שירותי אינטרנט ל עבור חברת פרטנרעם  רותההתקשמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 לא כולל מע"מ

 לא כולל מע"מ לשנה (.  ₪  8,085שנים  )  3 -ל 

 

 לפעילות חנוכהרכישת חומרי יצירה וציוד לגני הילדים  - 207/2020הצעה מס'  .8

 טולי בגן, אמקה ביט עפ"י המחיר הזול והזמין ביותר לאותו פריט.הרכישה מהספקים: מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

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

 לא כולל מע"מ.₪  19,000סכום הרכישה מהספק טולי בגן לא יעלה על 

 

  סוכנות פלתורס ביטוח בע"מ -הארכת הסכם התקשרות  - 208/2020הצעה מס'  .9

סכום ההתקשרות לא יעלה על  סוכנות פלתורס ביטוח בע"מההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 6 -ב הארכת הסכם ההתקשרות לא כולל מע"מ לטיפול תביעה (.₪  400לא כולל מע"מ לשנה ) ₪  30,000

 .30.06.2021חודשים עד ליום 
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מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                 
  רמלה


