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 באוקטובר 24)  תשפ"ב תשרי 'טכ  שני שהתקיימה ביום  ועדת רכש ובלאי )הצעות פטורות(מישיבת 

 , רמלה.1חדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית רחוב ויצמן  -( 2022
 

 
 משתתפים :                                                              

 מנכ"ל העירייה                                      -רונן עזריה 
 גזברית העירייה                                סגן    -  שגיא רוזנבלט

יועמ"ש                           משנה ל -סופי ויטלם עו"ד   

מנהלת מח' רכש                                                 -מיכל רוטמן   

 כלכלן אגף הנדסה -עוז בן שלוש
 
 

 הנדון:
 

 רכישת מכונות לבדיקות דם  - 2022627/הצעה מס'  .1

 בשירות הווטרינרי העירוני מטופלים בעלי חיים. חלקם נזקק לבדיקות דם מפאת מחלה או לפני ניתוח.

 ברכישת מכונות דם כיום נובע משתי סיבות:הצורך 

עד כה היה הסכם עם בית החולים הווטרינרי בבית דגן שם בוצעו חלק מבדיקות הדם לבעלי חיים חולים. בה"ח העלה  .א

 מחירים ולכן כיום מספר בעלי החיים הנשלחים לטיפול לבה"ח הווטרינרי בבית דגן ירד באופן דרסטי. 

בתמיכת ק"ק לצמצום התרבות כלבים משוטטים ושיקום כלבים. בנוהל השיקום אנחנו השירות הווטרינרי זכה  .ב

 מחויבים בבדיקת דם לכל כלב.

סקירה במרפאות ושירותים לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת מכונות לבדיקות דם המח' הווטרינרית ערכה 

 מדימרקט. כדלקמן: וטמרקט ,  ספקים וטרינרים  2 – לופנו וטרינרים ברחבי הארץ 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 סך ללא מע"מ שם הספק

 איידקס - 75,000 וטמרקט

 מינדריי - 33,210 מדימרקט

 

 השירות עדיין איכותי וזהה. -מדוע ההפרש כל כך גדול בין המחירים? תשובת הוטרינרית העירונית -לשאלת הועדה

מדובר בהערה שאיננה קשורה  -נמצא כי יש בהצעה הזולה הערות. תשובת הוטרינרית העירונית -לשאלת הועדה
 לדרישת המחלקה. 

 לא כולל מע"מ. ₪  33,210ע"ס  של מינדרי מחברת מדימרקטמכונות דם  לרכושממליצה המח' הווטרינרית 

 .1714200783  -ק"ק מסירה לאימוץ - מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 
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 ההצגה "חברים בכל מיני צבעים" - 2022727/הצעה מס'  .2

ה לגני \ על פי השיר מאת חנה דולדברג כהצגת יחיד "חברים בכל מיני צבעים" תיאטרון רמלה יעלה  את ההצגה 

 ילדים וילדים.

 מור ענטר., יואב בר תל  ,יוסי ג'וז כהן לצורך מתן שירותי ההפקה הועברה בקשה להצעת מחיר לספקים:

 יואב בר תל ,יוסי ג'וז כהןהספקים שנענו להצעה: 

 מפרט

   במאי, ניהול מוזיקלי, וידאו ארט. ייצור, עיצוב אביזרים, תלבושות, תפאורה ואביזרים. כתיבה,ההפקה כוללת : 

 ית, תיעוד, פרסום, מיוד הגברה ומקרן, כלכלה, הפקה.\ זכויות יוצרים חנה גולדברג, שחקןבאחריות העירייה 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 **ההצעה של יואב בר תל נפסלת עקב הצעת מחיר מעל מחיר המקסימום שנקבע.

תמלוגים  תיאור סעיף
ממחיר 

ההצגה ב% 
 60לאחר 

 הצגות

מחיר 
א מקסימום ל

 מע"מ  כולל 

הצעת 
א המציע ל

 מע"מ כולל 

 10% כתיבת מחזה מקורי   .1

110,000 ₪ 110,000   ₪ 

 2% בימוי   .2
תהליך פרה פורדקציה, בחירת   .3

 יוצרים, אודישנים וחזרות
- 

 - מוסיקה להצגה  .4
דמויות   5וידאו באנימציה מורכבת:   .5

מעברים, ריקוד  4מדובבות, 
 באנימציה, תיאום ליפסינק.

- 

 - ייצור, עיצוב אביזרים ותלבושות  .6
 - הקלטות דיבובים  .7

 
 האם יש ניסיון עם הבמאי? מנהל מחלקת תרבות משיב כי קיים ניסיון רב ומוצלח עם הבמאי.  -לשאלת הועדה

 התקציב הינו ממפעל הפיס, הכנסה מול הוצאה. -לשאלת הועדה מהיכן התקציב? מנהל מחלקת תרבות משיב

לא כולל מע"מ הצעתו הנה ₪  110,000כהן ע"ס  יוסי ג'וז  ממנהל מח' תרבות ממליץ לאשר ההתקשרות עם הספק

 סבירה ביחס למורכבות העבודה. לעירייה שביעות רצון מהתקשרויות עם הספק. 

 תמלוגים מכל הצגה שתימכר. 2%תמלוגים בגין הכתיבה ו 10%הצגות סך של  60יתווספו לאחר קיום 

 

 ההתקשרות בכפוף לאישור מנכ"ל ומפעל הפיס לתוכנית העבודה.

 תיאטרון פיס. 1826100753 -ר תקציבי מקו

 (2)נספח מס' 

 התקנת סלים היכל הספורט אריה דוידסקו - 2022827/הצעה מס'  .3

ספקים  4-פנו לאגף ספורט ואירועים  דסקו יהחלפת שני סלים באולם אריה דולשם קבלת הצעות מחיר עבור 
  .סגולה ספורט הדרום, תעשיות רק ספורט, רבי תעשיות ספורט,  טקניון מגן ליכדלקמן: 
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 דסקויזוג סלים בהיכל אריה דואספקה והתקנה    פירוט ההצעה:

 
 סגולה ספורט הדרום,  טקניון מגן לי: הספקים אשר נענו להצעה 

 
 טקניון מגן לי  סגולה ספורט הדרום  תיאור הדרישה 

התקנת  זוג סלים  מעוגנים מהתקרה  כולל 
חיבור חשמל  ואישיר   24מסגרת  לשעון 

 מאושר ע"י מכון התקנים  5515בדיקה  

 
78,000  

 
79,000  ₪ 

 ₪  13,430 ₪  13,260 מע"מ 
 ₪  92,430 ₪  91,260 סה"כ 

על המתקן כולל קבלת אישור שנה אחריות  -כמה זמן האחריות? תשובת נציג אגף ספורט ואירועים -לשאלת הועדה

 תקינות ובדיקה לאחר ההתקנה.

₪  91,260ס ע"  הספק סגולה ספורט הדרוםממליץ לאשר הרכישה מההצעה הזולה ביותר של אגף ספורט ואירועים 

 כולל מע"מ.

 2029932750 – מקור  תקציבי

 (3)נספח מס'  

 בתי ספר  6-פעילות זהירות בדרכים ב -  2022927/הצעה מס'  .4

חברות כדלקמן: אבי בן רפאל יעוץ  3-הנדסה פנה לאגף בתי ספר,  6-לשם ביצוע פעילות של זהירות בדרכים ב

 והדרכה לבטיחות בדרכים בע"מ, דוד כץ שירותי בטיחות בע"מ, דדי ברעם בטיחות.

 ת דרכים.הפעילות כוללת: רכב מתהפך, סימולטור נהיגה, סימולטור אופניים, חדר בריחה, מפגש עם נפגע תאונ

 הפעילות תיערך בבתי הספר: לילנטל, עמל רב תחומי, שש שנתי ק. האמנים, אורטודוקסי, עמל טכנולוגי, אית"ן.

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו לכל התיכונים 

 כולל מע"מ₪  49,837 -אבי בן רפאל יעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים בע"מ .1

 מע"מכולל ₪  50,327 -דוד כץ שירותי בטיחות בע"מ .2

 כולל מע"מ  ₪ 50,543 -דדי ברעם בטיחות .3

 

חברת אבי בן רפאל יעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים בע"מ הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של  מנהל

 כולל מע"מ.₪  49,837ע"ס 

 

 .1744000780 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 
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 במסגרת קול קורא ערים מעורבות תקשרות עם עמותת אג'יק מכון הנגבה - 2022280/הצעה מס'  .5

, הארגון מורכב מצוות של ערבים 2000יהודי הפועל  לשינוי חברתי משנת -מכון הנגב הנו ארגון ערבי -אג'יק 

 ויהודים הפועלים יחד לחיים משותפים תוך שמירה על זהותם ותרבותם. 

צעירים, חיים משותפים ופיתוח אג'יק פועל בקרב החברה האזרחית בשלושה תחומי פעילות מרכזיים: נוער ו

כלכלי. -חברתי  

אגף החינוך והנוער במסגרת תוכנית חיים משותפים של משרד הנגב והפריפריה מעוניין להתקשר עם ארגון זה 

 בתחום של הצמחת מנהיגות ומעורבות נוער וצעירים.

שמות דגש על התנדבות,  כניות הנקראות "שנת מעבר" עבור בוגרי התיכוניים בעיר אשרת   3בתחום זה יפעלו 

 מנהיגות הכנה לעולם התעסוקה, לימודי היי טק ומדעים ושותפות ערבית יהודית. 

בוגרי תיכון מהעיר יעברו הכשרות, ליווי, סיורים, הרצאות, קורס פסיכומטרי, שיפור בגרויות,  60-בתוכניות אלו כ

 וקורסים מתקדמים בעברית ואנגלית . 

.₪  70,000מתוכם עיריית רמלה מממנת ₪  140,000כולל כ"א היא התוכניות   3עלות   

1815200780תקציבי מקור   

 (5)נספח מס' 

 

 רכישת חומרים גרנוליים לאחזקת כבישים ותשתיות - 2022281/הצעה מס'  .6

 – הצעות לאגף הכבישים נדרש לרכוש חומריים גרנוליים) פורסם מכרז ולמרות שנתנו הארכה לא הגישו הצעות

 הנושא יעלה

 בוועדת מכרזים הקרובה(

 -לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת חומרים גרנוליים למח' אחזקת כבישים ותשתיות מח' משק ונכסים פנתה ל

 ספקים  3

 ( בע"מ, מרזבית מרכז בע"מ.1992מוצרי בניין ) חברה לשיווק מור, עמיעד בע"מ  בו כלכדלקמן: 

 ( בע"מ1992מוצרי בניין ) חברה לשיווק מור, עמיעד בע"מ  בו כלהספקים שנענו להצעה: 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 בו כל    גרנוליים חומרים השוואות טבלת
  עמיעד

 מור 
  שיווק

 

 מחיר כמות מידה 'יח פריט תאור
  יחידה

 מחיר
  כ"סה

 מחיר
  יחידה

 מחיר
  כ"סה

 3080 15.4 2680 13.4 200 שק ג"ק 25 שחור מלט

 840 84 832 83.2 10 גלון (אמולביט) ג"ק 15 פח קר זפת

 23300 46.6 21750 43.5 500 שק קר אספלט שק
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 5040 16.8 4890 16.3 300 שק ג"ק 25 -  מוכן בטון

 32260  30152    מ"מע ללא כ"סה

 

  מ.עמיעד בע"  בו כלמהספק  מנהלת מח' משק ונכסים ממליצה לאשר הרכישה

 לא כולל מע"מ.₪  75,000על סכום הרכישה לא יעלה 

 1742000720 -מקור תקציבי 

 (6)נספח מס' 

 

 FORTINET 500Eשיונות לשנה עבור שתי יחידות ימערכת ר - 2022282/הצעה מס'  .7

 4-מחשוב פנה לאגף   FORTINET 500Eשיונות לשנה עבור שלוש יחידות יחידוש רלשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 ספקים כדלקמן: 

  Arcserve, אפריקלאוד, סילטק, ס מט"ח נ

 אפריקלאוד, סילטק, נס מט"חהספקים שנענו להצעה: 

 

 :טבלת השוואות מחירלהלן  

 )הסכומים כוללים מע"מ( הצעת המציע  שם המציע מס"ד

 ש"ח 57,037 נס מט"ח 1

 ש"ח 53,854 סילטק 2

 ש"ח 59,594.5 אפריקלאוד 3

 ההצעה כוללת רשיונות  לשנה אחת 

 רישיון בלבד המתבצע אחת לשנה. -מה המחיר כולל? תשובת מנהל אגף מחשוב -הועדהלשאלת 

ש"ח כולל  53,854  ע"סחברת סילטק ההצעה הזולה ביותר של  מנהל אגף מחשוב ממליץ לאשר ההתקשרות עם

 מע"מ .

   1616000780  - תקציבימקור 

 (7)נספח מס' 

 

 רכישת חומרים לניקוז כבישים  - 2022283/הצעה מס'  .8

 לאגף כבישים נדרש לרכוש רשתות ניקוז ואבני שפה לעבודה שוטפת של הכבישים ברחבי העיר.

ספקים  3 -לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת חומרים לניקוז כבישים  מנהלת מח' משק ונכסים פנתה  ל

 בע"מ , מנשה ברוך ושות' בערבון מוגבל , אקרשטיין. עמיעד  בו כלכדלקמן:  

 .בע"מ , מנשה ברוך ושות' בערבון מוגבל עמיעד  בו כלהספקים שנענו להצעה: 
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 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 מנשה    לניקוזים חומרים השוואות טבלת
 ברוך

 עמיעד בו כל 

 'יח הפריט אורית
 חישוב

 מחיר כמות
 יחידה

 ללא
 מ"מע

 ח"ש

 מחיר
"סה

 כ
 ללא
"מע

 ₪ מ

 מחיר
 יחידה

 ללא
 מ"מע

 ח"ש

 מחיר
 כ"סה

 ללא
 מ"מע
₪ 

 רשת מלבנית שירן דגם ונעילה צירים רשת
 D400 300X808 מלבנית גשם מי ניקוז

 ב"מצ) 75X420X930 :מידות 35 מלבנית
 (ברוך למנשה שמורות הזכויות כל - מפרט

990 330 30 יחידה
0 

319 9570 

 מפרט ב"מצ) ג"ק 90X30 32 אביר שפה אבן
 (ברוך למנשה שמורות הזכויות כל -

105 350 30 יחידה
00 

332 9960 

 אריאל דגם-ברזל מיצקת גשם מי ניקוז רשתות
 B125-600 37 כל - מפרט ב"מצ)- ג"ק 

 (ברוך למנשה שמורות הזכויות

420 420 10 יחידה
0 

430 4300 

246    ₪ מ"מע ללא כ"סה
00 

 2383
0 

 

 בע"מ. עמיעד  בו כלמנהלת מח' משק ונכסים ממליצים לאשר הרכישה מההצעה הזולה ביותר של הספק 

 לא כולל מע"מ.₪  48,000סכום הרכישה לא יעלה 

 

 1742000720 -מקור תקציבי 

 (8)נספח מס' 

 

 .2022להצגת תיאטרון  "חכמים בלילה" הזמנת מחזאי  -2022284/הצעה מס'  .9

 יעלה  את ההצגה "חכמים בלילה".  תיאטרון רמלה 

רן הוא נחשב לאחד . דרך הספק קנלר ייצוג אמנים בע"מ  לצורך כתיבת ההצגה נעשתה פניה לכותב רן דברת

בין עבודותיו גם סדרת ת. רן מתמחה בכתיבה על מצבי משפחה וזוגיול. מכותבי הקומדיות המובילים בישרא

רנה וכתב לתיאטרון באר שבע ותיאטרון אה". בנוסף "זהו ז  המערכונים וסדרתהקומדיה המצליחה "לה פמיליה" 

 רת. פו

 : עלויות

בגין כתיבת המחזה פלוס עד שני דראפטים של תיקונים, האחד בטרם שליחת המחזה שחקנים והשני לאחר  .א

 .פלוס מע"מ₪  20,000התמורה בסך   –החזרה הגנרלית 

ל נוכחות בשתי חזרות בשבוע, לתקופה של כחמישה שבועות להמשיך לשלב ב' בתהליך הכתיבה, שיכלו

 .פלוס מע"מ₪  10,000ושכתובים בהתאם לעולה בחזרות. התמורה בסך  
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התמורה  בהתאם ככל והמחזה יקבל במה אחרת שאיננה במסגרת בתים פרטיים יתקיים משא ומתן בדבר  .ב

 למקובל בתיאטרונים.

 

 תנאי תשלום: 

 החשבון בגזברות.מיום אישור  30אשראי + 

מדובר בשפה ייחודית שצריך  -מדוע נעשתה פנייה רק לספק אחד? תשובת מנהל מח' תרבות -לשאלת הועדה

 להכיר באומנות.

לא כולל מע"מ  ₪  30,000קנלר ייצוג אמנים בע"מ ע"ס  הספקמנהל מח' תרבות ממליץ לאשר ההתקשרות עם 

  .עבור כתיבת המחזה

 תיאטרון. 1826100754 - מקור תקציבי

 

 (9)נספח מס' 

 

 

 רכישת חומר פולימרי לשימוש במים לצורך תיקון בורות בכביש -2022285/הצעה מס'  .10

החומרים שיש בשוק לתיקון בורות בכביש לא מחזיקים לאורך זמן ובמיוחד בחודשי החורף שהכבישים 

רטובים. נדרש חומר פולימרי לשימוש במים חזק שיחזיק לאורך זמן וייתן מענה מקסימלי. החומר הזה 

 ויש לו בלעדיות לשיווק המוצר בארץ.  pro patchמיובא על ידי היבואן יורם בכור מחברת 

 

 מינהל הנדסה ביצע פיילוט בחומר והתוצאות היו משביעות רצון ועונות על כל רצונותינו.

 מע"מ בשנה. א כולל ל₪  60,000בסכום של מינהל הנדסה מבקש לאשר לרכוש 

 

 .1742000720 -מקור תקציבי

 (10)נספח מס' 

 

 אלימות נגד נשיםהמאבק בהזמנת הרצאה לציון יום  -2022286/הצעה מס'  .11

בחודש נובמבר מציינים בכל הארץ את יום המאבק באלימות בכלל וכלפי נשים בפרט. לציון יום המאבק נעשתה 

בחינה של מספר הצעות והוחלט להזמין את שירה איסקוב, מדליקת המשואה ביום העצמאות שתספר את סיפורה 

 המרגש והמעצים לציון האירוע.

 

 כולל מע"מ. ₪ 14,040שירה אסיקוב בסכום של נשים מבקשת לאשר את הזמנת המרצה  לעניינייועצת רה"ע 

 

 1822000753 -מקור תקציבי
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 (11)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הועדה:  המלצת

 

 רכישת מכונות לבדיקות דם - 2022627/הצעה מס'  .1

מחלקת וטרינריה הועדה מאשרת  המלצת , מהוטרינרית העירוניתקבלת הסבר אחר עיון בבקשה ובנספחים, ל

 וממליצה 

 לא כולל מע"מ. ₪  33,210ע"ס  חברת מדימרקט עם בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

 

 ההצגה "חברים בכל מיני צבעים" - 277/2022הצעה מס'  .2

וממליצה מחלקת תרבות הועדה מאשרת  המלצת קבלת הסבר מנהל מח' תרבות ,אחר עיון בבקשה ובנספחים, ל

 בפני ראש 

 .לא כולל מע"מ₪  110,000ע"ס  יוסי ג'וז כהן עם העיר לאשר ההתקשרות

ות בלבד. בהתאם לכך, כל נושא התמלוגים והכתיבה ככל שידרשו יובאו לאישור גהצ 60הועדה ממליצה אישור של 

 בהתאם.

 

 התקנת סלים היכל הספורט אריה דוידסקו - 2022827/הצעה מס'  .3

וממליצה בפני אגף ספורט הועדה מאשרת  המלצת קבלת הסבר מנציג אגף ספורט ,אחר עיון בבקשה ובנספחים, ל

 ראש העיר 

 כולל מע"מ.₪  91,260ע"ס  הספק סגולה ספורט הדרום עם לאשר ההתקשרות
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 בתי ספר  6-פעילות זהירות בדרכים ב -  2022927/הצעה מס'  .4

וממליצה מנהל הנדסה הועדה מאשרת  המלצת הסבר מנציג מנהל הנדסה ,קבלת אחר עיון בבקשה ובנספחים, ל

₪  49,837חברת אבי בן רפאל יעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים בע"מ ע"ס  עם בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

 כולל מע"מ.

 

 במסגרת קול קורא ערים מעורבות תקשרות עם עמותת אג'יק מכון הנגבה - 2022280/הצעה מס'  .5

לאחר עיון בבקשה ובמסמכים,  קבלת הסבר ממנהלת אגף חינוך משנמצא כי מדובר בתחום רגיש בנושא חינוך 

וממליצה בפני  מנהל הנדסההועדה מאשרת  המלצת ולניסיון הקודם,  עם השטח להיכרותגבוהה וישנה חשיבות  

 כולל מע"מ.₪  70,000עמותת אגי'ק על סך  עם ראש העיר לאשר ההתקשרות

 

 רכישת חומרים גרנוליים לאחזקת כבישים ותשתיות - 2022281/מס'  הצעה .6

לאחר עיון בבקשה ובמסמכים, קבלת הסבר מנהלת מחלקת רכש ונכסים כי העירייה פרסמה מכרז לאחזקת כבישים 

 ותשתיות 

אולם, לא הוגשה אף הצעה. בהתאם לכך ומאחר ומדובר בעבודה שוטפת אשר לא ניתן להמתין עד לקביעת זוכה או 

 לחילופין 

למכרז חדש או כל חלופה אחרת. וכי מדובר ברכישות קטנות חד פעמיות לתיקון המפגעים בטיחותיים. הועדה 

 מאשרת המלצת 

 30,152ע"ס  מבע"  עמיעד  בו כלהספק  לאשר ההתקשרות עם ונכסים וממליצה בפני ראש העיר משקמנהלת מח' 

  ומסגרת ₪

 .לא כולל מע"מ₪  75,000 עד רכישה אשר

 

 FORTINET 500Eשיונות לשנה עבור שתי יחידות ימערכת ר - 2022282/צעה מס' ה .7

וממליצה אגף מחשוב הועדה מאשרת  המלצת קבלת הסבר ממנהל אגף מחשוב ,אחר עיון בבקשה ובנספחים, ל

 בפני ראש העיר 

 .ש"ח כולל מע"מ 53,854  ע"סחברת סילטק  עם לאשר ההתקשרות

 

 רכישת חומרים לניקוז כבישים  - 2022283/הצעה מס'  .8

מחלקת משק הועדה מאשרת  המלצת קבלת הסבר ממנהלת מח' משק ונכסים ,אחר עיון בבקשה ובנספחים, ל

לא כולל מע"מ ₪  23,830בע"מ ע"ס  עמיעד  בו כל עם ההתקשרותוממליצה בפני ראש העיר לאשר ונכסים 

 לא כולל מע"מ.₪  48,000ומסגרת אשר רכישה עד 

 

 .2022להצגת תיאטרון  "חכמים בלילה" הזמנת מחזאי  -2022284/הצעה מס'  .9
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  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר ממנהל מחלקת תרבות, הועדה מאשרת המלצת מחלקת תרבות

   .לא כולל מע"מ₪  30,000קנלר ייצוג אמנים בע"מ ע"ס  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 

 רכישת חומר פולימרי לשימוש במים לצורך תיקון בורות בכביש -2022285/הצעה מס'  .10

וממליצה מנהל הנדסה הועדה מאשרת  המלצת קבלת הסבר כלכלן מנהל הנדסה ,אחר עיון בבקשה ובנספחים, ל

 לא כולל מע"מ.₪  60,000ע"ס  סכום מסגרתבפני ראש העיר לאשר 

 

 הזמנת הרצאה לציון יום האלימות נגד נשים -2022286/הצעה מס'  .11

המלצת יועצת רה"ע הועדה מאשרת  , מיועצת רה"ע לענייני נשיםקבלת הסבר אחר עיון בבקשה ובנספחים, ל

 כולל מע"מ.₪  14040ההתקשרות עם שירה איסקוב ע"ס וממליצה בפני ראש העיר לאשר  לענייני נשים

 

 

 
 רונן עזריה                      שגיא רוזנבלט                        

 מנכ"ל העירייה                                  גזברית העירייה                                                סגן                     
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 ת ראש העיר:וחלטה
 

 רכישת מכונות לבדיקות דם - 2022276/הצעה מס'  .1

 לא כולל מע"מ. ₪  33,210ע"ס  חברת מדימרקטעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר את ההתקשרות 

 

 ההצגה "חברים בכל מיני צבעים" - 277/2022הצעה מס'  .2

 .לא כולל מע"מ₪  110,000ע"ס  יוסי ג'וז כהןעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר את ההתקשרות 

הצגות בלבד. בהתאם לכך, כל נושא התמלוגים והכתיבה ככל שידרשו יובאו לאישור  60הועדה ממליצה אישור של 

 בהתאם.

 

 התקנת סלים היכל הספורט אריה דוידסקו - 2022827/הצעה מס'  .3

 כולל מע"מ.₪  91,260ע"ס  ספורט הדרוםהספק סגולה עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר את ההתקשרות 

 

 בתי ספר  6-פעילות זהירות בדרכים ב -  2022927/הצעה מס'  .4

חברת אבי בן רפאל יעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים בע"מ ע"ס עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר את ההתקשרות 

 כולל מע"מ.₪  49,837

 

 במסגרת קול קורא ערים מעורבות התקשרות עם עמותת אג'יק מכון הנגב - 2022280/הצעה מס'  .5

 כולל מע"מ.₪  70,000עמותת אגי'ק על סך עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר את ההתקשרות 

 

 רכישת חומרים גרנוליים לאחזקת כבישים ותשתיות - 2022281/הצעה מס'  .6

 ומסגרת אשר רכישה ₪  30,152ע"ס  עמיעד בע"מ בו הספק כלעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר את ההתקשרות 

 לא כולל מע"מ.₪  75,000עד 

 FORTINET 500Eמערכת רשיונות לשנה עבור שתי יחידות  - 2022282/צעה מס' ה .7

 .ש"ח כולל מע"מ 53,854  ע"סחברת סילטק עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר את ההתקשרות 

 

 רכישת חומרים לניקוז כבישים  - 2022283/הצעה מס'  .8



   ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

   

  פרוטוקול ועדת רכש ובלאי  מס' 65/2022-15 
                                                                                                                                   ועדת התקשרויות- פטור ממכרז             

         

   12 

 

לא כולל מע"מ ומסגרת ₪  23,830בע"מ ע"ס  עמיעד  בו כלעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר את ההתקשרות 

 אשר רכישה 

 לא כולל מע"מ.₪  48,000עד 

 

 .2022להצגת תיאטרון  "חכמים בלילה" הזמנת מחזאי  -2022284/הצעה מס'  .9

 לא כולל מע"מ.  ₪  30,000ייצוג אמנים בע"מ ע"ס  קנלרעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר את ההתקשרות 

 

 רכישת חומר פולימרי לשימוש במים לצורך תיקון בורות בכביש -2022285/הצעה מס'  .10

 לא כולל מע"מ.₪  60,000ע"ס  סכום מסגרתמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 הזמנת הרצאה לציון יום האלימות נגד נשים -2022286/הצעה מס'  .11

 כולל מע"מ.₪  14040שירה איסקוב ע"ס עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר את ההתקשרות 

 

מיכאל וידל                                                                                                         

 ראש העיר                                                                                                     


