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 ספטמבר 09) תשפ"א  חמישי ג' תשרי תקיימה ביוםשה(  הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת  מ
  ZOOMבאמצעות אפליקציית  - (2021

 

 משתתפים:                                                                  נוכחים :         

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

ס. מנהלת הכנסות  -עו"ד זוהר ברבר                         משנה ליועמ"ש        -עו"ד סופי ויטלם   

                                              מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן  

  כלכלן אגף הנדסה                                   -רו"ח עוז בן שלוש 

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

 
 הנדון:

 
 

 לעיריית רמלה  2021אמנים לפסטיבל רמלה עיר עולם   - 2021832/הצעה מס' הצעה מס'  .1

פנה מחלקת אירועים  מנהל  לעיריית רמלה  2021לשם קבלת הצעת מחיר עבור אמנים לפסטיבל רמלה עיר עולם  
 הלו בוקינג, NMC, הליקון :ספקים כדלקמן 3-ל

 . 23.9.2021פסטיבל רמלה עיר עולם  -המגדל הלבן   -מופע מרכזי במה מרכזית 

 , הלו בוקינגNMCהספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: הליקון, 

 להלן פירוט  הצעות המחיר :

 

 

 

לפני כחודש הוחלט לצמצם את הפסטיבל ולפיכך אגף הערה : בתאריך זה היה צריך להופיע הזמר עדן חסון. 
לתנאים בהסכם , ובהסכמת שני הצדדים הוחלט לדחות את המופעים של  ספורט ואירועים פעל  בהתאם 

צדדים . למועד אחר שיוסכם בין שני ה בן זקן ועדןעדן חסון   

) עדן בן זקן פנויה  בבדיקה מול הספקים, את הפסטיבל ולחזור לתכנית המקורית התקבלה החלטה לעבות 
ידחה למועד אחר שיוסכם(.  -, עדן חסון לא פנוי 22.9 -להופיע ב  

 

עבור מופע של ש" לא כולל מע"מ  100,000ע"ס  NMCהספק לאשר ההתקשרות עם גף ספורט ואירועים ממליץ א

  נית האמ

ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל  נסרין קדרי  ע"ב עלות סבירה

 היעד.

 

 הערות : 

 הלו בוקינג NMC הליקון

 החברים של נטאשה
150,000 

 נסרין קדרי
100,000 

 בניה ברבי
150,000 
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 לא  במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי ממשלה בנושא הקורונה, העירייה

 .תישא בעלויות ו/או פיצוי

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

 יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.

  האגף מבקש אישור הועדה לקיום משא ומתן עם הזוכים . 

 

  פסטיבל  -מקור  תקציבי 

 ( 1) נספח מס'  

 

 2021ספטמבר   מופע סטנדאפ  5פסטיבל רמלה עיר עולם  - 2021932/הצעה מס'  .2

עמותת הבית : ספקים כדלקמן 3-מחלקת אירועים פנה ל מנהל  מופע סטנדאפקבלת הצעת מחיר עבור  לשם

 קש"ש הפקות , משה קול,  למען הדורות הבאים ע"ר-הבוכרי

 

 ר ,קש"ש הפקות, משה קוללמען הדורות הבאים ע" -הספקים אשר נענו להצעה: עמותת הבית הבוכרי

 

 :המחיר פירוט  הצעות להלן 

 
 25,641ע"ס   למען הדורות הבאים ע"ר-הספק עמותת הבית הבוכרי ההתקשרות עםאגף ספורט ואירועים ממליץ 

 .לאירועעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה ע"ב  ,מופעי סטנדאפ  2עבור לא כולל מע"מ ₪ 

 

 הערות : 

  במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי ממשלה בנושא הקורונה, העירייה לא

 .תישא בעלויות ו/או פיצוי

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

 למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.יידחה האירוע 

 

    פסטיבל  -מקור  תקציבי 

 ( 2) נספח מס'   

 

 2021ספטמבר   קונצרט לקהילה הערבית  5פסטיבל רמלה עיר עולם  - 2021240/הצעה מס'  .3

 משה קול פרטים
 הסכום לא כולל מע"מ

 קש"ש הפקות
 הסכום לא כולל מע"מ

למען הדורות -עמותת הבית הבוכרי
 הסכום לא כולל מע"מ  הבאים ע"ר

מופעים של האחים דוידוב   2 32,000קובי מימון    42,000  קטורזה   מופע סטנדאפ 
25,641 

   25,000נדב אבקסיס   
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בית : ספקים כדלקמן 2-מחלקת אירועים פנה ל מנהל  קונצרט לקהילה הנוצרית קבלת הצעת מחיר עבור  לשם

  . עמותת אלספי לקידום מוזיקה אמנות וספורט  , לחינוך ותרבותהאמנות 

 

 עמותת אלספי לקידום מוזיקה אמנות וספורטבית האמנות לחינוך ותרבות, הספקים אשר נענו להצעה: 

 

 :פירוט  הצעת המחיר להלן 

 

 קונצרט לקהילה הערביתעבור   בית האמנות לחינוך ותרבותהספק ההתקשרות עם אגף ספורט ואירועים ממליץ 
 .עלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירועע"ב  , כולל מע"מ ₪  60,000ע"ס 

 
 
 
 

 הערות : 

 לבטל את האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי ממשלה בנושא הקורונה, העירייה לא  במידה והעירייה תיאלץ

 .תישא בעלויות ו/או פיצוי

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

 יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.

 

    פסטיבל  -מקור  תקציבי 

 ( 3) נספח מס'   

 

הגדלת חוזה עם חברת רימון סביבה ונוף בע"מ עבור שירותי אגרונום בשכונת  - 2021/241הצעה מס'  .4

 נאות פרס

אישרה התקשרות עם חברת רימון סביבה ונוף בע"מ עבור  10.10.16מיום  48/2016-14וועדת הצעות פטורות 

 שירותי אגרונום 

מע"מ. א כולל ל₪  19,665נאות פרס ע"ס  בשכונת  

שנים יש לעדכנו בהתאם למצב העצים היום. על מנת  4בעקבות דרישה של קק"ל, היות והסקר הוכן ונערך לפני 

 לטפל בהליך 

מע"מ.  א כולל ל₪  4,916הוצאת חידוש הסקר והשגת הרישיון נבקש להגדיל את החוזה לחברה על סך   

עמותת אלספי לקידום מוזיקה אמנות  בית האמנות לחינוך ותרבות פרטים
 וספורט

לקהילה קונצרט 
 הערבית

 ש"ח כולל מע"מ 76,000 ש"ח כולל מע"מ 60,000
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.25%הגדלה בשיעור **  

מע"מ. א כולל ל₪  4,916חברת רימון סביבה ונוף בע"מ ע"ס הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה עם  אגף  

 

  2550 -מקור תקציבי

 (4) נספח מס'   

 

( בע"מ עבור עדכון 1986הגדלת חוזה עם חברת טלדור מערכות מחשבים ) - 2021224/הצעה מס'  .5

 קדסטר

ת   עירוני( בע"מ עבור הקמה של מערכת 1986מערכות מחשבים ) נחתם חוזה עם חברת טלדור 14.06.15בתאריך 

 גי' איי אס 

מע"מ.  לא כולל מע"מ₪  922,473.95ע"ס    

אישרה הגדלה עם חברת טלדור מערכות מחשבים  10.6.2021מיום  37/2021-15וועדת הצעות פטורות מס' 

גושים. אולם התברר כי יש לעדכן   10ות ותכני 100מע"מ עבור עדכון קדסטר עבור  א כולל ל₪  24,400בע"מ ע"ס 

מע"מ בגין ההפרש בין מה שאושר  א כולל ל₪  7,164גושים ועל כן יש לבצע הגדלה נוספת ע"ס   14-תכניות ו 129

 לבין מה שנדרש בפועל. 

 

.3.4%סך ההגדלות בחוזה הינן בשיעור **  

 

מדוע בעת האישור הראשוני לא היה ניתן לצפות את כל תכולת העבודה ? כלכלן אגף הנדסה   -ת הועדה ל לשא

תה הערכה של י, הובהר כי הנושא משתנה כל הזמן כאשר בנקודת הזמן דאז היGISמנהל מח'  משיב כי  בשיחה עם 

או איחוד וחלוקה משנה את הקדסטר ולכן  גושים שיש לעדכן. אולם כל תכנית שמאושרת או תצ"ר  10תכניות ו 100

 גושים.  14תכניות ו 129לאמוד כי המצב יגיע לעדכון של ניתן 

 

א ל₪  7,164( בע"מ ע"ס  1986חברת טלדור מערכות מחשבים )הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה עם  אגף

מע"מ. כולל   

 

  2444 -מקור תקציבי

 (  5) נספח מס'  

 

 

 רכישת מצננים ומאווררים למתחמי תפילה - 2021432/הצעה מס'  .6

 נדרש לרכוש מצננים ומאווררים למתחמי התפילה.



  ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

  15-57/2021מס'  ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                   
                                                                                                                                      ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

      

     

   5 

 

ספקים כדלקמן:  4-לשם קבלת הצעות מחיר לרכישת מצננים ומאווררים למתחמי תפילה מנהלת מח' רכש פנתה ל

 הום סנטר , אסתר אוניבסרל, כל בו עמיעד, מור חברה לשיווק.

 

 . הום סנטר :שנענו לפניההספקים 

 

 להלן טבלת הצעות מחיר:

   הום סנטר      

 כמות יח' מידה אור פריטית

מחיר יחידה ללא מע"מ 
 ₪ 

מחיר סה"כ ללא מע"מ 
₪ 

 16,850 1685 10 יחידות קוב דגם סהר 11000מצנן קולר 

 2,250 225 10 יחידות מאוורר רצפתי תעשייתי

 19,100       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 

 לא כולל מע"מ.₪  19,100ום סנטר סכום הרכישה ה ממליצה לאשר הרכישה  מהספק מחלקת רכש

 

 1729999933 -מקור תקציבי 

 (6) נספח מס' 

 

 רכישת ציוד למתחמי התפילה - 2021442/הצעה מס'  .7

 .נדרש לרכוש ציוד למתחמי התפילה

עולמי הבניה,  ספקים כדלקמן: 3-למתחמי תפילה מנהלת מח' רכש פנתה ל ציוד לשם קבלת הצעות מחיר לרכישת 

 .כל בו עמיעד , מור חברה לשיווק

 .עולמי הבניה, כל בו עמיעד , מור חברה לשיווקהספקים אשר נענו לפנייה : 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

 
 

עולמי הבניה בע"מכל בו עמיעדמור חברה לשיווק

מחיר יחידה כמותיחידת מידהשם פריט
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 
הערותללא מע"מ ₪

204.559171407140חבילהאזיקונים 200/5

206.3126816010200חבילהאזיקונים 300/5

800383040554400חבילהאזיקונים 450/9

2039.7794521040551100חבילהאזיקונים 550/9

רשת צל  90% שחור / כחול מעכב בערה , 
 X כולל:  תפירת טבעות כל 15 ס"מ , תפירת

מהקצוות למרכז במידות: 10*10 מטר
42820112801140456019007600יחידה

יוטא פלריג תפורה בצפיפות 12/12 עם טבעות 
1017017001981980202.82028גלילכל 15 ס"מ במידות 12מטר אורך * 2 מטר גובה

יוטא פלריג תפורה בצפיפות 12/12 עם טבעות 
כל 15 ס"מ במידות 50 מטר אורך * 1.8מטר 

גובה
1264577407408880760.59126גליל

19800
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 כדלקמן : מחלקת רכש ממליצה לאשר הרכישה

 

לא כולל ₪  14,130 ע"ס כל בו עמיעד  -שהצעתו הזולה ביותר  מהספק רשת גדר אזכורית וחוט מיתר   .א

 מע"מ.

 מור חברה לשיווק, כל בו עמיעד  הרכש יתבצע עפ"י המחיר הזול מבניהם לאותו פריט. -בשאר הפריטים .ב

 לא כולל מע"מ.₪  19,800סכום הרכישה לא יעלה על                

 

 1729999933  -מקור תקציבי 

 ( 7) נספח מס' 

 

 למתחמי התפילה גדרות ומחסומיםרכישת   - 2021452/הצעה מס'  .8

 .נדרש לרכוש גדרות ומחסומים למתחמי התפילה

ספקים כדלקמן:  4-לשם קבלת הצעות מחיר לרכישת גדרות ומחסומים  למתחמי תפילה מנהלת מח' רכש פנתה ל

 יהודה גדרות בע"מ, מסגריית אור תעש בע"מ, גדרות אורלי בע"מ, קשת במות בע"מ.

 

 הספקים שנענו להצעה: יהודה גדרות בע"מ ,קשת במות בע"מ

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

   קשת במות    יהודה גדרות       

 אור פריטית

יח' 
 כמות מידה

מחיר יחידה 
 ₪ללא מע"מ 

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 

₪ 

מחיר יחידה 
ללא מע"מ 

₪ 

מחיר סה"כ ללא 
 ₪מע"מ 

קלה ניידת במידות:  גדר מחסומית
מטרכולל  2מ/א בגובה  3.5

מסגרת קומפלט וכולל בסיסים 
 41000 410 29400 294 100 יחידות ק"ג 13ומחברים משקל 

ס"מ  110*200מחסום משטרתי 
חומר מגולוון צבוע בתנור צהוב או 

 29000 290 24000 240 100 יחידות אפור

 כלול כלול 800 800 1 יחידה הובלה

עולמי הבניה בע"מכל בו עמיעדמור חברה לשיווק

כמותיחידת מידהשם פריט
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 
הערותללא מע"מ ₪

20019.9398022440023.54700יחידהזוית איסכורית בזנט לגדרות בגובה 2.4 מטר

20000.234600.244800.225450מטרחוט מיתר בעובי 4 מ"מ

רשת גדר לא דחוסה קלה לפריסה עובי חוט 2.5 
מ"מ גודח חור 50 במידות 25 מטר אורך * 2 

מטר גובה

גליל=25 
2578519625370925040010000מטר

240651413015150סה"כ ללא מע"מ ₪
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 70000   54200       ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 

לא כולל ₪  54,200יהודה גדרות ע"ס   -ספק שהצעתן הזולה ביותר מ  מחלקת רכש ממליצה לאשר הרכישה

 .מע"מ

 

 1729999933 -מקור תקציבי 

 ( 8) נספח מס' 

 דפיברילטור למתחמי תפילהרכישת   - 2021462/ הצעה מס'  .9

 .למתחמי התפילה נדרש לרכוש דפילברטור

נתיב  ספקים כדלקמן: 5-לשם קבלת הצעות מחיר לרכישת דפיברילטור למתחמי תפילה מנהלת מח' רכש פנתה ל

 מדיקה בע"מ,

 דקר ציוד רפואי בע"מ, ש.א.ג שירותי רפואה בע"מ, אריאל מדי קבע"מ, ממרם ציוד רפואי בע"מ.

 י בע"מנתיב מדיקה בע"מ, דקר ציוד רפואהספקים שנענו להצעה: 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

 
 נתיב מדיקה.  -ספק אשר הצעתו הזולה ביותר המ מחלקת רכש ממליצה לאשר הרכישה

 לא כולל מע"מ כולל הדרכה.₪  4,010סכום הרכישה למכשיר אחד 

 לא כולל מע"מ. ₪  41,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 1729999933 -מקור תקציבי 

 (11) נספח מס' 

 

נתיב מדיקהדקר

מחיר יחידה כמותיח' חישובתאור הפריט
ללא מע"מ ₪

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ ₪

מחיר יחידה 
ללא מע"מ ₪

מחיר סה"כ 
הערותללא מע"מ ₪

דפיברילטור דובר עברית, כולל אחריות יצרן 8 שנים, סוללה 
+ אלקטרודות בתוקף 4 שנים.  כולל ביטוח שימוש לכל 

תקופת הסוללה והאלקטרודות, כולל  מדבקות שילוט 
והכוונה, אישור תקינות בשנה הראשונה ללא עלות. ערכת 

אביזרים נלוית + מסכה אישית חד פעמית להנשמה בטוחה.

13600360034003400יחידה

דפיברילטור דובר עברית, כולל אחריות יצרן 8 שנים, סוללה 
+ אלקטרודות בתוקף 4 שנים.  כולל ביטוח שימוש לכל 

תקופת הסוללה והאלקטרודות, כולל  מדבקות שילוט 
והכוונה, אישור תקינות בשנה הראשונה ללא עלות. ערכת 

אביזרים נלוית + מסכה אישית חד פעמית להנשמה בטוחה.

אופציונלי10360036000325032500יחידה

1180180הדרכה שימוש והפעלה עד 25 משתתפים

PAD-PAK-03 כלולכלולכלול1סוללה + אלקטרודות
1380380230230ארון לאחסון דפיבלרטור

 אופציונלי1038038002002000ארון לאחסון דפיבלרטור

4010סה"כ ללא מע"מ ₪
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 רכישת כסאות ושולחנות למתחמי תפילה - 2021472/ הצעה מס'  .10

 .למתחמי התפילה כסאות ושולחנותנדרש לרכוש 

 ספקים כדלקמן: 3-למתחמי תפילה מנהלת מח' רכש פנתה ל לשם קבלת הצעות מחיר לרכישת כסאות ושולחנות

 הום סנטר, מור חברה לשיווק מוצרי בניין, כל בו עמיעד.

 

 .הום סנטר, מור חברה לשיווק מוצרי בנייןהספקים שנענו להצעה: 

 

 

 

 

 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

   מור שיווק   הום סנטר      

 כמות יח' מידה אור פריטית

מחיר יחידה 
ללא מע"מ 

₪ 

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 

₪ 

מחיר 
יחידה ללא 

 ₪מע"מ 

מחיר 
סה"כ ללא 

 ₪מע"מ 

 4380 21.9 3800 19 200 יחידות כסא כתר לבן דגם "קלאב"

ס"מ  180שולחן מתקפל פלסטיק 
 2160 144 1537.05 102.47 15 יחידות אורך עם רגלי ברזל

 6540   5337.05       ₪ מ "סה"כ ללא מע

 

₪  5,337.05הספק הום סנטר ברשת גדר ע"ס  הזולה ביותר שלההצעה מ מחלקת רכש ממליצה לאשר הרכישה

  לא כולל מע"מ

 שולחנות (.  15 -כסאות ו 200) 

 הספק עונה על דרישות העירייה. 

 

 1729999933 -מקור תקציבי 

 ( 10) נספח מס' 

 

 רכישת שטיחי לבד שדכני סיכות וסוללות למתחמי תפילה - 249/2021הצעה מס'   .11

 .נדרש לרכוש שטיחי לבד שדכני סיכות וסוללות למתחמי התפילה

ספקים  3-לשם קבלת הצעות מחיר שטיחי לבד שדכני סיכות וסוללות למתחמי תפילה מנהלת מח' רכש פנתה ל

 כדלקמן: טולי גן, רדיוס, אמקה ביט.

  

 להלן טבלת השוואות מחיר:
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   טולי גן      

אמקה 
   רדיוס   ביט

 אור פריטית
יח' 

 כמות מידה

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 

₪ 

 50*2שטיח לבד חסין אש במידות: 
 6800 1700 0   5200 1300 4 יחידות מ"ר

 90 90 129 129 58 58 1 יחידות R23 - 8/13אקדח סיכות רפיד 

יח'  5000 8/13סיכות לאקדח רפיד 
 95 9.5 95 9.5 110 11 10 חבילה בחבילה

 89.6 11.2 60 7.5 56 7 8 חבילה AAסוללות 

 70.4 8.8 60 7.5 56 7 8 חבילה AAAסוללות 

 137.6 8.6 286.4 17.9 256 16 16 חבילה Dסוללות 

 105.6 6.6 232 14.5 256 16 16 חבילה Cסוללות 

        5992   862.4   7388.2 

 

 לא כולל מע"מ.₪  5,992הספק טולי גן ע"ס  הזולה ביותר שלההצעה מ הרכישהחלקת רכש ממליצה לאשר מ

 

 1729999933 -מקור תקציבי 

 ( 11) נספח מס' 

 רכישת סככות למתחמי תפילה - 250/2021הצעה מס'   .12

 .נדרש לרכוש סככות למתחמי התפילה

ספקים כדלקמן: שייד פרו בע"מ,  3-לשם קבלת הצעות מחיר לסככות למתחמי תפילה מנהלת מח' רכש פנתה ל

 מור חברה לשיווק בע"מ, הום סנטר.

 

 . הספקים שנענו פניה: שייד פרו

ביצע שינוי בהגדרה  -*הצעתו של הספק מור חברה לשיווק לא נכללה בהצעות המחיר מאחר ולא עונה על דרישתנו

 ב הכמויות.ובכת

 

 להלן טבלת הצעת מחיר:

  פרו שייד    סככות בדבר השוואות טבלת

 ללא יחידה מחיר כמות מידה 'יח פריט תאור

 ₪ מ"מע

 ללא כ"סה מחיר

  ₪ מ"מע

 קירות סט כולל 3*3 מתקפלת סככה

 גג כיסוי וכולל מקצועי

 20000 4000 5 יחידות

 קירות כולל 1.5* 1.5 בידוק אוהל

 גג וכיסוי

 8400 2800 3 יחידה
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 28400     ₪ מ"מע ללא כ"סה

 

 לא כולל מע"מ₪  28,400מהספק שייד פרו ע"ס   לאשר הרכישהמחלקת רכש ממליצה 
 

 1729999933 -מקור תקציבי 

 ( 12) נספח מס' 

 

 לשימוש במערכת אביב  IBMהתקשרות עם חברת  - 2021125/הצעה מס'  .13

מזכיין של רשות האוכלוסין וההגירה אודות אזרחים לרבות קבצי נפטרים, מהות ההתקשרות הינה לקבלת פרטים 

 כתובות וכדומה.

 לא כולל מע"מ ₪  20,000עלות ההתקשרות השנתית הינה 

 למיטב ידיעת המחלקה הנדון הינו זכיין יחיד של רשות האוכלוסין.  

עם אופציית הארכת התקשרות לשנה ₪  20,000ע"ס    IBMלאור האמור , מבוקש לאשר ההתקשרות עם חברת 

 לשנתיים נוספות. 

 

 162300750 -מקור תקציבי 

 

 

 ( 13) נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 צות  הועדה:המל

 

 לעיריית רמלה  2021אמנים לפסטיבל רמלה עיר עולם   - 238/2021הצעה מס' הצעה מס'  .1

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אירועים, הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים וממליצה 

נית עבור מופע של האמש" לא כולל מע"מ  100,000ע"ס  NMCהספק עם בפני ראש העיר לאשר  ההתקשרות 

יות האמן והתאמה לקהל נסרין קדרי  ע"ב עלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיב

 היעד.
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 2021ספטמבר   מופע סטנדאפ  5פסטיבל רמלה עיר עולם  - 239/2021הצעה מס'  .2

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אירועים, הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים וממליצה 

לא ₪  25,641ע"ס   למען הדורות הבאים ע"ר-הספק עמותת הבית הבוכרי בפני ראש העיר לאשר  ההתקשרות עם

 .עלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירועע"ב  ,מופעי סטנדאפ  2עבור כולל מע"מ 

 

 2021ספטמבר   קונצרט לקהילה הערבית  5פסטיבל רמלה עיר עולם  - 2021402/הצעה מס'  .3

מח' אירועים, הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים וממליצה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל 

קונצרט לקהילה הערבית ע"ס עבור   בית האמנות לחינוך ותרבותהספק  בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 .עלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירועכולל מע"מ  ע"ב ₪  60,000

 

רימון סביבה ונוף בע"מ עבור שירותי אגרונום בשכונת הגדלת חוזה עם חברת  - 2021124/הצעה מס'  .4

 נאות פרס

 4דרישה של קק"ל, היות והסקר הוכן ונערך לפני לפיו ישנה   לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה

הועדה מאשרת המותרים בהסכם,   25%וכן ההגדלה אינה עולה  בהתאם למצב העצים היום שנים יש לעדכנו

 המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני 

מע"מ. א כולל ל₪  4,916חברת רימון סביבה ונוף בע"מ ע"ס את הגדלת החוזה עם  ראש העיר לאשר  

 

( בע"מ עבור עדכון 1986הגדלת חוזה עם חברת טלדור מערכות מחשבים ) - 2021242/הצעה מס'  .5

 קדסטר

 , 3.4%היות וההגדלות בחוזה עומדת על שיעור של  הנדסה, לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף

חברת טלדור מערכות את הגדלת החוזה עם  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר

מע"מ. א כולל ל₪  7,164( בע"מ ע"ס  1986מחשבים )  

 

 רכישת מצננים ומאווררים למתחמי תפילה - 243/2021הצעה מס'  .6

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

לא כולל מע"מ.₪  19,100מהספק הום סנטר סכום הרכישה  לאשר הרכישה  

 

 רכישת ציוד למתחמי התפילה - 2021442/הצעה מס'  .7

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

 כדלקמן: הרכישה לאשר

לא כולל ₪  14,130כל בו עמיעד ע"ס   -רשת גדר אזכורית וחוט מיתר מהספק  שהצעתו הזולה ביותר   .א

 מע"מ.
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 מור חברה לשיווק, כל בו עמיעד  הרכש יתבצע עפ"י המחיר הזול מבניהם לאותו פריט. -בשאר הפריטים .ב

 לא כולל מע"מ.₪  19,800סכום הרכישה לא יעלה על                

 

 

 

 רכישת גדרות ומחסומים למתחמי התפילה - 245/2021הצעה מס'  .8

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

₪  54,200יהודה גדרות ע"ס מהספק  הרכישה העיר לאשר ,הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש

 לא כולל מע"מ.

 

 רכישת דפיברילטור למתחמי תפילה - 2021462/ הצעה מס'  .9

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

 נתיב מדיקה.מהספק  הרכישה העיר לאשר,הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש 

 לא כולל מע"מ כולל הדרכה.₪  4,010סכום הרכישה למכשיר אחד 

 לא כולל מע"מ. ₪  41,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 רכישת כסאות ושולחנות למתחמי תפילה - 2021472/ הצעה מס'  .10

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

הספק הום סנטר ברשת גדר ע"ס מ ,הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה

 לא כולל מע"מ ₪  5,337.05

 שולחנות (.  15 -כסאות ו 200) 

 הספק עונה על דרישות העירייה. 

 

 רכישת שטיחי לבד שדכני סיכות וסוללות למתחמי תפילה - 249/2021הצעה מס'   .11

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

לא כולל ₪  5,992מהספק טולי גן ע"ס  הרכישה ,הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר

 מע"מ.

 

 רכישת סככות למתחמי תפילה - 250/2021הצעה מס'   .12

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

  לאשר

 לא כולל מע"מ₪  28,400מהספק שייד פרו ע"ס הרכישה 

 



  ס"ד ב
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 לשימוש במערכת אביב  IBMהתקשרות עם חברת  - 2021125/הצעה מס'  .13

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת מח' הכנסות הועדה מאשרת המלצת מח' הכנסות וממליצה בפני ראש 

 לשנה עם אופציית הארכת התקשרות לשנתיים נוספות. ₪  20,000ע"ס    IBMחברת ההתקשרות עם העיר לאשר 

 

 

 

 רונן עזריה                                                                 רוזה עללאל               
 מנכ"ל העירייה                                                     גזברית  העירייה                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
 
 

 לעיריית רמלה  2021 אמנים לפסטיבל רמלה עיר עולם  - 238/2021הצעה מס' הצעה מס'  .1

עבור מופע של ש" לא כולל מע"מ  100,000ע"ס  NMC הספקמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 

נסרין קדרי  ע"ב עלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה נית האמ

 לקהל היעד.

 

 2021ספטמבר   מופע סטנדאפ  5פסטיבל רמלה עיר עולם  - 239/2021הצעה מס'  .2

 25,641ע"ס   למען הדורות הבאים ע"ר-עמותת הבית הבוכרי הספקמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 .עלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירועע"ב  ,מופעי סטנדאפ  2עבור לא כולל מע"מ ₪ 

 

 2021ספטמבר   קונצרט לקהילה הערבית  5פסטיבל רמלה עיר עולם  - 239/2021הצעה מס'  .3

 קונצרט לקהילה הערביתעבור   בית האמנות לחינוך ותרבות הספק עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 .עלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירועע"ב  כולל מע"מ ₪  60,000ע"ס 

 



  ס"ד ב
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חברת רימון סביבה ונוף בע"מ עבור שירותי אגרונום בשכונת הגדלת חוזה עם  - 240/2021הצעה מס'  .5

 נאות פרס

מע"מ. א כולל ל₪  4,916חברת רימון סביבה ונוף בע"מ ע"ס הגדלת החוזה עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר   

 

( בע"מ עבור עדכון 1986הגדלת חוזה עם חברת טלדור מערכות מחשבים ) - 2021412/הצעה מס'  .6

 קדסטר

א ל₪  7,164( בע"מ ע"ס  1986חברת טלדור מערכות מחשבים )הגדלת החוזה עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 מע"מ. כולל 

 

 רכישת מצננים ומאווררים למתחמי תפילה - 243/2021הצעה מס'  .7

 לא כולל מע"מ.₪  19,100מהספק הום סנטר סכום הרכישה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה

 

 רכישת ציוד למתחמי התפילה - 2021442/הצעה מס'  .8

 כדלקמן: הרכישהמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

לא כולל ₪  14,130 ע"ס כל בו עמיעד  -שהצעתו הזולה ביותר  רשת גדר אזכורית וחוט מיתר מהספק  .א

 מע"מ.

 מור חברה לשיווק, כל בו עמיעד  הרכש יתבצע עפ"י המחיר הזול מבניהם לאותו פריט. -בשאר הפריטים .ב

 לא כולל מע"מ.₪  19,800סכום הרכישה לא יעלה על                      

 

 

 רכישת גדרות ומחסומים למתחמי התפילה - 245/2021הצעה מס'  .9

 לא כולל מע"מ.₪  54,200יהודה גדרות ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר  הרכישה מהספק 

 

 רכישת דפיברילטור למתחמי תפילה - 2021462/ הצעה מס'  .10

 מהספק נתיב מדיקה. החלטת הועדה ומאשר  הרכישה מאמץ

 לא כולל מע"מ כולל הדרכה.₪  4,010סכום הרכישה למכשיר אחד 

 לא כולל מע"מ. ₪  41,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 

 

 רכישת כסאות ושולחנות למתחמי תפילה - 2021472/ הצעה מס'  .11

 לא כולל מע"מ ₪  5,337.05מהספק הום סנטר ברשת גדר ע"ס  הרכישה מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 שולחנות (.  15 -כסאות ו 200) 



  ס"ד ב
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 הספק עונה על דרישות העירייה. 

 

 רכישת שטיחי לבד שדכני סיכות וסוללות למתחמי תפילה - 249/2021הצעה מס'   .12

 לא כולל מע"מ.₪  5,992מהספק טולי גן ע"ס  הרכישה מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 רכישת סככות למתחמי תפילה - 250/2021הצעה מס'   .13

 לא כולל מע"מ₪  28,400מהספק שייד פרו ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה 

 

 לשימוש במערכת אביב  IBMהתקשרות עם חברת  - 253/2021הצעה מס' .14

 לשנה עם אופציית הארכת₪  20,000ע"ס    IBMחברת עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 התקשרות לשנתיים נוספות. 

 

 

 

 
 

 

מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                  


