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 אוגוסט 08) תשפ"א אב 'ל שלישי  תקיימה ביוםשה(  הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת  מ
 ZOOMבאמצעות אפליקציית  - (2021

 

 
 משתתפים:                                                                             

                                                  גזברית העירייה  -רוזה עללאל 

                                           משנה ליועמ"ש        -עו"ד סופי ויטלם 

             כלכלן אגף הנדסה                          -רו"ח עוז בן שלוש 

                                                   מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן  

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

 הנדון:
 

 רכישת ציוד בטיחות לאחזקת מבנים למוסדות חינוך - 2021102/הצעה מס' הצעה מס'  .1

 .למוסדות החינוך ברמלה נדרש לרכוש ציוד בטיחות

מור חברה לשיווק ים כדלקמן: קספ 3 -מח' רכש פנתה ל רכישת ציוד בטיחות לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 מוצרי בניה בע"מ, תעשיות מתכת כפר סבא שהרבני, בטיחות לעסקים בע"מ.

 

מור חברה לשיווק מוצרי בניה בע"מ, תעשיות מתכת כפר סבא שהרבני, בטיחות  שנענו להצעה:הספקים 

 לעסקים בע"מ.

 

 להלן טבלת השוואות מחיר :

      

מור 
חברה 

לשיוו
   ק

שהרבנ
י 

תעשיו
ת 

   מתכת

בטיחות
י 

לעסקי
     ם

 שם פריט
יחידו

 ת
כמו

 ת

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 

שלבים דגם  5סולם עץ כפול 
 חגית

יחידו
 ת

2 349 698   0   0   

שלבים דגם  7סולם עץ כפול 
 חגית

יחידו
 ת

2 549 1098   0   0   

שלבים דגם  9סולם עץ כפול 
 חגית

יחידו
 ת

3 764 2292   0   0   

שלבים דגם  10סולם עץ כפול 
 חגית

יחידו
 ת

1 931 931   0   0   

סולם אלומיניום כפול נפתח 
 חגית -לטלסקופי 

יחידו
 ת

1 1231 1231   0   0   

דגם   –מעצור לדלת עם גלגל 
 שהרבני או ש"ע 

יחידו
 ת

100 15.9 1590 41 4100   0   



  ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

 מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                   
15-53/2021  

                                                                                                                                      ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

      

     

   2 

 

ידית אחיזה מנירוסטה 
מותאמת להנגשה לשירותי 

 ס"מ  60 - 40נכים במידות 

יחידו
 ת

1 88 88 150 150 79 79   

מנירוסטה  Lידית אחיזה 
מותאמת להנגשה לשירותי 

 נכים 

יחידו
 ת

1 302 302   0 99 99   

ידית אחיזה מתרוממת 
מנירוסטה מותאמת להנגשה 

 לשירותי נכים 

יחידו
 ת

1 283 283   0 319 319   

 –מעצור דלת עילי / ריצפתי 
 פלסטיק )סטופר(

   2400 16 1200 8 333 2.22 150 סט

 –מעצור דלת עילי / ריצפתי 
 מתכת )סטופר(

יחידו
 ת

100 12.1 1210 50 5000   0 
אופציונ

 לי

 –מ/א  5פס למניעת החלקה 
 איכותי 

       0   1450 14.5 100 גליל

שחור  2פס למניעת החלקה "
 או ש"ע  3Mמטר מבית  18.2

 0   6500 130 5500 110 50 גליל
אופציונ

 לי

 - P.V.Cמגן אצבעות לדלת 
 בטיחותי או ש"ע

יחידו
 ת

80 59 4720 135 
1080

0 
50 

400
0 

  

 -מעצור דלת עם גלגל רחב 
 בטיחותי או ש"ע

יחידו
 ת

100 22.2 2220   0 24 2400   

   0   0   85 0.85 100 זוג אטמי אוזניים

 מסיכת מגן פנים
יחידו

 ת
10 37.8 378   0   0   

 -כפפות למסגר עם מגן ורידים 
 צהוב / אדום

   0   0   534 4.45 120 זוג

 זוג כפפות בד לבן 
24

0 
1.89 453.6   0   0   

 -כפפות למכונאי / טכנאי 
 אדום / שחור

   0   0   256 2.56 100 זוג

 פוליקרבונט -משקפי מגן 
יחידו

 ת
10 3.6 36   0   0   

מ"מ עובי  6מ'  2*3פרספקס 
UV פלרם 

   0   0   19800 990 20 פלטה

מ"מ עובי  4מ'  2*3פרספקס 
UV פלרם 

 0   0   6600 660 10 פלטה
אופציונ
 לי

   1120 28 2760 69 700 17.5 40 יחידה בולם טריקת דלת למוס"ח

 ללא מעמ₪ סה"כ 
      

52788.

6   

3051

0   

1041

7   

 

תעשיות מתכת כפר סבא שהרבני, בטיחות לעסקים בע"מ בהצעתם לא התייחסו  ** מבדיקת ההצעות עולה כי

 לכל הפריטים.

בפריט מעצור דלת עם גלגל נמצא פער בין המחירים בין מור חברה לשיווק מוצרי בניה בע"מ  ותעשיות מתכת 

 כפר סבא שהרבני 

 שעונים על דרישות העירייה ועושים את אותה פעולה.מבדיקה שמח' רכש עשתה מדובר במוצרים 

 

מור חברה לשיווק מוצרי בניה בע"מהספק מ הרכישה מחלקת רכש ממליצה לאשר   
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  לא כולל מע"מ ₪  80,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

  2029472750 -מקור  תקציבי 

 ( 1) נספח מס'  

 

 למסגר לאחזקת מבנים למוסדות חינוךרכישת חומרים  - 2021112/הצעה מס' הצעה מס'  .2

 חומרים למסגר.למוסדות החינוך ברמלה נדרש לרכוש 

כל בו עמיעד , ים כדלקמן: קספ 5 -מח' רכש פנתה ל רכישת חומרים למסגר לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 בע"מ. 2017מרזבית מרכז בע"מ, אחים הרוש, עולמי הבנייה, חומרי בניה 

 

 מרזבית מרכז בע"מ, אחים הרוש. הספקים שנענו להצעה:

 

 להלן טבלת השוואות מחיר :

   אחים הרוש      

מרזבית 
 מרכז

 כמות שם פריט

מחיר יחידה 
 ₪ללא מע"מ 

מחיר סה"כ ללא 
 ₪ מע"מ 

מחיר יחידה 
ללא מע"מ 

₪ 

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 

 ₪ 

     2040 51 40 מ/א  6מגולוון  20*20פרופיל 

     1180 59 20 מ/א  6מגולוון  25*25פרופיל 

     1260 63 20 מ/א 6מגולוון  30*30פרופיל 

     1125 75 15 מ/א  6מגולוון  40*40פרופיל 

     1260 63 20 מ/א 6מגולוון  20*40פרופיל 

     2000 100 20 מ/א 6מגולוון  40*60פרופיל 

     2400 120 20 מ/א  6מגולוון  60*60פרופיל 

     1260 42 30 מגולוון -מטר  3אורך  40*4פלח 

 115 11.5 120 12 10 משקפי מגן למסגר

 350 35 470 47 10 מסיכת מגן למסגר

 298 149 380 190 2 מסכת ריתוך אלקטרונית

     4400 110 40 מ/א 6ברזל מגולוון  40/4זוית 

     2800 140 20 מ/א 6ברזל מגולוון  50/5זוית 

 890 0.89 1000 1 1000 5/16בורג ג'מבו 

 7000 7 6800 6.8 1000 פיליפס 3/16בורג ג'מבו 

     1200 120 10 מ' 1*3 -פח איסכורית 

     1970 197 10 מ"מ 1.5עובי - 2*1פח מגולוון 

 1000 5 1000 5 200 מגולוון -אוזן למנעול קצר 

 1700 8.5 1200 6 200 מגולוון  -אוזן למנעול ארוך 

 92.5 1.85 100 2 50 5/16בורג ג'מבו כפול 

 185 1.85 300 3 100 וו סגור - 5/16בורג ג'מבו  
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 92.5 1.85 150 3 50 וו פתוח  - 5/16בורג ג'מבו 

 375 7.5 500 10 50 מ"מ 14ציר כנף 

 110 11 130 13 10 מ"מ 4מקדח לאימפקט 

 200 20 140 14 10 מ"מ 5מקדח לאימפקט 

 12.5 2.5 75 15 5 מ"מ 6מקדח לאימפקט 

 40 8 80 16 5 מ"מ 7מקדח לאימפקט 

במידות:  ZIP 29סרט לתומס 
0.9*27*2450 3         

כולל קורת 3.20*3.05רשת איילון  
     4200 210 20 הקשחה

ללא  3.20*3.05רשת איילון ישרה  
 9145 182.9 10500 210 50 קורת הקשחה

גלם אוניברסלי לצילינדרים + למנעול 
     200 2 100 )לשכפול מפתחות( -תליה 

 21605.5   50240     ₪סה"כ כללי ללא מע"מ 

 

 לא התייחס בהצעתו לכל הפריטים. מרזבית מרכז בע"מ*מבדיקת ההצעות עולה כי 

 

 הספקים : מרזבית מרכז בע"מ, אחים הרוש.מ  הרכישהמחלקת רכש ממליצה לאשר 

 

 הזול להזמנה.הרכש יבצע תמהיל והרכישה תתבצע על פי סה"כ 

לא כולל מע"מ ₪  80,000סכום הרכישה לא יעלה על   

  

  2029472750 -מקור  תקציבי 

 ( 2) נספח מס'  

 

 

 רכישת חומרי יצירה עבור גני ילדים חדשים - 2021221/הצעה מס' הצעה מס'  .3

 גני ילדים חדשים נדרש לרכוש חומרי יצירה  10-ל 

אמקה ביט, דניאלי  ים כדלקמן: קספ 6 -מח' רכש פנתה ל רכישת חומרים יצירה לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 יוסי, אושר בגן, רדיוס, אטיאס אופיס, טולי גן, דף רם.

 

 אושר בגן, אמקה ביט. הספקים שנענו להצעה:

 

 להלן טבלת השוואות מחיר :

      
אושר 

     אמקה ביט     בגן
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 שם פריט

כמות 
לגן 

 יחיד

כמות 
 10ל 

גנים 
 חדשים

מחיר 
 ליחידה

סה"כ 
מחיר 
לפני 

 מע"מ

מחיר 
סה"כ ל 

גנים   10
 חדשים

מחיר 
 ליחידה

סה"כ 
מחיר 
לפני 

 מע"מ

מחיר 
סה"כ ל 

גנים   10
 חדשים

 60 6 0.3 76 7.6 0.38 200 20 יח' 10עטים 

אקדח סיכות 
 650 65 65 461.5 46.15 46.15 10 1 איכותי קנגורו 

  A4 80נייר צילום 
 1150 115 11.5 5769 576.9 57.69 100 10 גר

אומגה  500גואש 
 552 55.2 6.9 424.8 42.48 5.31 80 8 במגוון צבעים     

 125 12.5 12.5 92.3 9.23 9.23 10 1 ספריי צבע זהב  

 125 12.5 12.5 92.3 9.23 9.23 10 1 ספריי צבע כסף

שלישיית דבק 
 125 12.5 6.25 69 6.9 3.45 20 2 סטיק   

 25 2.5 0.5 230.5 23.05 4.61 50 5 סלוטייפ 

 100 10 2 192 19.2 3.84 50 5 26/6סיכות 

 937.5 93.75 18.75 0 0   50 5 סיכות אקדח רפיד

 -1/4מרקרים 
 45 4.5 4.5 38.4 3.84 3.84 10 1 רביעייה

 4גלון דבק פלסטי 
 1800 180 36 1154 115.4 23.08 50 5 ק"ג

 125 12.5 1.25 77 7.7 0.77 100 10 מספריים לילדים 

 12סט מכחולים 
 2450 245 24.5 538 53.8 5.38 100 10 יח' בחבילה

מספריים ידית 
 132 13.2 2.2 300 30 5 60 6 שחורה

צבעי פסטל שמן 
1/12 5 50 6.16 30.8 308 8.5 42.5 425 

 1/12עפרונות 
 45 4.5 2.25 76.8 7.68 3.84 20 2 קונקס

 5מחק לבן סט 
 2 0.2 0.2 19.3 1.93 1.93 10 1 יחידות

עפרונות צבעוניים 
1/24 2 20 10.77 21.54 215.4 5.5 11 110 

מקלות רופא 
 100טבעי  חבילה 

 150 15 7.5 107.6 10.76 5.38 20 2 יח'

מקלות רופא 
 340 34 8.5 215.2 21.52 5.38 40 4 צבעוני חבילה

דבקיות עגולות 
 180 18 4.5 169.2 16.92 4.23 40 4 מעורב     

 24פלסטלינה 
 1950 195 39 1538.5 153.85 30.77 50 5 צבעים

טושים מחיקים 
 139 13.9 13.9 69.2 6.92 6.92 10 1 יחידות 4חבילה 

 25 2.5 2.5 26.9 2.69 2.69 10 1 מחק ללוח   

גר'   170בריסטול 
 60 6 1 92.4 9.24 1.54 60 6 לבן 70/100

דלי טושים עבים  
 590 59 29.5 767.8 76.78 38.39 20 2 1/48  ג'יאוטו
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גר'   90נייר לציור 
 - 35/50גל'   1/4

 720 72 36 0 0   20 2 דף  250

 255 25.5 8.5 231 23.1 7.7 30 3 1/10קרפ מעורב 

ק"ג  1.8בצק 
 צבעים שונים

1 
10 16.92 16.92 169.2 23.5 23.5 235 

 160 16 16 192.3 19.23 19.23 10 1 צמדן זכר/נקבה

 1490 149 149 2769.2 276.92 276.92 10 1 מכונת למינציה

סה"כ מחיר ללא 
 15277.5 1527.75   16482.8 1648.28       מע"מ 

 

 .הספק אמקה ביטהזולה ביותר של ההצעה מ הרכישה מחלקת רכש ממליצה לאשר 

 

מע"מ.לא כולל ₪  15,278סכום הרכישה לא יעלה על   

  

  2029322930 -מקור  תקציבי 

 ( 3) נספח מס'  

 

  רכישת מחסנים לגני הילדים בחינוך המיוחד - 2021321/הצעה מס' הצעה מס'  .4

, גן 1חינוך מיוחד : גן איתן, גן דליה/תות, גן רותם/אורן, שני גנים חנ"מ במתחם אלסביל מחסן גני ילדים   5-ל 

 .חזון עובדיה/רמב"ם

אגוז, כל בו עמיעד, מור  ים כדלקמן: קספ 4 -מח' רכש פנתה ל  מחסניםרכישת לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 חברה לשיווק ,הום סנטר.

 

 הום סנטר הספקים שנענו להצעה:

 

 :הצעת מחיר להלן טבלת 

   הום סנטר     

 כמות אור פריטית
ללא ₪ מחיר ליחידה 

 מע"מ
ללא ₪ מחיר סה"כ 

 מע"מ

אינו דליק   UVבאיכות גבוה מוגן  PVCמחסן 
מטר, גובה  2.10מטר חזית, עומק  3במידות 

 2.30מרכז הגג 

5 6175 30,875 

מ"ר אטום למים כולל רצפה.  6.3סה"כ 
מבנה המחסן מחוזק הדלתות כנפיים עם 

נעילה וידיות איכותיות כולל אוזניים למנעול 
 תלי.

כולל הובלה, התקנה ואחריות יצרן שנה 
 לפחות . ההרכבה על גבי רצפת בט

 30,875     ₪ סה"כ  לא כולל מע"מ  
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  לא כולל מע"מ₪  30,875ע"ס סנטר הספק הום מ הרכישה מחלקת רכש ממליצה לאשר 

אחרונה שקנינו ** הספק עונה על דרישות העירייה , המחירים סבירים) המחיר סביר ביחס למחירים מהפעם 

ש"ח לא כולל מע"מ( הכנת תשתית באחריות העירייה. 5,345,  2019בשנת   

 

  2029472930-מקור  תקציבי 

 ( 4) נספח מס'  

 

 סינון חול והברשת דשא סינטטי בגני הילדים   - 2021421/הצעה מס' הצעה מס'  .5

 סינטטי.בחצרות גני הילדים ברמלה נדרש לבצע עבודות סינון חול והברשת דשא 

 ים כדלקמן: קספ 4 -מח' רכש פנתה ל  עבודות סינון חול והברשת דשא סינטטילשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 גרין סנד בע"מ, גיל תייר אספקת חול ואחזקת גנים בע"מ, לקטיבי בע"מ, עידן אל גני.

 

 גרין סנד בע"מ, גיל תייר אספקת חול ואחזקת גנים בע"מ הספקים נענו להצעה:

 

 להלן טבלת מחירים: 

   גיל תייר   גרין סנד        

 תיאור הפריט
יחידת 

 מידה
 כמות

מחיר 
מקסימום 

ליחידה 
ללא מע"מ 

 ש"ח

מחיר 
יחידה 
לאחר 

 הנחה ש"ח

מחיר 
סה"כ 
לאחר 
הנחה 

 ש"ח 

מחיר 
יחידה 
לאחר 
הנחה 

 ש"ח

מחיר 
סה"כ 
לאחר 
הנחה 

 ש"ח 

ס"מ   25סינון חול עד לעומק של 
מכניים בשטח החצר בעזרת כלים 

ובארגז החול, להתאמת דרישות 
לגודל גרגירי החול,  1498התקן ת"י 

המחיר כולל את כל האביזרים וכלים 
מכניים ) יש להגיש פרוט של הכלים 

מצורפים להצעת המחיר ( הנדרשים , 
העבודה כוללת כניסה לחצר שלא  

דרך השער. בסיום העבודה יש ל 
כדומה יחזיר המצב. גדרות / שערים ו

לקדמותו , יש לפנות פסולת לאתר 
מאושר , המחיר קומפלט. יש להציג 

בתום העבודה  דוח ביצוע מפורט  
הכולל מצב חול, הדוח ביצוע יהיה 

לחול גן ואתר בנפרד כמו כן יש לשלוח 
 תמונות לפני ואחרי ביצוע.

חצר גן 
ילדים / גן 

 ציבורי

100 780 730 73000 741 74100 



  ס"ד ב
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סינטטי וסינון חול עד הברשת דשא 
ס"מ  בעזרת כלים  25לעומק של 

מכניים בשטח החצר ובארגז החול, 
 1498להתאמת דרישות התקן ת"י 

לגודל גרגירי החול, המחיר כולל את 
כל האביזרים וכלים מכניים ) יש 

להגיש פרוט של הכלים מצורפים 
להצעת המחיר ( הנדרשים , העבודה 

ער. כוללת כניסה לחצר שלא דרך הש
בסיום העבודה יש ל יחזיר המצב.  

גדרות / שערים וכדומה לקדמותו , 
יש לפנות פסולת לאתר מאושר , 
המחיר קומפלט. יש להציג בתום 

העבודה  דוח ביצוע מפורט  הכולל 
מצב חול, הדוח ביצוע יהיה לחול גן 

ואתר בנפרד כמו כן יש לשלוח 
 תמונות לפני ואחרי ביצוע.

חצר גן 
ילדים / גן 

 יבוריצ

50 850 1200 60000 807.5 40375 

 114475   133000         ₪סה"כ ללא מע"מ 

 

 ים:הספקמחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם  

 ש"ח לא כולל מע"מ. 73,000סכם ההתקשרות לא יעלה על ילדים גני   100 -בסינון חול בכ ין סאנד גר

לא כולל ₪  40,375גני הילדים  סכות ההתקשרות לא יעלה על   50-בסינון והברשת דשא סינטטי בכ גיל תייר

 מע"מ.

  

  2029472750 -מקור  תקציבי 

 ( 5) נספח מס'  

 

 

 

 אספקת חול לגני הילדים ברמלה - 2021215/הצעה מס' הצעה מס'  .6

 לארגזי החול בגני הילדים נדרש חול נקי.

גרין  ים כדלקמן: קספ 4 -מח' רכש פנתה ל אספקת חול נקי לגני הילדים בעיר לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 .סנד, גיל תייר, עידן אל גני, כל בו עמיעד

 

 גרין סנד, גיל תייר  הספקים שנענו להצעה:

 

 מחיר: שוואתלהלן טבלת ה 

 וחול תקני חול עבור השוואות טבלת

 ילדים לגני

  תייר גיל  סנד גרין   



  ס"ד ב
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 מחיר כמות יחידות פריט שם

 מקסימום

 ללא ליחידה

 ח"ש מ"מע

 יחידה מחיר

 הנחה לאחר

 מ"מע ללא
₪ 

 מחיר

 כ"סה
 לאחר

 ללא הנחה
 ₪ מ"מע

 יחידה מחיר

 הנחה לאחר

 מ"מע ללא
₪ 

 כ"סה מחיר
 הנחה לאחר

 מ"מע ללא
₪ 

 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

50 380 300 15000 220 11000 

 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

50 150 150 7500 150 7500 

 ביותר דק גרוס חול או ים חול בלה

 החול ארגז פיזור/מילוי כולל תקני
 ( התקנים מכון אישור כולל)

 1 = בלה

 טון

50 380 300 15000 250 12500 

 ביותר דק גרוס חול או ים חול בלה

 החול ארגז פיזור/מילוי  ללא תקני

 ( התקנים מכון אישור כולל)

 1 = בלה

 טון

50 150 150 7500 200 10000 

 41000  45000      ₪ מ"מע ללא כ"סה

 

לא כולל מע"מ, נדרשת השלמת עבודה לפיזור חולות ₪  50,000*הועדה אשרה השנה עבודה כזאת ע"ס 

 בארגזי החול בגני הילדים.

 

 גיל תייר.  הספק ההצעה הזולה ביותר של מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ.₪  100,000סכום ההתקשרות לא יעלה על 

 

  2029472750 -מקור  תקציבי

 ( 6) נספח מס'  

 

 

 רכישת כיסויים לארגזי החול במוסדות חינוך - 216/2021הצעה מס' הצעה מס'  .7

ים קספ 4 -מח' רכש פנתה ל רכישת כיסויים לארגזי החול במוסדות חינוך לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 הצללה, מור חברה לשיווק, הום סנטר. טייר ברזנטים, פטוריז  כדלקמן: 

 טייר ברזנטים, פטוריז הצללה, מור חברה לשיווק, הום סנטר. הספקים שנענו להצעה:

 

 

 מחיר: שוואתלהלן טבלת ה

      
טייר 

   ברזנטים
פטוריז 
   הצללה

מור 
חברה 
   לשיווק

הום 
   סנטר



  ס"ד ב
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 שם פריט

 כמות יחידות

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 

₪ 

כיסוי ארגזי חול  בגני 
ילדים במידות : 

מטר  3.10*3.10
 PVCעשוי שמשונית 

ללא חדירת מים + 
טבעות ולולאות כל 

 254 50   ס"מ  50

1270

0 385 

1925

0 209.9 

1049

5 235 11750 

סה"כ כללי ללא 
       ₪מע"מ 

1270
0   

1925
0   

1049
5   11750 

 

 הספק מור חברה לשיווק.הזולה ביותר של  ההצעה מ הרכישה מחלקת רכש ממליצה לאשר 

 לא כולל מע"מ.₪  10,495על סכום ההתקשרות לא יעלה 

 

  2029472750 -מקור  תקציבי

 ( 7) נספח מס'  

 

 רכישת והתקנת ציוד הגברה בחדרי כושר וספינינג באולם הפיס - 217/2021הצעה מס' הצעה מס'  .8

 ולהתקין מערכת הגברה בחדרי כושר וספינינג.לאולם הספורט נדרש לרכוש 

 4 -מח' רכש פנתה ל רכישת והתקנת מערכת הגברה בחדרי כושר וספינינג לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 די פרוג'קט, טלקול.  3קים כדלקמן: שרון רייכטר, שמש מערכות מולטימדיה, ספ

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

      

שרון 
 רייכטר

שמע 
מערכות 

מולטימדי
   טלקול די פרוג'קט3 ה

 תאור פריט

יח' 
 מידה

כמו
 ת

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 

₪ 

מחיר 
סה"כ ללא 

 ₪מע"מ 

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 

₪ 

מחיר סה"כ 
מע"מ ללא 

 הערות ₪

הצעות מחיר עבור 
אספקה והתקנת ציוד 

הגברה בחדרי כושר 
וספינינג עפ"י מפרטים 

   54260 42860 24540 38610 1 חבילה מצורפים

   54260   24540       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 

 העירייה.**הספק מוכר לעירייה והציוד שנרכש מימנו בעבר איכותי והשירות מצוין הספק עונה על דרישות 

 הספק שמש מערכות מולטימדיה.הזולה ביותר של   ההצעה מ הרכישה מחלקת רכש ממליצה לאשר 



  ס"ד ב
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 לא כולל מע"מ.₪  24,540סכום הרכישה וההתקנה לא יעלה על 

 

  2868 -מקור  תקציבי

 ( 8) נספח מס'  

 

 

 רכישת והתקנת משטחי נירוסטה למטבחים בגני הילדים  - 218/2021הצעה מס'  .9

 למטבחים בגני הילדים נדרש להחליף משטחי עבודה שבורים.

 5-מח' רכש פנתה ל רכישת והתקנת משטחי נירוסטה למטבחים בגני הילדים לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 קים כדלקמן: ספ

 אל.בע"מ ייצור מוצרי נירוסטה. -נירומטל בע"מ, תנורי דניאל בע"מ, גסטרוליין בע"מ, קצב מטבחים, ניר

 

 ים שנענו להצעה: נירומטל בע"מ, תנורי דניאל בע"מהספק

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

טבלת השוואות משטחי נירוסטה 
   נירומטל   למטבחים

תנורי  
     דניאל 

 כמות תיאור הפריט/העבודה/השירות

מחיר 
יחידה 

ללא 
 ₪ מע"מ 

סה"כ 
כולל 

 ₪ מע"מ 

מחיר 
יחידה 

ללא 
 ₪ מע"מ 

סה"כ כולל 
 ₪ מע"מ 

 הערות 

משטח נירוסטה עבור מטבח בגן 
כולל  250/0.65ילדים במידות: 

ס"מ עובי  40/60כיור מובנה 
מ"מ. הצעת המחיר כוללת  1.5

 הובלה, אספקה והתקנה.

9 4640 41760 3950 35550   

   35550   41760     ₪סה"כ ללא מע"מ 

 

 תנורי דניאל בע"מהספק ההצעה הזולה ביותר של  מ הרכישה מחלקת רכש ממליצה לאשר 

 לא כולל מע"מ.₪   35,550סכום הרכישה וההתקנה לא יעלה על 

 

  שיפוצי קיץ 2947-מקור  תקציבי

 ( 9) נספח מס'  

 

 פינוי פסולת ברזל- 219/2021הצעה מס'  .10

 ממתחם אגף החינוך וממחסן העירייה ברחוב הגדוד העיברי פינת ההגנה נדרש לפנות פסולת ברזל.



  ס"ד ב
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אלירן ספקים כדלקמן:  3-מח' רכש פנתה ל פינוי פסולתלשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 הובלות)ישראל(, שי ואקנין, שחר מימון.

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

    
אלירן הובלות  ) 

 שחר מימון שי ואקנין  ישראל (

 מחיר סה"כ  מחיר סה"כ  מחיר סה"כ  כמות תאור הפריט

ופינוי פסולת עבודות פירוק מחסן 
   ברזל ממתחם אגף החינוך

 תמורת פינוי
כולל ₪  1000

 מע"מ 
כולל ₪  1500

 מע"מ 

פינוי פסולת ברזל ממתחם מחסן 
הגדוד העיברי עיריית רמלה עמודים 

 30מ"א חיתוך ופינוי +  9מ"א ו  6
מכולות אשפה מברזל כולל חיתוך 

   ופינוי

 

 את פסולת הברזל ללא עלות כספית.הצעתו לפנות  -אלירן הובלות)ישראל( 

 כולל מע"מ תמורת פינוי פסולת הברזל.₪  1,000מוכן לשלם לעירייה  -שי ואקנין 

 כולל מע"מ תמורת פינוי פסולת הברזל.₪  1,500מוכן לשלם לעירייה -שחר מימון

 

שהצעתו  כולל מע"מ₪  1500שחר מימון ע"ס את מכירת פסולת הברזל לספק מחלקת רכש ממליצה לאשר 

 .הגבוהה ביותר

 

 (10) נספח מס' 

 

חדרי מורשת והנצחת גבורתם וזכרם של הנספים  -ק"ק קליטה בקהילה  - 220/2021הצעה מס'  .11

 בסודן

במחלקה אושר מבחן תמיכה של משרד העלייה והקליטה תמיכה במסגרת תכניות קליטה בקהילה 

לרשות המקומית עבור חדרי מורשת והנצחת גבורתם וזכרם של הנספים בסודן בדרכם  2021לשנת 

לישראל ביישובי הקבע. המחלקה  מעוניינת להפעיל  חדרי הוקרה והנצחה לציון סיפורם וגבורתם של 

ארצה, להנצחת הנספים בדרך ומורשתם. בני הקהילה באתיופיה ובסודאן בדרכם   

כולל מע"מ.₪  28,000משרד העלייה והקליטה מקצה לרשות תקציב בסך   

 -ממוקם במתנ"ס טבג'ה מח' אסטרטגיה פנתה לחדר הנצחה המיועד  לשם קבלת הצעות מחיר עבור

ספקים כדלקמן : חברת "קייס", אינסרה מורשת יהודי אתיופיה, מכון "אהבתי תורתך". 3  

 

  הספקים שנענו להצעה: חברת "קייס"



  ס"ד ב
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 לא כולל מע"מ.₪  23,950חברת "קייס " ע"ס :ת המחיר שהתקבלהלהלן הצע

 

 פירוט הנכללים בעליות: 

 ס"מ  50ס"מ* 50 עיצוב והדפסת שילוט בכניסה חדר 

 דק'   5 -עריכת סרטון קצר להקרנה 

 כלי חרס, סט ג'וונה לקפה כולל  3קטנים,  2-גדולים ו  ספט 2)  ציוד ואביזרים מסורתיים

 (התחתית

 200*120יחידות  5 קאפות של תמונות עם כתוביות והסבר 

 תכנית הדמיה לעיצוב החדר 

 הכנת מערך פעילות אחת בנושא יום הזיכרון לנספים בסודן 

 

ל מע"מלא כול₪  23,950חברת "קייס"  ע"ס מח' אסטרטגיה ממליצה לאשר ההתקשרות עם     

שהספק עומד במסגרת התקציב שאושרה בתכנית ומאחר שהספקים האחרים לא הגישו  מאחרו 

 הצעה כלל. 

 

 יוצאי אתיופיה  1864000780  - מקור תקציבי 

 ( 11) נספח מס' 

 

 

 

 

 רכישת ציוד וחלקי חילוף למערכות אינטרקום לגני הילדים בעיר רמלה - 221/2021הצעה מס'  .12

לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת ציוד חלקי חילוף למערכות טמ"ס בגני הילדים בעיר כחלק מהערכות 

ספקים כדלקמן: רז קול בע"מ , סי . אס. פי.  3 - לפנה  לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב , אגף הביטחון 

 .אינטרגרייט טכנולוגי בע"מ ,ג'י וואן מוקד שחר בע"מ

 

 הספקים שנענו להצעה: רז קול בע"מ , סי.אס.פי  אינטרגרייט טכנולוגי בע"מ ,ג'י וואן מוקד שחר בע"מ

 להלן טבלת השוואת מחיר: 

 קול רז פריט כמות
 וואן גי

 שחר מוקד

 סי.אס.פי
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 המחיר לא כולל מע"מ * 

 מחיר כולל ללא מע"מ ספק

רז קול בע"מ   29,730 

סי.אס.פי  אינטרגרייט טכנולוגי בע"מ    39,733 

 37,200 גי וואן מוקד שחר בע"מ                  

 

החברות : 2ההתקשרות עם אגף הביטחון ממליץ לאשר את   

  .למחיר הזול ביותר לפריטקול בע"מ ועם ג'י וואן מוקד שחר בע"מ , בהתאם -רז

כולל מע"מ₪  21,000סכום הרכישה לא יעלה על   

  

2029472750 -י תקציב מקור  

 (12)נספח מס' 

 

 המלצות  הועדה:

 

 רכישת ציוד בטיחות לאחזקת מבנים למוסדות חינוך - 210/2021הצעה מס' הצעה מס'  .1

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

 .הספק מור חברה לשיווק מוצרי בניה בע"ממ הרכישה העיר לאשר 

לא כולל מע"מ ₪  80,000סכום הרכישה לא יעלה על   

5 

 ואטום נירוסטה עשוי מגנט האלקטרו גוף חוץ לתנאי מגנט אלקטרו -מגנט אלקטרו

 או שערים לנעילת מתאים פיצוץ ומוגן מים לחסין המגנט את הופך אשר דבר באפוקסי

 מצב על אינדיקציה שולח המגנט , ג"ק 600-כ אחזקה כח , נפיצה בסביבה דלתות
 למוקד או בקרה ללוח הדלת

650 470 931.5 

5 

 ואטום נירוסטה עשוי מגנט האלקטרו גוף חוץ לתנאי מגנט אלקטרו -מגנט אלקטרו

 או שערים לנעילת מתאים פיצוץ ומוגן מים לחסין המגנט את הופך אשר דבר באפוקסי
 מצב על אינדיקציה שולח המגנט , ג"ק 300-כ אחזקה כח , נפיצה בסביבה דלתות

 למוקד או בקרה ללוח הדלת

550 450 550 

20 

 סטים

 האביזרים כולל , מטר 80 של בטווח משדרים שני כולל -אלחוטי ומקלט רחוק שלט

 וערך טיב שווה או "ווינטק פול" כדוגמת RC124 דגם . קומפלט לעבודה הנלווים
239 130 287.5 

10 

 מצלמה כולל , דיבור ומיקרופון שמיעה רמקול , צלצול לחצן כולל מתחתי -חיצוני פנל

 מדגמים 3.6 עדשה 1/3 לפחות קו 600 ברמה לילה וראיית צבעונית

COM\COM35\20COM50 וערך טיב שווה או "ווינטק פול" כדוגמת 

320 1235 580 

10 

 אפרכסת כולל צבעוני "7 מוניטור ,שערים ופתיחת ודיבור שמיעה לראייה -פנימי מסך

 פול" כדוגמת L600 מדגם קומפלט אביזרים כולל שער ופתיחת דיבור לשמיעה
 וערך טיב שווה או "ווינטק

560 455 760 

5 

 להתקנה 35*30*16 מינימלי בגודל משוריין פוליאסטר/ מתכת IP65 -חיצוני אגרז

 בדפנוץ מים עף כולל למים אטום (ולחות שמש,גשם) קשים סביבה ולתנאי חיצונית

 צילינדר נעילת עם פנימית ידית או בריח רב כדוגמת פנימי מנעול כולל

420 1170 1300 

 97.75 60 70 האינטרקום מערכת להפעלת וולט 12 כח ספק -עצמאי כח ספק 10
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 רכישת חומרים למסגר לאחזקת מבנים למוסדות חינוך - 2021211/הצעה מס' הצעה מס'  .2

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

מרזבית מרכז הספקים : מ הרכישה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  המלצת מח' רכש ביותר ,הועדה מאשרת

 בע"מ, אחים הרוש.

 הרכש יבצע תמהיל והרכישה תתבצע על פי סה"כ הזול להזמנה.

  לא כולל מע"מ₪  80,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 רכישת חומרי יצירה עבור גני ילדים חדשים - 2021212/הצעה מס' הצעה מס'  .3

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

 .הספק אמקה ביטמ  הרכישה ביותר ,הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר

.לא כולל מע"מ₪  15,278לא יעלה על סכום הרכישה   

  

  רכישת מחסנים לגני הילדים בחינוך המיוחד - 2021213/הצעה מס' הצעה מס'  .4

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

 לא כולל מע"מ.₪  30,875ע"ס הספק הום סנטר מ הרכישההעיר לאשר 

הספק עונה על דרישות העירייה , המחירים סבירים) המחיר סביר ביחס למחירים מהפעם אחרונה שקנינו ** 

ש"ח לא כולל מע"מ( הכנת תשתית באחריות העירייה. 5,345,  2019בשנת   

 

 סינון חול והברשת דשא סינטטי בגני הילדים   - 2021214/הצעה מס' הצעה מס'  .5

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

 הספקים: ביותר ,הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 ש"ח לא כולל מע"מ. 73,000לא יעלה על  ההתקשרותסכום גני ילדים   100 -בסינון חול בכ גרין סאנד 

לא כולל ₪  40,375לא יעלה על  סכום ההתקשרותגני הילדים    50-נטטי בכבסינון והברשת דשא סי גיל תייר

 מע"מ.

  

 אספקת חול לגני הילדים ברמלה - 2021215/הצעה מס' הצעה מס'  .6

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

 הספק גיל תייר.מ הרכישהוממליצה בפני ראש העיר לאשר  המלצת מח' רכש ביותר ,הועדה מאשרת

 מ.כולל מע" ₪  100,000לא יעלה על סכום הרכישה 

 

 רכישת כיסויים לארגזי החול במוסדות חינוך - 216/2021הצעה מס' הצעה מס'  .7
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מח' רכש ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה  ת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל 

 הספק מור חברה לשיווק. הרכישהוממליצה בפני ראש העיר לאשר  המלצת מח' רכש ביותר ,הועדה מאשרת

 לא כולל מע"מ.₪  10,495לא יעלה על סכום הרכישה 

 וספינינג באולם הפיסרכישת והתקנת ציוד הגברה בחדרי כושר  - 217/2021הצעה מס' הצעה מס'  .8

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

הספק שמש מערכות מ הרכישה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  המלצת מח' רכש ביותר ,הועדה מאשרת

 מולטימדיה.

 .לא כולל מע"מ₪  24,540וההתקנה לא יעלה על סכום הרכישה 

 **הספק מוכר לעירייה והציוד שנרכש מימנו בעבר איכותי והשירות מצוין הספק עונה על דרישות העירייה.

 

 רכישת והתקנת משטחי נירוסטה למטבחים בגני הילדים  - 218/2021הצעה מס'  .9

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

 .הספק תנורי דניאל בע"ממ הרכישה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  המלצת מח' רכש ביותר ,הועדה מאשרת

 לא כולל מע"מ.₪   35,550סכום הרכישה וההתקנה לא יעלה על 

 

 פינוי פסולת ברזל- 219/2021הצעה מס'  .10

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

 שהצעתו הגבוהה ביותר. כולל מע"מ₪  1500שחר מימון ע"ס העיר לאשר את מכירת פסולת הברזל לספק 

 

חדרי מורשת והנצחת גבורתם וזכרם של הנספים  -ק"ק קליטה בקהילה  - 220/2021הצעה מס'  .11

 בסודן

וממליצה בפני  המלצת מח' אסטרטגיה הועדה מאשרת נציגת מח' רכשלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 .לל מע"מלא כו₪  23,950חברת "קייס"  ע"ס  ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 

 רכישת ציוד וחלקי חילוף למערכות אינטרקום לגני הילדים בעיר רמלה - 221/2021הצעה מס'  .12

ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה  נציג אגף הביטחוןלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

החברות : 2ההתקשרות עם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת אגף ביטחון ביותר ,הועדה מאשרת  

  .קול בע"מ ועם ג'י וואן מוקד שחר בע"מ , בהתאם למחיר הזול ביותר לפריט-רז

 כולל מע"מ₪  21,000הרכישה לא יעלה על סכום 

 

 

 
 רונן עזריה                                                                 רוזה עללאל               

 מנכ"ל העירייה                                                     גזברית  העירייה                   
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 החלטות ראש העיר:
 
 

  -2021720/הצעה מס'  .1

  עםההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 
 

 

מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                  


