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 בדצמבר 14) תשפ"ב  טבת  ' י ישלישיימה ביום שהתק( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ 
 , רמלה.1בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית, ויצמן  -(2021

 
 

 משתתפים :                                                                           נוכחים:                                                
  מנהל מח' מגרשי ספורט -טירן בוקובזה                                          גזברית העירייה       -רוזה עללאל 

  מנהל מח' אירועים   -אורן רוזנברג                                   יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

         מח' רכש תמנהל    -מיכל רוטמן

אגף הנדסה  כלכלן  -רו"ח עוז בן שלוש   

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

 הנדון:
 
 

 במרכז הטניס העירוני אספקה והתקנת מצלמות ומערכת טלוויזיה במעגל  - 2021233/הצעה מס'  .1

הכוללת למרכז הטניס העירוני אספקה והתקנת מערכת טלוויזיה במעגל סגור עבור מחיר  לשם קבלת הצעות

מערכת אחסון והקלטה כולל מערכת גיבוי למקרה של הפסקת חשמל והתקנת  מערכת הקלטה דיגיטלית,

בהתאם למפרט ומנוף להתקנת המצלמות  בהתאם  לדרישה ולהנחיות משטרה ,קבועות וממונעת מצלמות 

 ספקים כדלקמן:  5 -לפנה  אגף ספורט  , המצורף

מעשה  , אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ ,ג'י וואן מוקד שחר בע"מ , שרותי טלקול תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ 

 . ש.ו טכנולוגיות וביטחון בע"מ , חושב מערכות 

אזעקות , ג'י וואן מוקד שחר בע"מ, שרותי טלקול תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ  שנענו להצעה:הספקים  

 , ש.ו טכנולוגיות וביטחון בע"מ. ותקשורת רז קול בע"מ 

 

 כולל מע"מ. ₪  100,000 -אומדן  אגף ספורט 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר : 

 ש.ו טכנולוגיות ג'י וואן מוקד שחר שרותי טלקול    
אזעקות ותקשורת 

 קול -רז

תיאור 
 הפריט/העבודה/השירות

 כמות
מחיר יחידה 
ללא מע"מ 

 ₪ 

סה"כ ללא 
 ₪ מע"מ 

מחיר 
יחידה 

ללא 
מע"מ 

 ₪ 

סה"כ 
ללא 

מע"מ 
 ₪ 

מחי
ר 

יחיד 
ה 

ללא 
מע" 

 ₪ מ 

סה"כ ללא 
 ₪ מע"מ 

מחיר 
יחידה 

ללא 
מע"מ 

 ₪ 

סה"כ ללא 
 ₪ מע"מ 

אספקה והתקנת מערכת 
טלוויזיה במעגל סגור 
למגרשי הטניס רמלה 

כוללת: מערכת הקלטה  
 32 -ל NVRדיגיטאלית 

מצלמות יחידת איחסון 
טרה לפחות  12וידאו  

המצלמות משמשות 
לצפיה הקלטה ובקרה 

למגרש וסביבתו ,מערכת 

1 9,500 9,500 3500 3500 
997

5 
9975 6900 6900 
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  -אחסון הקלטות למשך כ
יום  ההקלטה תתבצע  30

מגה  3ברזולוציה של 
פיקסל לפחות .מערכת 

ההקלטה תאפשר יכולת 
הפקה להקלטות 

)צורבים,תוכנות וכו' ( 
ם ותאפשר הוצאת קבצי

,תמונות למדיה מגנטית 
 נתיקה. 

מערכת גיבוי לכל 
המערכת למקרה של 

הפסקת חשמל למשך 
שלוש שעות לפחות 

למערכת ההקלטה וספקי 
הכוח של מצלמות 

 6kva onlineהטמ"ס 
 לפחות

1 2450 2,450 2000 2000 
25
50 

2550 
480

0 
4800 

תחנת עבודה )מחשב 
PC כולל תוכנת צפיה )

 ושליטה 
1 2800 2,800 4500 4500 

275
9 

2759 990 990 

ארון תקשורת כולל פס 
N12  וממת עצמאי 

1 650 650 2500 2500 
96
0 

960 990 990 

פג' פנל כולל קיסטונים 
 M3/RITעצמאיים ברמת 

 משתמשים 24עד 
2 1220 2440 650 1300 

140
0 

2800 200 400 

פורטים   24מתג תקשורת 
+POE  למצלמות בהספק

 וואט לפחות 360
2 2100 4200 

240
0 

4800 
22
00 

4400 1390 2780 

 8מתג תעשייתי ל 
 POEמצלמות כולל 

שיותקן בתוך ארונות 
 תקשורת מרוחקים

3 900 2700 2200 6600 
110

0 
3300 600 1800 

 49בגודל " LEDמסך 
כולל חיבור למערכת 

 HDMIהקלטה בכבל 
וזרוע מתכווננת תלת 

 מפרקית 

1 3200 3200 
300

0 
3,000 

33
00 

3300 2800 2800 

מצלמה ממונעת 
PTZ 4ברזולוציה של 

מגה פיקסל לפחות עדשה  
 4.9-156זום חשמלי 

המצלמה  X32מ"מ. זום 
.מוגנת  IVSו  WDRכוללת 

.כוללת זרוע  IP67מים 
 POEלקיר תמיכה ב +

המצלמה תהיה בעלת 
חשיפה  וצמצם 

 אוטומטי,המצלמות
יאפשרו צילום בחשיכה 

,מהירות הצילום לא תהיה 
. 25FPSפחותה מ 

המצלמות יאפשרו זיהוי 
תווי פנים בכל מזג אוויר 

לרבות סנוור מהשמש 
 150טווח תאורת אינפרא 

 IK10מטר.רמת מיגון 

2 5500 11000 
4,50

0 
9,000 

65
00 

12100 4500 9000 

 32200 1150 11030800 15400 550 27832 994 28 4מצלמה ברזולוציה של 
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מגה פיקסל לפחות 
וכוללת עדשה חשמלית 

מ"מ. כוללת  2.7-13.5
עיבוד תמונה מתקדם. 

.טווח IP67מוגנת מים 
מטר.   60תאורת אינפרא 

המצלמה תהיה בעלת 
חשיפה  וצמצם אוטומטי, 

המצלמה תפשר צילום 
בחשיכה ,במהירות צילום 

שלא תהיה פחותה מ 
25FPSות .המצלמ

יאפשרו זיהוי תווי פנים 
בכל מזג אוויר לרבות 

סנוור מהשמש או שינוי 
 תאורה 

0 

התקנה וכיוון מצלמות 
לפי תכנון שמירה 

מצלמה/מצלמה ככל 
האפשר הגדרת מצלמות 
ותוכנית הקלטה ,הגדרת 

צפיה מרחוק  דרך 
סמרטפון התקנה 

מושלמת עד לקבלת 
 אישור משטרת ישראל 

1 4800 4800 
240
00 

24000 
50
00 

5000 2000 2000 

 GIGAתשתית כבלי מסוג  
CAT7  אורך מקסימאלי

מטר הכבלים יועברו  100
בתוך צנרת מריכף ויעוגנו 

 25לגדר ההיקפית כל 
ס"מ בעזרת חבקים 

המיועדים לעמידה בתנאי 
 חוץ 

31 420 13020 1600 49600 
50
0 

15500 400 12400 

  GIGA CAT 7כבל 
-10-להשאיר יתרה של כ

מטר לצורך העתקת  15
 מערכת בעתיד 

31 45 1395 150 4650 65 2015 100 3100 

לינק מגדיל טווח פאסיבי 
מטר לפחות  100ל 

 למצלמות מרוחקות
6 170 1020 750 4500 

25
0 

1500 800 4800 

בות ארון אטום למים ורטי 
 IP66ריכוז אזורי ברמת 

כולל נעילה ומנעול כולל 
 מאוורור, נשם וטרמוסטט 

3 990 2970 1400 4200 
125

0 
3750 750 2250 

זרועות התאמה למצלמה 
מטר למיקום  0.5לאורך 

 מבנה ו/או גדר היקפית 
15 190 2850 450 6750 190 2850 250 3750 

בודה בגובה מנוף סל לע
על עמודי התאורה 

להתקנה בדיקה וחיבור 
 המצלמות  

1 3000 3000 6000 6000 
35
00 

3500 2500 2500 

     ₪סה"כ ללא מע"מ 
    ₪

95,827  
  

    ₪
152,30

0  
  

    ₪
107,059  

  
      ₪

93,460  

     מע"מ
    ₪

16,291  
  

     ₪
25,891  

  
      ₪

18,200  
  

      ₪
15,888  

     ₪סה"כ כולל מע"מ 
   ₪

112,118  
  

    ₪
178,19

1  
  

    ₪
125,259  

  
     ₪

109,348  
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אזעקות הספק  של ההתקשרות עם הצעת המחיר הזולה ביותראגף  ספורט ואירועים ממליץ לאשר את 

 ותקשורת רז קול 

 ) ההתקשרות כוללת שנת אחריות (?  כולל מע"מ₪  109,348 ע"ס בע"מ 

 

 2029312750 -מקור תקציבי

 (2) נספח מס' 

 

 לעיריית רמלה  2021 שלט לדים ברית ערים תאומות - 2021324/הצעה מס'  .2

וקשרי  מחלקת אירועים  לעיריית רמלה  2021שלט לדים ברית ערים תאומות    עבור קבלת הצעת מחיר לשם 
 . CTV, מדיה פרו,  שון שלטים  :כדלקמן ספקים 3-פנתה ל חוץ

 יובהר כי נעשה סיור בשטח עם המציעים לשם  מתן דגשים ואופי העבודה. 
 

 ., שון שלטיםCTVמדיה פרו,  :הספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת
 

 לא כולל מע"מ. ₪  120,000אומדן מח' אירועים : **
 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 
 CTV שון שלטים מדיה פרו  

מחיר  כמות  
א ל יחידה

 כולל 
 מ"מע

עלות סה"כ 
 א כולל ל

 מ"מע

מחיר יחידה 
לא כולל 
 מע"מ 

לא עלות סה"כ 
 כולל מע"מ 

מחיר יחידה 
לא כולל 
 מע"מ 

עלות סה"כ 
לא כולל 
 מע"מ 

שלט לד עיר ערים 
דו תאומות רמלה 

 מסכים( 2) צדדי
 מ"ר 15-כ

שרות למסך בגב 
 המסך

כולל יח' מחשב 
 ותוכנות שליטה

 כולל תוכנות ניגון
שנים  3אחריות 

על כל הציוד 
 המסך

2 53,760 107,520 49,000 98,000 92,572 92,572 

 7,020 7,020 6,750 6,750 13,000 13,000 1 חפירה ביסוס 

התקנה )אם יש 
צורך במנוף ע"ח 

 הספק(

1 1,650 3,300 2,000 2,000 8,280 8,280 

מתקן למסך דו 
צדדי מתאים 

למשקל ועומסי 
 הרוח

 כולל אישור
בטיחות 

 וקונסטרוקציה

1 15,100 15,100 13,000 13,000 40,611 40,611 

 א כולל סה"כ ל
 מע"מ

  138,920  119,750  148,483 
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 173,725  140,107  162,536   סה"כ כולל מע"מ

 
 

 

מדוע לא נעשתה פנייה לזכיין קרן רמלה בנושא השילוט? מנהל מח' אירועים משיב כי בדיקה   -לשאלת הועדה 

 שנעשתה מול יועמ"ש הקרן העלתה כי השלט המבוקש אינו נכלל במהות המכרז של הקרן. 

 

 . אמפר עד למיקום המתקן 25X3באחריות העירייה לספק הזנת חשמל תלאת פאזית *

 .  DATAסים  ראוטר סלולארי + -תקשורת **

 

  עבור שלט לדים ברית ערים תאומות מהספק שון שלטיםההתקשרות מחלקת אירועים וקשרי חוץ ממליצה 

 לא כולל מע"מ .₪  119,750ע"ס 

 

  קשרים בין לאומיים -בי תקצי  מקור

 (2) נספח מס' 

 

 לעיריית רמלה  2021 שנת השכרת אוהל מעוצב ופטריות חימום    - 2021325/הצעה מס'  .3

מחלקת  לעיריית רמלה  2021  שנת  אוהל מעוצב ופטריות חימוםהשכרת  עבור קבלת הצעת מחיר לשם 
 . אוהלי ישראל, אירוע בחצר, קשת אירועים   :כדלקמן ספקים 3-פנתהל וקשרי חוץ אירועים

 
 . קשת אירועים, אירוע בחצר, אוהלי ישראל הספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת:

 . 21.12.2021תאריך האירוע : 
 

 פירוט  הצעות המחיר :להלן 
 אוהלי ישראל אירוע בחצר קשת אירועים  
מחיר  כמות  

א יחידה ל
 מ"מע כולל 

עלות 
א סה"כ ל
 כולל 

 מ"מע

מחיר 
א יחידה ל
 כולל 

 מ"מע

עלות 
א סה"כ ל
 כולל 

 מ"מע

מחיר 
א יחידה ל

 מ"מע כולל 

עלות סה"כ 
 א כולל ל

 מ"מע

השכרת אוהל מעוצב 
סגור   לאירוע חורף 

מטר  12 \ 6בגודל 
 כולל עיצוב פנים 

1 5,100 5,100 5,000 5,000 7,000 7,000 

 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 וילונות \חיפוי בדים 

אופציה: עיגון 
 במשקולות

1 2,000 2,000 800 800 2,000 2,000 

אופציה: שרוול כניסה 
למבנה מהאוהל 

 מטר 5כ –סמוך 

1 1,200 1,200 800 800 2,000 2,000 

 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1000 1 אישור קונסטרוקטור

 18,000 18,000 11,600 11,600 14,300 14,300  מע"מ א כולל סה"כ ל

 21060 21060 13572 13572 16731 16731  סה"כ כולל מע"מ
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 אוהלי ישראל אירוע בחצר קשת אירועים  
מחיר  כמות  

א יחידה ל
 מ"מע כולל 

עלות 
א סה"כ ל
 כולל 

 מ"מע

מחיר יחידה 
 א כולל ל

 מ"מע

עלות סה"כ 
 א כולל ל

 מ"מע

מחיר יחידה 
 א כולל ל

 מ"מע

עלות 
א סה"כ ל
 כולל 

 מ"מע
פטריות חימום על 

 בסיס גז + בלון
5 300 1,500 250 1,250 0 0 

 0 0 1,250 250 1,250 250  5  מקרן חום 

 א כולל סה"כ ל
 מע"מ

 550 2,750 500 2,500 0 0 

 0 0 2925 585 3217.5 643.5  סה"כ 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

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

 
 

השכרת עבור כולל מע"מ ₪  16,497ע"ס   אירוע בחצרהספק ההתקשרות עם אגף ספורט ואירועים ממליץ 
 .ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע  עלות סבירהאוהל מעוצב + פטריות חימום  ע"ב 

הערה : במידה ומזג האווויר יאפשר אירוע תחת כיפת השמיים, ההתקשרות לא תבוצע ולא תהיינה כל תביעה 
 כנגד העירייה. 

 
   1822000754  -י תקציב מקור

 

 (3) נספח מס' 

 

 תשלום עבור תדרי ממסר  - 2021632/הצעה מס'  .4

רישוי תדרי ממסר של משרד התקשורת אשר נמצא בשימוש מחלקת הפיקוח כמידי שנה, נדרש לשלם עבור 

 והשיטור העירוני לשעת חירום.

 ש"ח כולל מע"מ. 17,550לחברת מוטורולה ע"ס מחלקת הפיקוח והשיטור העירוני מבקשת לשלם תשלום שנתי 

 

 .2017ההסכם עם חברת מוטורולה נחתם בשנת 

 שמעניקה שירותים  בחירום.חברת מוטורולה היא החברה היחידה 

 אישור מפעל חיוני בחירום.לחברת מוטורולה יש 

 

 כולל מע"מ. ₪   17,550חברת מוטורולה ע"ס ההתקשרות עם מח' פיקוח עירוני ממליצה לאשר 



  ס"ד ב
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 1761200750  -מקור תקציבי 

 ( 4)נספח מס' 

 

 מצווה כולל תפריט ארוחת צהריים  אולם לאירוע בר - 2021723/הצעה מס'  .5

 תורנית המחלקה לתרבות ) אולם אירועים ( לחגיגת בר מצווה,   עבור מקום וארוחה צעת מחיר לשם קבלת ה

 . כדלקמן: אולמי אשר, אולמי קליפסו ספקים 2 - פנתה ל

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 האם יש רישיון עסק לאולמי אשר ? מנהל מח' תרבות תורנית משיב כן ) מצ"ב רישיון עסק (.   -לשאלת הועדה 

 

אולמי אשר  הזולה ביותר של הספקההתקשרות עם הצעת מחיר המחלקה לתרבות תורנית ממליצה לאשר את 

  כולל מע"מ.₪  14,040ע"ס 

 

   אגף הרווחה 184000842 - תקציבי מקור

 

 (5)נספח מס' 

 

 

 רכישת ערכות תפילין וטלית לחתני בר מצווה - 2021832/הצעה מס'  .6

המחלקה  רכישת ערכות לתפילין וטלית הכוללים סידור וכיפה לחתני בר מצווה עבורצעת מחיר לשם קבלת ה

  , משכן , בן ציון בסון.מעשה רוקם תשמישי קדושה, שלום אלדד -למהדרין : ספקים 4  - לתרבות תורנית פנתה ל

.מעשה רוקם תשמישי קדושה, שלום אלדד -למהדרין הספקים אשר נענו לפנייה :    

 

 להלן טבלת השוואות מחיר : 

 קליפסו אשר   

 עלות     מחיר מנה  כמות 
 מע"מ  כולל 

 עלות    
 מע"מ  כולל 

   ₪ 14,040 ש"ח 117 איש 120 אשר

 ₪  15,600  ש"ח 130 איש 120 קליפסו
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ין שלום אלדד למהדרההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של הספק  המחלקה לתרבות תורנית ממליצה לאשר 

ע"ס   

ערכות תפילין (.  30מ ) כולל מע" ₪  50,895.50   

 

אגף הרווחה 184000842 -מקור תקציבי   

 ( 6)נספח מס' 

 

 

לטובת רחובות מסלול  - 2021אספקה והתקנת דקורציית לדים לאירועי  -2021293/הצעה מס'  .7

 תיירות

  ,לטובת רחובות מסלול תיירות - 2021לאירועי  עבור אספקה והתקנת דקורציית לדיםלשם קבלת הצעות 

 .חברת מפטאקס ,  Devolight: ספקים 2 -ל מחלקת חשמל פנתה 

 

 , חברת מפטאקסDevolight :נענו להצעהשהספקים 

 

 הצעות המחיר : ,פירוטטבלת להלן 

 כמות תיאור הפריט
 מטר / יחידה

Devolight מפטאקס 

קישוט מואר לעמוד 
 0.8X1.8תאורה גודל 

 לפי יחידות
44 

2040 

89,760 

2781.66 

122,393.5 
      

 4% 4%    הנחה
מע"מ )  א כולל סה"כ ל

 ) ₪ 
  

89,760 
 

117,497.44 
 137,472  105,020    ₪ (סה"כ כולל מע"מ ) 

 

 לא כולל מע"מ )האומדן על בסיס עבודות קודמות זהות(.₪  94,000 -אומדן החלקה 

  

 למהדרין 

 שלום אלדד
יודאיקה תשמישי 

 קדושה

  

ערכות תפילין 30סט   עלות 

מע"מ א כולל ל  

 עלות

מע"מ א כולל ל  
 סה"כ עלות

מע"מ א כולל ל  

 סה"כ עלות

מע"מ כולל  

שלום אלדד –למהדרין   1450 ₪   43500 ₪  50,895.50 ₪  

₪ 1799  "מעשה רוקם"  53970 ₪  63,144.90 ₪  



  ס"ד ב
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כולל ₪  105,020ע"ס   Devolightחברת ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת חשמל ממליצה 

 מע"מ. 

 ימי עבודה. 60עד זמינות הספק לביצוע העבודה הנ"ל ע"ב  ההמלצה על בסיס 

 הערה : מנהל מח' חשמל יפקח על העבודה. 

 

  1822300781 -י תקציב מקור 

 (7)נספח מס' 

 

 המלצות  הועדה:

 

 במרכז הטניס העירוני אספקה והתקנת מצלמות ומערכת טלוויזיה במעגל  - 2021233/הצעה מס'  .1

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' מגרשי ספורט, העובדה כי ההצעה עליה ניתנה המלצה הינה 

 בהלימה לאומדן ,

 ביותר של  ההצעה הזולה הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 אזעקות ותקשורת

 ) ההתקשרות כוללת שנת אחריות (.  כולל מע"מ₪  109,348 ע"ס בע"מ   רז קול

 

 לעיריית רמלה  2021 שלט לדים ברית ערים תאומות - 2021423/הצעה מס'  .2

העובדה כי מדובר בפרויקט חד פעמי ,ההמלצה הינה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אירועים, 

 בהלימה לאומדן ,

הועדה מאמצת המלצת מח' אירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה 

 ביותר של 

 לא כולל מע"מ .₪  119,750ע"ס  שון שלטים

 

 לעיריית רמלה  2021   לשנת  השכרת אוהל מעוצב ופטריות חימום - 2021532/הצעה מס'  .3

העובדה כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אירועים, 

ע"ס   אירוע בחצרביותר , הועדה מאמצת המלצת מח' אירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

   . כולל מע"מ₪  16,497

  : השמיים, ההתקשרות לא תבוצע ולא תהיינה כל תביעה במידה ומזג האוויר יאפשר אירוע תחת כיפת הערה
 כנגד העירייה.

 

 תשלום עבור תדרי ממסר  - 2021623/הצעה מס'  .4
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מ"מ מנהל שיטור עירוני לפיו חברת מוטורולה היא החברה היחידה  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

המעניקה שירותים בחירום , הועדה מאשרת המלצת מח' שיטור עירוני וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 חברת מוטורולהההתקשרות עם 

 כולל מע"מ. ₪   17,550ע"ס  

 

 מצווה כולל תפריט ארוחת צהריים  אולם לאירוע בר - 2021/732הצעה מס'  .5

הסבר מח' תרבות תורנית, העובדה כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

אולמי אשר ביותר , הועדה מאשרת המלצת מח' תרבות תורנית וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

  כולל מע"מ.₪  14,040ע"ס 

 

 

 רכישת ערכות תפילין וטלית לחתני בר מצווה - 2021823/הצעה מס'  .6

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מח' תרבות תורנית, העובדה כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה 

ין למהדרביותר , הועדה מאשרת המלצת מח' תרבות תורנית וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 שלום אלדד  ע"ס

 ערכות תפילין (. 30מ ) כולל מע" ₪  50,895.50 

 

לטובת רחובות מסלול  2021אספקה והתקנת דקורציית לדים לאירועי  -2021293/הצעה מס'  .7

 תיירות

הסבר מנהל מח' אירועים, העובדה כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 , ביותר

 105,020ע"ס   Devolightחברת ה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת ההמלצה וממליצ

 כולל מע"מ. ₪ 

 ימי עבודה. 60עד זמינות הספק לביצוע העבודה הנ"ל ע"ב  ההמלצה על בסיס 

 הערה : מנהל מח' חשמל יפקח על העבודה. 

 

 

 רוזה עללאל                                  עו"ד שלי ביטון                               רונן עזריה                    
 מנכ"ל העירייה            ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                  גזברית  העירייה                

   
 

 
 

 החלטות ראש העיר:
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 במרכז הטניס העירוני אספקה והתקנת מצלמות ומערכת טלוויזיה במעגל  - 323/2021הצעה מס'  .1

 ) כולל מע"מ₪  109,348 ע"ס בע"מ   רז קול אזעקות ותקשורתמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 ההתקשרות

 כוללת שנת אחריות (. 

 

 לעיריית רמלה  2021 שלט לדים ברית ערים תאומות - 2021243/הצעה מס'  .2

לא כולל ₪  119,750ע"ס  שון שלטיםמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 מע"מ .

 

 לעיריית רמלה  2021   לשנת  השכרת אוהל מעוצב ופטריות חימום - 2021532/הצעה מס'  .3

   . כולל מע"מ₪  16,497ע"ס   אירוע בחצרמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

  : במידה ומזג האוויר יאפשר אירוע תחת כיפת השמיים, ההתקשרות לא תבוצע ולא תהיינה כל תביעה הערה
 כנגד העירייה.

 
 תשלום עבור תדרי ממסר  - 2021632/הצעה מס'  .4

 כולל מע"מ. ₪   17,550ע"ס חברת מוטורולה מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 מצווה כולל תפריט ארוחת צהריים  אולם לאירוע בר - 2021732/הצעה מס'  .5

  כולל מע"מ.₪  14,040אולמי אשר ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 

 

 

 רכישת ערכות תפילין וטלית לחתני בר מצווה - 2021823/צעה מס' ה .6

 30מ ) כולל מע" ₪  50,895.50  ין שלום אלדד  ע"סלמהדרמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 ערכות תפילין (.

 

לטובת רחובות מסלול  - 2021אספקה והתקנת דקורציית לדים לאירועי  -2021293/הצעה מס'  .7

 תיירות

 כולל מע"מ. ₪  105,020ע"ס   Devolightחברת ההתקשרות עם   מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 ימי עבודה. 60עד זמינות הספק לביצוע העבודה הנ"ל ע"ב  ההמלצה על בסיס 

 הערה : מנהל מח' חשמל יפקח על העבודה. 
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מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  


