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במרץ  29' אדר  ב' תשפ"ב )כו לישיששהתקיימה ביום  ( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 ZOOMבאמצעות אפליקציית  - (2022

 

 משתתפים :                                                                             נוכחים :        

                מנהל מח' גינון  -וסף ברוש י                                גזברית העירייה        ס.  - שגיא רוזנבלט 

                מנהל אגף מחשוב  -משה ביטן                                     יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

מנהל מח' תרבות -אבי ברנס                                                מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן   

         מנהל מתנ"ס תורני -יוסי אוחנה                                    אגף הנדסה  כלכלן  - רו"ח עוז בן שלוש

  מנהל מח' אירועים -אורן רוזנברג        .מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייהס  -עו"ד שלי ביטון 

עצת מקצועית לרה"עויו                                                 

   

 
 הנדון:

 
 רכישת ציוד מדעים לבית ספר ע"ש רונה רמון  -  202238/הצעה מס'  .1

 לרכוש ציוד לחדר מדעים.מון נדרש לבית ספר רונה ר

 ספקים כדלקמן: יבין ידע, ש. רובינשטיין ציוד מדעי ,דלילה ציוד והדרכה. 3-מנהלת מח' רכש פנתה ל

 הספקים שנענו להצעה: יבין ידע, ש. רובינשטיין ציוד מדעי ,דלילה ציוד והדרכה.

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

   יבין ידע    

ש. 
רובינשטי

 ין

   דלילה   

  

 שם הפריט ומיפרט טכני
כמו
 ת

מחיר 
יח' לפני 

 מע"מ

מחיר 
סה"כ 
ללא 
 מע"מ

מחיר יח' 
לפני 
 מע"מ

מחיר 
סה"כ 
ללא 
 מע"מ

מחיר 
יח' 

לפני 
 מע"מ

מחיר 
סה"כ 
ללא 
   מע"מ

זכוכית מגדלת סטנדרטית עם 
 ממ 75ידית,קוטר 

15 
4 

60 9 135 5 75 
  

   150 10 180 12 127.5 8.5 15 מסכת )סטטוסקופ( 

 90צלחת פטרי פלסטיק קוטר 
 20מ"מ,ארוזות 

20 
11 

220 0.8 16 0.85 17 
  

 9,קוטר 1נייר סינון עגול  מס.
 חבילה-ס"מ

1 
20 

20 22 22 25 25 
  

ערכה המכילה -מוליכים ומבודדים
ס"מ  10שישה מוטות באורך 

מ"מ:  5ובקוטר 
 Al, Feפליז,זכ',פלס',עץ,

1 

25 

25 19.9 19.9 20 20 

  

   60 10 33 5.5 39 6.5 6 פלסטיק מלבניאמבט 

מגש פלסטיק מקדונלד 
28X29X3 סמ כחול 

6 
11 

66 12 72 15 90 
  

 20דגם לסת ושיניים ענק  בקוטר 
 ס"מ+לשון 

1 
140 

140 129 129 175 175 
  

   175 175 99 99 320 320 1 דגם שן טוחנת עם שני שורשים

מכסה הכולל פקקי גומי מחוררים 
 ומבודדים למוליכים

1 
10 

10 21 21 20 20 
  

   75 75 49 49 95 95 1 גר'  500ברזל אבקה   
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   60 10 90 15 48 8 6 מגנט פרסה

   20 2.5 35.2 4.4 20 2.5 8 מ"מ 75משפך פלסטיק 

מבער גז תיקני ללא חצובה וללא 
 מיכל גז

1 
85 

85 88 88 85 85 
  

   5 5 7 7 6.5 6.5 1 בלון למבער גז

   17 17 18 18 0   1 למבער גזחצובה 

ללא  רשת קרמית למבער/כהליה,
 אסבסט!!!!!!!!!

1 
5 

5 7.5 7.5 5 5 
  

ערכת "סלעים וקרקעות" מיועדת 
לקבוצת תלמידים ומכילה סלעים 

משויימים: 
-חרסית,מלח,גיר,צור,אבן
חול,כורכר, גרניט,בזלת. 

קרקעות:טרה רוסה,חמרה, קרקע 
חולית,קרקע 

 מסמר,מגנט,Hclחרסיתית,

6 170 1020 125 750 75 450 

  

קרקע חרסיתית יבשה צהובה 
 גר'  500

1 
45 

45 77 77 45 45 
  

 דקחול בגודל גרגר -קרקע חולית
 גר'   500

1 
45 

45 35 35 25 25 
  

 גס חול בגודל גרגר -קרקע חולית
 גר'  500

1 
45 

45 35 35 25 25 
  

   20 5 19.6 4.9 16 4 4 מ"ל )זכוכית( 100כוס פיירקס 

 פלסטיק 40 10 56 14 44 11 4 מ"ל  זכוכית 100משורה פיירקס 

 5גובה   24*24מגש מנירוסטה 
ס"מ. שימו לב! לניסויי בעירה אסור 
להשתמש במגש מאלומניום, עלול 

 להתלקח!

1 

35 

35 24 24 35 35 

  

כהל  Ethanol 95%אתנול מפוגל 
 ליטר    1סגול 

1 
16 

16 16 16 20 20 
  

   10 10 8 8 12 12 1 גר'  100פחם עץ 

   10 10 9.5 9.5 12 12 1 מ"ל 100נפט קרוסין 

ס"מ )מאחז  25מלקחי מתכת   
 לבקבוק קוני(

1 
14 

14 16 16 10 10 
  

   16 8 14 7 16 8 2 כפית שריפה עם מגן

   37.5 0.75 62.5 1.25 50 1 50 וולט  3.8נורה 

   240 12 280 14 280 14 20 בית נורית על בסיס

מנוע חשמלי קטן מופעל ע"י 
 סוללה

10 
3 

30 4.9 49 5 50 
  

תנין איכותי עם -חוט תנין
 קרוקודילים גדולים 

30 
6 

180 4.9 147 0 0 
  

   210 35 198 33 192 32 6 על בסיס -+50מיקרואמפרמטר 

   210 35 198 33 192 32 6 אמפרמטר בתיבה

   18 4.5 17.6 4.4 14 3.5 4 מ"ל  )זכוכית( 50כוס פיירקס 

   20 5 0   14 3.5 4 מ"ל )זכוכית( 100כוס פיירקס 

   36 6 41.4 6.9 30 5 6 מ"ל )זכוכית( 250כוס פיירקס 

   32 8 31.6 7.9 25.52 6.38 4 מ"ל  )זכוכית( 400כוס פיירקס 

   150 25 144 24 102 17 6 מ"ל  זכוכית 250משורה פיירקס 

מ"מ         15*150 מבחנה מזכוכית
****** 

20 
0.35 

7 0.45 9 0.4 8 
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   3 3 4.5 4.5 3 3 1 אטב למבחנות מעץ

 16מעמד פלסטיק למבחנות קוטר 
 סטנדרטי-מ"מ

1 
19 

19 18 18 10 10 
  

מד   -C10  +110מד טמפ' כהל 
 טמפ' מעבדתי

20 
5 

100 6 120 5 100 
  

מ"ל פית קטטר  50מזרק פלסטיק 
 ארוכה

10 
1.5 

15 2.2 22 3 30 
  

   12 2 12 2 2.4 0.4 6 פקק פלסטיק למזרק

ס"מ תוצרת  170דגם שלד אדם 
סין, איכות נמוכה למחפשים 

 מחירים נמוכים!

1 

950 

950 899 899 1200 1200 

  

דגם ריאות שקוף דרכו ניתן לראות 
 את עץ הסימפונות

1 80 80 199 199 350 350 
  

   20 20 39 39 10 10 1 מל' 500מי סיד צלולים       

   90 6 180 12 105 7 15 פנס כיס מופעל ע"י סוללות

טהור נטול  גר'  250בדיל גרגרים 
 80 1 עופרת!

80 89 89 150 150 
  

ערכת עפרות של מתכות )מתנות 
יח'  8מן הטבע( ערכה המכילה 

מכל פריט: עפרת נחושת, עפרת 
ברזל, עפרת אלומניום ופוספט. 

מוט 
בדיל,עופרת,נחושת,ברזל,זכוכית,
עץ, אלומניום וברזל. חוטים עבים 

 ודקים, גרגרי בדיל ואשלג גבישי.

4 220 880 359 1436 650 2600 

  

בית סוללה לשתי סוללות אצבע 
 Aמסוג 

20 
1 

20 2 40 2 40 
  

   250 250 195 195 95 95 1 גנרטור ידני )דינמו פועל( גדול

 50*60 תא סולרי/פוטו וולטאי
 1Vמ"מ בודד 

6 
20 

120 15 90 15 90 
  

   6 1 10.8 1.8 10.8 1.8 6 ס"מ 5פס אבץ אורך 

   6 1 10.8 1.8 10.8 1.8 6 ס"מ            5פס נחושת אורך 

   300 50 144 24 390 65 6 דינמו אופניים חשוף על בסיס

   20 10 26 13 20 10 2 כהליה מזכוכית

   12 12 15 15 18 18 1 חצובה לכהליה

המרת אנרגיה חשמלית לאנרגיית 
אור )הדלקת פנס(, לאנרגיית קול 
)הפעלת זמזם(  לאנרגיית תנועה 

 )הפעלת שבשבת(. 

1 

240 

240 115 115 175 175 

  

המרת אנרגיה סולרית לתנועה, 
תא סולרי מפעיל שבשבת אדומה  

 גדולה

6 

38 

228 65 390 150 900 

  

ס"מ מסתובב  30גלגל ניוטון קוטר 
 35 1 ידנית

35 69 69 175 175 
  

   150 150 85 85 85 85 1 קולן עם תיבת תהודה

   175 175 119 119 95 95 1 מגודל טבעי 3דגם אוזן פי 

מיכל לחרקים עם מגדלת כוס דגם 
 ספיידר

6 
55 

330 28 168 10 60 
  

דגם מפרק ירך, מפרק כדורי, עלי 
 ומכתש 

1 
450 

450 135 135 175 175 
  

   110 110 66 66 0   1 דגם נשימה מפואר עם בלונים 
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   525 35 262.5 17.5 300 20 15 קולן קטן בודד

ס"מ                 5מגנט מוט 
********** 20 5 

100 5.9 118 5 100 
  

   50 5 55 5.5 40 4 10 זמזם בודד

 ₪ סה"כ ללא מע"מ 
  

  

8555.5

2 
  8392.4   

10675.

5   

 

 לרכוש במסגרת מכרז חומרי ניקיון. * שקיות אשפה עבות יש *

  לא כולל מע"מ.₪  8,392.4ע"ס רובנשטיין  הספק ש.מההצעה הזולה ביותר של  מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה

 

  2028002930-מקור תקציבי 

(1 )נספח מס'   

 

 רכישת גדרות ומחסומים לאירועי עצמאות  -  202284/הצעה מס'  .2

 לחגיגות עצמאות נדרש לרכוש גדרות ומחסומים ניידים.

 אור תע"ש בע"מ, יהודה גדרות בע"מ, קשת במות בע"מ. ספקים כדלקמן: 3-מנהלת מח' רכש פנתה ל

 . הספקים שנענו להצעה: אור תע"ש בע"מ, יהודה גדרות בע"מ

 

 

 : להלן טבלת השוואות מחיר

      

יהודה  
   אור תע"ש   רות ד ג

 כמות יח' מידה פריטאור ית

מחיר 
יחידה ללא 

 ₪מע"מ 

מחיר 
סה"כ ללא 

 ₪ מע"מ 

מחיר 
יחידה ללא 

 ₪מע"מ 

מחיר 
סה"כ ללא 

 ₪ מע"מ 

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

מטרכולל מסגרת קומפלט 
וכולל בסיסים ומחברים משקל 

 45000 450 31150 311.5 100 יחידה ק"ג 13

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

 30000 300 25900 259 100 יחידה צהוב או אפור

 כלול   800 800 1 יחידה הובלה 

 75000   57850       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 

 לא כולל מע"מ.₪  57,850יהודה גדרות ע"ס   הרכישה מההצעה הזולה ביותר של הספקלאשר מח' רכש ממליצה 

 

רועיםיעצמאות / א -מקור תקציבי   

(2)נספח מס'  
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 סככות מתקפלות לאירועי עצמאות  רכישת -  202285/הצעה מס'  .3

 לחגיגות עצמאות נדרש לרכוש סככות מתקפלות במידות שונות. 

ספקים כדלקמן: שייד פרו בע"מ, הום סנטר, ב, רימון סוכנויות בע"מ. 3-רכש פנתה ל 'מנהלת מח  

 פרו בע"מ, הום סנטר, ב, רימון סוכנויות בע"מ שייד הספקים שנענו להצעה: 

 

 : להלן טבלת השוואות מחיר

   שייד פרו      

הום 
   סנטר 

ב. רימון 
   סוכנויות

 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 

כולל  Z3 3*3סככה מתקפלת 
כיסוי כולל סט קירות כולל 
הדפסה בחזית רמלה עיר 

עולם + סלוגן עיריית רמלה  
 33780 5630 34200 5700 26352 4392 6 יחידות פרוצס צבעוני מלא

כולל  Z3 2*2סככה מתקפלת  
כיסוי כולל סט קירות כולל 
הדפסה בחזית רמלה עיר 

עולם + סלוגן עיריית רמלה  
 0   12800 3200 9532 2383 4 יחידות פרוצס צבעוני מלא

לא  Z3 3*3סככה מתקפלת 
כולל כיסוי כולל סט קירות 

כולל הדפסה בחזית רמלה עיר 
עולם + סלוגן עיריית רמלה  

 22020 3670 22800 3800 17052 2842 6 יחידות פרוצס צבעוני מלא

 55800   69800   52936       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 

 

 

 

 לא כולל מע"מ.₪  52,936שייד פרו ע"ס   הרכישה מההצעה הזולה ביותר של הספקלאשר מח' רכש ממליצה 

 

עצמאות / אירועים -מקור תקציבי   

(3)נספח מס'   

 

 רכישת  והתקנת שילוט שמשוניות ומלבנים לעיריית רמלה  -  202268/הצעה מס'  .4

רועים שונים בחוצות העיר.ילעיריית רמלה נדרש שילוט לפרסום א  

ספקים כדלקמן: שון שלטים, שלטים שי, היוצר סדנא לשילוט בע"מ, ד.פ המרכז  4-רכש פנתה ל 'מנהלת מח

.הישראלי לשילוט בע"מ  
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 . לטיםהספקים שנענו להצעה: שון ש

 

 : להלן טבלת השוואות מחיר

   

 שון שלטים

 
 כמות יח' חישוב תיאור העבודה

מחיר יחידה 
 ₪ללא מע"מ 

מחיר סה"כ 
 ₪ללא מע"מ 

גרם עם מסגרת עץ אחורית כוללת    500שמשונית 
 גרפיקה ותליה 

מטר 
 מרובע

1 
60 60 

גרם עם מסגרת עץ אחורית ללא    500שמשונית 
 גרפיקה ותליה 

מטר 
 מרובע

1 
60 60 

 גרם עם טבעות כוללת גרפיקה ותליה   500שמשונית 
מטר 

 מרובע
1 

60 60 

 גרם עם טבעות ללא גרפיקה ותליה   500שמשונית 
מטר 

 מרובע
1 

32 32 

מלבנים ממותגים על פלטת עץ ,כולל גרפיקה על 
גרם מודפסת דיגיטלית   500שמשונית במשקל 

 מטר וכולל תליה וגרפיקה 1.2מטר *0.8
 1 יחידה 

64 64 

מחיר לתליה יכלול עבודה עם מנוף להתקנת שילוט 
 מטר 10ופירוקו בגובה של עד 

    
    

 

לאספקת טובין  7/21עד להחלטת ועדת מכרזים בדבר  מכרז פומבי מסגרת  ** יודגש כי יש מכרז וההחלטה הינה 

    בדבר אספקה והתקנת שלטי רחוב, תמרורים ושלטים מסוגים שונים בעיר רמלה.

.הספק עונה על דרישות העירייה  

 

 .הספק שון שלטים  הצעה היחידה שלהרכישה מהלאשר מח' רכש ממליצה 

   כולל מע"מ.₪  50,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

עפ"י הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה. עצמאות / אירועים -מקור תקציבי   

 

(4)נספח מס'   

 

 

 

 

 

 

 השכרת ציוד וריהוט לעצמאות ולאירועים בשאר ימות השנה -  202278/הצעה מס'  .5

 לעיריית רמלה נדרש להשכיר ריהוט וציוד לאירועים שונים הנחגגים ומציינים אותם בחגים ובמהלך כל השנה. 



  ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

  202223/-15 ובלאי  מס'ועדת רכש פרוטוקול                                                                                                                   
                                                                                                                                   ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

      

        

   7 

 

ספקים כדלקמן: אירוע בחצר, קשת במות ואירועים, אביב אירועים. 3-מנהלת מח' רכש פנתה ל  

 הספקים שנענו להצעה: אירוע בחצר

 

 : להלן טבלת השוואות מחיר

     2022אירועי עצמאות   

אירוע 
   בחצר

 תיאור הפריט אירוע
יחידת 
 חישוב

 כמות

מחיר 
יחידה ללא 

 ₪מע"מ 

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 

₪ 

טקס יום הזכרון ביד 
 לבנים 

השכרת כסאות פלסטיק בצבע 
לבן ללא ידיות לאירועי עצמאות 

כסאות קשירה עם אזיקונים   4כל 
כולל הובלה וניקיון הכיסאות 

 ואיסוף בתום האירוע

 4000 4 1000 יחידה

ערב שירי ללוחמים 
נוער שר לנוער 

 במועדון גולני

השכרת כסאות פלסטיק בצבע 
לבן ללא ידיות לאירועי עצמאות 

כסאות קשירה עם אזיקונים  4כל 
כולל הובלה וניקיון הכיסאות 

 ואיסוף בתום האירוע

 1600 4 400 יחידה

 ערב יום העצמאות
השכרת שירותים כימיים כולל 

 הובלה ואיסוף בתום האירוע
 2100 700 3 יחידה

          7700 

 

 אירוע בחצר.הצעה היחידה של הספק הרכישה מהלאשר מח' רכש ממליצה 

 כולל מע"מ. ₪  140,000על סכום הרכישה לא יעלה 

 

עצמאות / אירועים -מקור תקציבי   

(5)נספח מס'   

 

 )ציוד משרדי (רכישת ציוד לאירועי עצמאות  - 202288/הצעה מס'  .6

 לחגיגות עצמאות נדרש לרכוש שטיחי לבד אקדח סיכות , סיכות וסוללות בגדלים שונים.

( בע"מ, טולי בגן בע"מ, אטיאס אופיס, רדיוס לוד 2002ספקים כדלקמן: אמקה ביט ) 4 -רכש פנתה ל 'מנהלת מח

 בע"מ. 

 .הספקים שנענו להצעה: טולי בגן

 

 : להלן טבלת השוואות מחיר

     טולי גן      טבלת השוואות חומרים וציוד לאירועים

 כמות יח' מידה אור פריטית

מחיר יחידה ללא 
 ₪מע"מ 

מחיר סה"כ 
 הערות  ₪ ללא מע"מ 

מ"ר  50*2שטיח לבד חסין אש במידות: 
   6680 1670 4 יחידות בצבע כחול כהה
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   129 129 1 יחידות R23 - 8/13אקדח סיכות רפיד 

יח'  5000 8/13סיכות לאקדח רפיד 
   130 13 10 חבילה בחבילה

   64 8 8 חבילה יחידות 4חבילה של  - AAסוללות 

   64 8 8 חבילה יחידות 4יחבילה של  - AAAסוללות 

   96 6 16 זוג זוג  - Cסוללות 

 לחלופין 112 7 16 זוג זוג  - Dסוללות 

   7275       ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 

 לא כולל מע"מ. ₪  15,000טולי בגן ע"ס הצעה היחידה של הספק הרכישה מהלאשר מח' רכש ממליצה 

 

עצמאות / אירועים -מקור תקציבי   

 (6)נספח מס' 

 

 ) שולחנות וכסאות ( רכישת ציוד לאירועי עצמאות - 202289/הצעה מס'  .7

.וכסאות פלסטיקלחגיגות עצמאות נדרש לרכוש שולחנות מתקפלים   

( בע"מ, כל בו 1992ספקים כדלקמן: הום סנטר, מור חברה לשיווק מוצרי בנייה ) 3 -רכש פנתה ל 'מנהלת מח

 עמיעד בע"מ.

  

 .( בע"מ, כל בו עמיעד בע"מ1992הספקים שנענו להצעה: הום סנטר, מור חברה לשיווק מוצרי בנייה )

 

 : להלן טבלת השוואות מחיר

טבלת השוואות 
שולחנות כסאות 

   מור שיווק   הום סנטר       ומאווררים

כל בו 
   עמיעד

 אור פריטית

יח' 
 מידה

סוג 
 כמות מחיר

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 

₪ 

שולחן מתקפל 
ס"מ  180פלסטיק 

 6450 215 6222 207.4 0   30 רגיל יחידות אורך עם רגלי ברזל

סא כתר פלסטיק  יכ
 5200 26 4820 24.1 5000 25 200 רגיל יחידות דגם קלאב

מאוורר תעשייתי 
 3800 190 5120 256 4600 230 20 1 יחידות רצפתי

 15450   16162   9600         ₪ סה"כ ללא מע"מ 

                    

              11042     
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 11,042מור שיווק  ע"ס    -לפי ההצעה הזולה ביותר לפריט  –מהספקים הבאים הרכישה לאשר מח' רכש ממליצה 

  לא כולל מע"מ.₪  3,800לא כולל מע"מ, כל בו עמיעד ע"ס ₪ 

 

עצמאות / אירועים -מקור תקציבי   

 (7)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

  רכישת ציוד לאירועי עצמאות - 202290/הצעה מס'  .8

 לחגיגות עצמאות נדרש לרכוש ציוד.

בע"מ,  1992: כל בו עמיעד בע"מ, מור חברה לשיווק מוצרי בנייה ספקים כדלקמן 3 -רכש פנתה ל 'מנהלת מח

בע"מ. 2017מרזבית מרכז בע"מ, עולמי הבנייה בע"מ, טובול חומרי בניין בע"מ, חומרי בניין לוד   

  

 בע"מ. 1992להצעה: כל בו עמיעד בע"מ, מור חברה לשיווק מוצרי בנייה  הספקים שנענו

 

 : להלן טבלת השוואות מחיר

      

מור 
   שיווק

כל בו 
     עמיעד

 שם פריט
יחידת 
 מידה 

 כמות

מחיר 
יחידה 

ללא 
 ₪מע"מ 

מחיר 
סה"כ ללא 

 ₪מע"מ 

מחיר 
יחידה 

ללא 
 ₪מע"מ 

מחיר 
סה"כ ללא 

 ₪מע"מ 

 הערות 

   198 9.9 110 5.5 20 חבילה 200/5אזיקונים 

   295.2 14.76 161 8.05 20 חבילה 300/5אזיקונים 

   3024 37.8 0   80 חבילה 450/9אזיקונים 

   972 48.6 900 45 20 חבילה 550/9אזיקונים 

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

מהקצוות למרכז  Xס"מ , תפירת 
 מטר 10*10במידות: 

 11712 2928 4 יחידה

  

0   

יוטא פלריג תפורה בצפיפות 
ס"מ  15עם טבעות כל  12/12

מטר   2מטר אורך * 12במידות 
 גובה

 190 19 10 גליל

  

0   
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יוטא פלריג תפורה בצפיפות 
ס"מ  15עם טבעות כל  12/12

מטר  1.8מטר אורך *  50במידות 
 גובה

 8556 713 12 גליל

  

0   

זוית איסכורית בזנט לגדרות בגובה 
 מטר 2.4

   6950 34.75 6600 33 200 יחידה

   0   560 0.28 2000 מטר מ"מ  4חוט מיתר בעובי 

רשת גדר לא דחוסה קלה לפריסה 
 50מ"מ גודח חור  2.5עובי חוט 

מטר   2מטר אורך *  25במידות 
 גובה

 25גליל=
 מטר

25 717 17925 445 11125   

   22564.2   46714       ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 

   -הבאים לפי ההצעה הזולה ביותר לפריט  מהספקיםהרכישה לאשר מח' רכש ממליצה 

 מ.לא כולל מע" ₪  14,149כל בו עמיעד  

 לא כולל מע"מ. ₪  28,789בע"מ ע"ס  1992ור חברה לשיווק מוצרי בנייה מ

 

עצמאות / אירועים -מקור תקציבי   

 (8)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רכישת לוחות מסוגים שונים עבור בית ספר ע"ש רונה רמון - 202219/הצעה מס'  .9

 לבית ספר ע"ש רונה רמון נדרש לרכוש לוחות שונים.

ספקים כדלקמן: דף רם בע"מ, עידן אל גני בע"מ, א.ד מירז תעשיות בע"מ. 3-מנהלת מח' רכש פנתה ל  

 

 הספקים שנענו להצעה: דף רם בע"מ, עידן אל גני בע"מ, א.ד מירז תעשיות בע"מ.

 

 : להלן טבלת השוואות מחיר

טבלת השוואות לוחות 
   דף רם     שטיח בי"ס רונה רמון 

עידן אל  
   א.ד. מירז   גני 

 תאור פריט

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 
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 ₪ 

לוח שטיח במידות 
 11600 580 7700 385 9380 469 20 יחידות מ' 2/1.20

 3200 320 2200 220 3250 325 10 יחידות מ' 1/1.20לוח שטיח 

 1440 240 1440 240 0 0 6 יחידות ס"מ 60/80לוח מחיק 

 5700 950 3900 650 3300 550 6 יחידות מ' 2/1.20לוח מחיק 

 0   0   768.36 768.36 1 יחידות מ' 1/1.20לוח גאנט 

 כלול   כלול   300 300 1 יחידות הובלה 

מחיר סה"כ ללא מע"מ 
 ₪       16998.36   15240   21940 

 

   עידן אל גני       

 כמות יח' מידה תאור פריט
מחיר יחידה ללא 

 ₪ מע"מ 
מחיר סה"כ ללא 

 ₪ מע"מ 
 7700 385 20 יחידות מ' 2/1.20לוח שטיח במידות 

 2200 220 10 יחידות מ' 1/1.20לוח שטיח 

 1440 240 6 יחידות ס"מ 60/80לוח מחיק 

   כלול 1 יחידות הובלה 

 11340       ₪ מחיר סה"כ ללא מע"מ 

 

  רם דף   

 ללא יחידה מחיר כמות מידה 'יח פריט תאור

  ₪ מ"מע

 ללא כ"סה מחיר

  ₪ מ"מע

 3300 550 6 יחידות 'מ 2/1.20 מחיק לוח

 768.36 768.36 1 יחידות 'מ 1/1.20 גאנט לוח

 300 300 1 יחידות  הובלה

 4368.36     ₪ מ"מע ללא כ"סה מחיר

 

דף רם ועידן אל גני עפ"י הפירוט הבא:  -בהתאם להצעה הזולה ביותר  מהספקיםמח' רכש ממליצה לאשר הרכישה   

לא כולל מע"מ.₪  11,340 -סכום הרכישה  - עידן אל גני   

לא כולל מע"מ.₪  4,368.36  -סכום הרכישה  -דף רם   

 

2028002930 -מקור תקציבי   

  (10)נספח מס' 

 

 רכישת ציוד מחשוב - 202292/הצעה מס'  .10

 עבור פרויקט עוז לתמורה לבי"ס שש שנתי אומנים ביסטריצקי )אורט( נדרש רכש ציוד מחשוב.

 אש"ח עבור ריהוט ומחשוב. 54-במסגרת הפרויקט קיים תקציב של כ

 ספקי מחשוב בדומה לדרישת המוסד. שלושה יצאה בקשה להצעת מחיר מ 22.3.2022בתאריך 

 לבקשה נענו הספקים הבאים : 
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 ההצעהסכום  ספק

 כולל מע"מ₪  22,036 סילטק פתרונות בע"מ

 כולל מע"מ ₪  17,700 טלקוד מחשבים בע"מ

 כולל מע"מ ₪   15,093 נס מטח בע"מ

 

 .כולל מע"מ ₪  15,093ע"ס חברת נס מטח אגף מחשוב ממליץ על ההצעה הזולה ביותר של 

 

 2530תב"ר  -מקור תקציבי 

 (11)נספח מס' 

 

 

 

 עבודות נגרות לגן גפן עפ"י מפרט ממעצבת - 202239/הצעה מס'  .11

 לגן גפן נדרש לרכוש ריהוט שהותאם במיוחד לפעילות בגן ועוצב ע"י מעצבת לסביבת המשחק והלמידה.

 בע"מ, נגריית עוז. קטיםאסטרו פרוישי יפרח,  -ספקים כדלקמן: יפרח סטודיו  3 -מנהלת מחק רכש פנתה ל

 . בע"מ קטיםאסטרו פרוישי יפרח,  -הספקים שנענו להצעה: יפרח סטודיו 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

טבלת השוואות עבודות נגרות גן 
 יפרח סטודיו     הגפן 

אסטרו 
   פרויקט בע"מ 

 כמות יח' מידה אור פריטית

מחיר סה"כ 
 ₪ ללא מע"מ 

מחיר סה"כ 
 הערות   ₪ ללא מע"מ 

בקשה לקבלת הצעות מחיר עבור 
מצ"ב  - עבודות נגרות כמפורט

 נספח כתב כמויות כולל שרטוט

      1 חבילה

53,955.00  

      

55,589.00  

מצ"ב דף הבהרות של 
המציע אסטרו 

 פרוייקטים.

     ₪ סה"כ ללא מע"מ 

     

53,955.00  

      

55,589.00    

 

 

לא ₪  53,955ע"ס  שי יפרח -יפרח סטודיו  מהספק עם ההצעה הזולה ביותר של הרכישה לאשר מח' רכש ממליצה 

 כולל מע"מ.

 

  2843 -מקור תקציבי 

 (12)נספח מס' 
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 רכישת הגדות לפסח תשפ"ב - 202249/הצעה מס'  .12

 סדר ציבורי בעיר בחג הפסח תשפ"ב רכישת הגדול פסח לחלוקה בבתי כנסת וליל לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

ן הוצאת ספרי מכו -שערי תורה וחסד ,  הקודש בע"מפאר : כדלקמןספקים  3- מנהל המתנ"ס התורני  פנתה ל

 יוסף פרץ., קודש

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לא כולל מע"מ.₪  12,780ע"ס  הספק פאר הקודש בע"ממ הרכישהמחלקת תרבות תורנית ממליצה לאשר 

 , תרבות תורנית1827000782  - תקציבי מקור

 (13)נספח מס' 

 פסח תשפ"ב-בחירת אמן לפעילות תרבות תורנית לציבור הדתי  - 202259/הצעה מס'  .13

 ,מחלקת תרבות תורנית חג הפסח תשפ"ב , 19.4.22הצעות מחיר עבור מופע תזמורת וזמר לתאריך  לשם קבלת 

 -סגולה הפקות , אופיר סלמון והאחים צרפתי ולהקתו -אסף משיח ספקים כדלקמן:  3-פנתה ל המתנ"ס התורני  

 מידד טסה להקתו. -נתן בן סימון ויה, אליה רהב ולהקתו

 
 :ת השוואות מחיר טבל להלן 

מכון  -שערי תורה וחסד  פאר הקודש בע"מ כמות תיאור
 הוצאת ספרי קודש

 יוסף פרץ

מחיר 
א ליחידה ל

 מע"מ  כולל 

 

עלות 
א סה"כ ל

 מע"מ כולל 

מחיר 
 לא ליחידה 

 מע"מ 

עלות 
א סה"כ ל

 מע"מ כולל 

מחיר 
א ליחידה ל

 מע"מ  כולל 

עלות 
א סה"כ ל

 מע"מכולל 

הגדת פסח בכתב ברור 
וקריא ערוך ומסודר  

כולל איורים וגרפיקה 
 26מודפס. מינימום 

עמודים סוג נייר כרומו, 
גר', גודל   140מינימום 

 A5נייר לפחות 

3,0
00 

4.26 12,780 6 
18,000 

 כולל מע"מ 
5 15,000 

אופיר סלמון והאחים  כמות תיאור
 צרפתי ולהקתו.

אליה  -סגולה הפקות 
 להב ולהקתו

 מידד טסה להקתו.
 

עלות מחיר עלות מחיר עלות מחיר 
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 האם האירוע בהפרדה? מנהל המתנ"ס התורני משיב כן ) יש מקומות לנשים וגברים (.   -לשאלת הועדה 

אסף משיח עבור הופעה  הספק ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת תרבות תורנית ממליצה לאשר 

 של אופיר 

 כולל מע"מ.₪  26,000 ע"ס  ון והאחים צרפתיסלמ

 

 , תרבות תורנית1827000782   - תקציבי מקור
                             

 (14)נספח מס' 

 2022תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים לשנת  - 202269/הצעה מס' .14

מהספק:  2022אגף  ספורט ואירועים קיבל  דרישת תשלום עבור תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים לשנת 

 אקו"ם

 
  :הדרישהפירוט להלן 

 

 

 

 

 

 אגף ספורט ואירועים מבקש לאשר את דרישת התשלום של החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ

 כולל מע"מ  ₪  36,931אקו"ם ע"ס 

 
 מחלקת ספורט-תמלוגים וזכויות יוצרים 1821000780   -י תקציב מקור

 

 
 (15)נספח מס' 

 

א ליחידה ל
 מע"מ  כולל 

סה"כ כולל 
 מע"מ

א ליחידה ל
 מע"מ  כולל 

סה"כ כולל 
 מע"מ

א ליחידה ל
 מע"מ  כולל 

סה"כ כולל 
 מע"מ

נגנים,  5 מפרט :
קלידן, תופים, גיטרה 
ונשיפה. כולל הגברה 

ותאורה לכל המופע 
עפ"י מפרט האמן. 

האירוע יתקיים 
בשטח פתוח תחת 

 כיפת השמיים.

1  9,000 8,547 10,000 
31,785 37,000 

זמר מרכזי להופעה 
 18,000 15,384 17,000  1 דק'  80בת 

 37,000 סה"כ 28,000 סה"כ 26,000 סה"כ  

 תיאור
 

עלות לא כולל  ספק
 מע"מ

עלות כולל 
 מע"מ

בגין  2022חיוב תמלוגים לשנת 
 שימוש בזכויות מבצעים

 אקו"ם

 
31,565  ₪ 36,931  ₪ 
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 2202תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים לשנת  - 202279/הצעה מס'  .15

מהספק:  2022אגף  ספורט ואירועים קיבל  דרישת תשלום עבור תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים לשנת 

 פדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ. -הפי"ל 

 
  :הדרישהפירוט להלן 

 

 -הפי"ל אגף ספורט ואירועים מבקש לאשר את דרישת התשלום של החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ 

 ע"פ פירוט להלן:פדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ 

 .כולל מע"מ₪  27,982 ע"ס 10%בהנחה של   31.03.2022תשלום עד  

 
 מחלקת ספורט-תמלוגים וזכויות יוצרים 1821000780   -י תקציב מקור

 

 (16)נספח מס' 

 

 

 

 

 לעיריית רמלה  2022שינוי מיקום שלט ברית ערים תאומות  - 202289/הצעה מס'  .16

בהמשך לסיור בעלי מקצוע בנושא החלפת שלט ברית ערים תאומות, הוחלט יחד עם גורמי המקצוע לנייד את שלט 

נדרשת תוספת תשלום )מצ"ב הצעת מחיר( עבור ביצוע העבודה  הרצל,   לפיכך  \ומות לצומת וייצמן ברית ערים תא

 ע"י הספק שנבחר לבצע 

 את פרויקט התקנת שלט לדים דיגיטלי ברית ערים תאומות.

נהל שון שלטים, מ –ע. מנכ"ל העירייה,  קבלן מבצע  –מנכ"ל העירייה, דודו אבו  -רונן עזריה  משתתפים בסיור:

 . מנהל מחלקת אירועים וקשרי חוץ –אבי דיל, אורן רוזנברג  -אלון שמש, קצין רכב  -מדור חשמל 

 . שון שלטים ספק:

 . לעיריית רמלה   2022שינוי מיקום שלט ברית ערים תאומות 

 פירוט  הצעות המחיר :להלן 

 א כולל עלות סה"כ ל פירוט 
 מ"מע

  מבנה של השלט תוספות עבור שינוי מיקום ושינוי צורת

  מסכים יחוברו יחדיו –מטר מהרצפה  2.3עמוד נושא בגובה 

 תיאור
 

עלות לא כולל  ספק
 מע"מ

עלות כולל 
 מע"מ

 2021חיוב תמלוגים לשנת 
 בגין שימוש בזכויות מבצעים

פדרציה למוסיקה ישראלית וים  -הפי"ל 
 תיכונית בע"מ

 

23,916  ₪ 27,982  ₪ 

הנחה של  31.03.2022תשלום עד  
10% 

 27,982  ₪ 
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  ס"מ 307 \ 420גודל מסך 

 6000 מ' מהקרקע + סולם+דלת חיפוי בונד 2.3עמוד נושא גובה 

 8500 מתקן מסגרת כולל חיפוי בונד

 4500 יחידות מדרך פנימי כולל סולם שירות פנימי 2

 3000 הובלת מנוף כולל ליווי
 7000 ביסוס לקרקע כולל שינויי מידות חפריה ויציקת בטון

 29,000 סה"כ
 

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

 .  DATAראוטר סלולארי + סים  -תקשורת 
 
 
 

עבור תוספת ברית ערים תאומות   עבור שלט לדים שון שלטיםהספק על מחלקת אירועים וקשרי חוץ ממליצה 

 לשינוי מיקום 

 לא כולל מע"מ.  29,000 שלט ברית ערים תאומות ע"ס 

 
  קשרים בין לאומיים  -י תקציב מקור

 
 (17)נספח מס' 

 

 2022אמני ילדים בשכונות העיר יום העצמאות  - 2022/99הצעה מס'  .17

המחלקה מחלקת אירועים פנתה  2022יום העצמאות עבור : אמני ילדים בשכונות העיר לשם קבלת הצעות מחיר 

 פנתה 

 .NMC, דרכים הפקות, אילי הפקות, גאגא בוקינג, חוגגים הפקות :כדלקמןספקים  -5 ל

 ., גאגא בוקינג, דרכים הפקותNMCחוגגים הפקות,   הספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת:

 

 הצעות המחיר : טבלתלהלן 

 
 גאגא בוקינג דרכים הפקות NMC חוגגים הפקות

 בן זיני
45,000 

 יובל המבולבל
30,000 

 מיקי
30,000 

 מרגי
90,000 

 רונית וג'ונתן
30,000 

 מני ממטרה
30,000 

 רינת גבאי
25,000 

 אנה ז'ק
55,000 

 
 

 דוד חיים
25,000 

 אודי ואביעד
25,000 

 סטפן
55,000 

 
 

 קופיקו
25,000 

 טיקטוק גרינד
25,000 

 בוחבוטאגם 
55,000 

 
 

 קוגומלו
25,000 
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 נתי הגעתי הופעתי
25,000 

 
 

 
 

 
 

 משפחת ספיר
25,000 

 
 

 
 

 

 הערות :           
 

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

 .תישא בעלויות ו/או פיצוי

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

  האגף מבקש אישור הועדה לקיום משא ומתן עם הזוכים . 

 

 

נים ע"פ הפירוט בשל הרצון לשמר הופעת אמנים מהשורה הראשונה, המחלקה ממליצה  לאשר את הספקים והאמ

 להלן,  ע"ב עלות סבירה ליום העצמאות  והתאמה לקהל היעד:

 

  שכונת גן גנדי .א

 .מע"מ לא כולל ₪  25,000ע"ס  אמן: קוגומלו,  NMC: ספק

 יום העצמאותתקציבי:  מקור 

 שכונת נאות בגין .ב

 .לא כולל מע"מ₪  25,000ס ע" דוד חיים   אמן: ,  NMC: ספק

 יום העצמאותתקציבי:  מקור 

 שכונת קריית האמנים .ג

 .לא כולל מע"מ₪  25,000ס ע" אודי ואביעד  אמן:  דרכים הפקות: ספק

 

 יום העצמאותתקציבי:  מקור  

 (18)נספח מס'  

 

 לעיריית רמלה 2022הפעלת זיקוקי דינור בערב יום העצמאות  - 2022100/הצעה מס'  .18

מחלקת אירועים  לעיריית רמלה 2022העצמאות קבלת הצעת מחיר  עבור : הפעלת זיקוקי דינור בערב יום לשם 

 .סילבר פרו, הזיקוקיהספקים כדלקמן:  2 -לפנתה 

 . הזיקוקיה, סילבר פרו הספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת:
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 טבלת השוואות מחיר: להלן 

 

 סילבר פרו הזיקוקיה
 

 
 כמות

עלות יח' לא 
 כולל  מע"מ

עלות סה"כ 
לא כולל  

 מע"מ
עלות יח' לא 
 כולל  מע"מ

עלות 
סה"כ לא 

כולל  
 מע"מ

 1400 350 1600 400 4 קנים 36מ"מ  40כוורת 

 1400 350 1600 400 4 קנים 37מ"מ   40כוורת 

 1200 100 3600 300 12 קנים 25מ"מ  35כוורת 

 1440 90 3840 240 16 קנים 19מ"מ  35כוורת 

 1800 900 2600 1300 2 קנים 100מ"מ  40כוורת 

 1080 270 2400 600 4 קנים 50מ"מ  40כוורת 

 2400 600 6200 1550 4 קנים 150מ"מ  40כוורת 

 2000 1000 3400 1700 2 קנים  150מ"מ  30כוורת 

 2000 1000 2400 1200 2 קנים 100מ"מ  40כוורת 

 700 350 1200 600 2 קנים 49מ"מ  40כוורת 

 3200 20 3200 20 160 מ"מ 40פצצות 

 810 27 900 30 30 מ"מ 50פצצות 

 5000 50 4000 40 100 מ"מ 65פצצות 

 6000 60 5000 50 100 מ"מ 75פצצות 

 3500 70 3000 60 50 מ"מ 125פצצות 

      

 לא כולל מע"מ סה"כ
 

 41,110  33,930 

 
 

עבור הפעלת זיקוקי  סילבר פרו הספק לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף ספורט ואירועים ממליץ 

 דינור בערב

 א כולל מע"מ.ל  33,930, עד סכום לעיריית רמלה 2022יום העצמאות  

 ללא כל פיצוי או תשלום מצידה.  ימים 7לעירייה תהא הזכות לביטול עד הערה : 
 

  עצמאות -י תקציב מקור
 

 (19)נספח מס' 

 

 בתי ספר יסודיים ברמלה 11 -רכישת ציוד ספורט ל - 2022101/הצעה מס'     .19

 נתהפמח' רכש בתי ספר יסודיים ברמלה ,  11הצעות מחיר בדבר רכישת ציוד ספורט ל  תלשם קבל 

 ספורט, האתלט ציוד ספורט.  בי ספורט, ראם ספורט בע"מ , ספורט גום לספקים הבאים: בש גל

 .האתלט ציוד ספורט,: ראם ספורט בע"מ ה לפניי הספקים אשר נענו 
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  מחיר :להלן טבלת השוואות 

 

טבלת השוואות 
עבור ציוד ספורט 

 לבתי ספר

 

 האתלט 

 

ראם 
 ספורט

 

 כמות  תיאור הפריט 

מחיר 
ליחידה 
ללא מע"מ 
 ₪ 

מחיר 
סה"כ 
ללא 

₪ מע"מ   

מחיר 
ליחידה 
ללא 

₪ מע"מ   

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 
 ₪ 

 5 5 4.3 4.3 1 דלגיות

 16 16 13.5 13.5 1 זוגות קביים

חבלי קפיצה  
 6 6 4.5 4.5 1 גזורים

 74 74 75 75 1 כדורגל מולטן

כדורי סל מיקסה 
5מספר   1 40 40 

 

0 

3כדורי סל מספר   1 14.5 14.5 19 19 

כדורי ספוג ציפוי 
 17 17 12 12 1 עור של פיל

 22 22 18 18 1 כדורי רגל

 24 24 18 18 1 קונוסים גדולים

רשתות לשערים  
 185 185 125 125 1 גדולי

 200 200 1 בובות הגנה

 

0 

בידורית אכותית 
 3390 3390 1 עם בלוטוס

 

0 

לדי10בלייזפוד+
 2835 2835 1 ם

 

0 

 28 28 30 30 1 גביעים

 11 11 8 8 1 גומיות כוח

 15 15 18 18 1 גרביים ארוכות

 5 5 4.3 4.3 1 דלגיות

 15חבל קפיצה )
 6 6 64.5 64.5 1 יחידות(

חגורה לתוף 
12מצעד   1 480 480 

 

0 

 7 7 4.5 4.5 1 חישוקים

 7 7 7 7 1 חישוקים גדול

 7 7 2.5 2.5 1 חישוקים שטוחים

חץ וקשת  משטח 
 50 50 1 + מתקן עם חצים

 

0 

 7 7 1.5 1.5 1 טבעות

גומי   5כדור 
 108 108 40 40 1 מולטן
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מולטן עור  5כדור 
 108 108 125 125 1 סינטטי

 24 24 2.9 2.9 1 כדור טינס

 24 24 31 31 1 כדור יד

 20 20 31 31 1 כדור יד

 16 16 14 14 1 כדור ספוג

 17 17 18 18 1 כדור ספוג מצופה

 23 23 21 21 1 כדור עף

 23 23 21 21 1 כדור עף רך

כדור רגל 
mikasa 1 80 80 132 132 

 12 12 9 9 1 כדור רץ גו גו

 PVCכדורגל 
 22 22 85 85 1 למגרש אספלט

 1 כדורגל מולטי עור

 

0 274 274 

מולטן  6כדורי 
 274 274 130 130 1 עור

מולטן  7כדורי 
 274 274 140 140 1 עור

כדורי הטעייה 
 11 11 20 20 1 לשליטה בכדור

כדורי מיקסה 
 1 ציפוי ספוג

 

0 

 

0 

 54 54 14.5 14.5 1 כדורי סל

5כדורי סל מספר   1 12.5 12.5 16 16 

 16 16 14 14 1 כדורי ספוג

 23 23 21 21 1 כדורי עף

 15כדורי עף )
 23 23 315 315 1 יחידות(

 15כדורי רגל )
 22 22 270 270 1 יחידות(

 16 16 14.5 14.5 1 כדורסל

 23 23 21 21 1 כדורעף

 4 4 3.5 3.5 1 מדליות  )חשוב!(

מוטות לקונוסים 
 6 6 5.5 5.5 1 מחוררים

 35 35 32 32 1 מזרון אישי

מזרני קפיצה 
 340 340 212 212 1 מרחוק

 36 36 20 20 1 מחבטי טינס

 22 22 7.5 7.5 1 מחבת עם נוצות

 115 115 110 110 1 מנהרה מבד

מקלות לתוף 
14\12  1 4.5 4.5 

 

0 

משאבה חשמלית 
 385 385 440 440 1 חשוב!

-משוכות בינוניות
 12 12 9 9 1 גבוהות
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 17 17 12 12 1 משוכות גדולות

 11 11 7.5 7.5 1 משוכות קטנות

 105 105 1 משחק פילו פולו

 

0 

 1 משחקי נופש

 

0 

 

0 

משטח סיליקון 
 26 26 1 לסימון עמדות

 

0 

משקולות קטלבל 
ק"ג 2-3  1 25 25 46 46 

 12 12 2.5 2.5 1 משרוקית

סולמות 
 41 41 30 30 1 קוארדניציה

 630 630 510 510 1 ספסלים שוודים

לכדוריםעגלה   1 225 225 395 395 

 140 140 1 פדלים עם ידיות

 

0 

קוביות ספוג 
קשיח להעברת 

 11 11 1 רגל

 

0 

 52 52 26 26 1 קונוס כיפות

 6.4 6.4 3.5 3.5 1 קונוסים בינוניים

 24 24 7 7 1 קונוסים גדולים

 24 24 18 18 1 קונוסים מחוררים

קונוסים צהוב  
 18 18 1 גדול

 

0 

קטניםקונוסים   1 2.5 2.5 3.7 3.7 

קליעה למטרה 
1כדורים   1 100 100 165 165 

רשת לכדורעף 
 54 54 110 110 1 )כדורשת(

 10 10 12 12 1 רשתות לסל

רשתות לסל )חבל 
) 1 4 4 17 17 

שערים קטנים 
 114 114 350 350 1 ניידים

שקי נשיאה 
 10לכדורים )
 10 10 7 7 1 יחידות(

 250 250 4 4 1 שקיות שעועית

שקית כדורי 
פלסטיק )גימבןרי 

 0.5 0.5 20 20 1 ( לכף כדור

תלבושת משחק 
לילדים מידות  

xs-xl 1 

 

0 60 60 

בתי  16 -הובלה ל
 1600 100 16 ספר

סה"כ ללא מע"מ   
₪ 

  

13090.5 

 

4913.6 
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גל ספורט וראם ספורט כעל זוכים הרכש יתבצע להצעה הזולה ביותר לקיט שיוכן   מח' רכש ממליצה  להכריז על בש
 ע"י מחלקת הספורט לכל בי"ס. 

 . כולל מע"מ₪  2030-התקציב לכל בית ספר כ 
 כולל מע"מ משני הספקים.₪  30,450סכום הרכישה לא יעלה על  

 
 1813200761 - מקור תקציבי

 (20)נספח מס' 

 

  ליל סדר ציבורי רמלה -ארוחת חג חגיגית  - 2022201/הצעה מס'  .20

עולים חדשים בעיר, חג לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת ארוחות לאירוע ליל סדר ציבורי לבודדים, נזקקים ו

ספקים כדלקמן: אש"ל חב"ד )ע"ר(, שולחן ערוך, סיגליס,  4 -מחלקת תרבות תורנית פנתה ל , הפסח תשפ"ב

 טעמית.

 .: אש"ל חב"ד )ע"ר(הספקים שנענו להצעה

 ההצעה :מפרט 

 תנאי סף : כשרות מהדרין לפסח.
 יש לצרף להצעה.-תנאי סף : לספק קיים רישיון יצרן לקייטרינג

 , יום ו'.15.4.22תאריך האירוע: 
 מוקדים שונים בעיר. 2-4מקום : 

 אספקה : הצעת המחיר כולל אספקה לעיר רמלה ובאריזות מותאמות.
 

 מחיר :להלן טבלת השוואות 

כמות  תיאור
 סועדים

 אש"ל חב"ד )ע"ר(

 
מחיר לסועד לא כולל 

 מחיר סה"כ כולל מע"מ מע"מ

 ארוחת חג לליל הסדר ע"פ המפרט המצורף:
 

 יין לקידוש: 
 כוסות לכל סועד  4
 

 מצה שמורה עבודת יד: 
 כזיתות לכל סועד 4
 

 מצות שמורה מכונה:
 לכלל הסעודה והסועדים.

 

150 

 לא כולל מע"מ 
43.58  ₪ 

 כולל מע"מ 
51  ₪ 

 לא כולל מע"מ
6,350  ₪ 

 כולל מע"מ
7,650  ₪ 
 

200 

 לא כולל מע"מ 
43.58  ₪ 

 כולל מע"מ 
51  ₪ 

 לא כולל מע"מ
8,717.948  ₪ 

 כולל מע"מ
10,200  ₪ 
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 הערות: 
 הצעת המחיר אינה כוללת אספקה.

 בלבד.ניתן לרכוש בערכות של עשרים 
 מחיר סביר ביותר מול התמורה. ה

 ההזמנה. הכמות הסופית תקבע בהתאם למספר הנרשמים ובהתאם 
 

 300כולל מע"מ )  15,300ע"ס  אש"ל חב"ד )ע"ר(  ממליצה לאשר הרכישה מהספק מחלקת תרבות תורנית

 סועדים (.

 

 .מחלקת אסטרטגיה \, תרבות תורנית1827000782  -מקור תקציבי 

 (21) נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שתיה:
 מוגז, מים וללא סוכרמיצים, 

 
 קערות סדר פסח: 

כרפס + זרוע + ביצה +חזרת + חרוסת + חסה 
 )מרור(

 
 מנת פתיחה:

 סוגי סלטים 6
 לבחירה( 2) מנה ראשונה:

 פילה מושט / סלמון
 לבחירה(  3)מנה שניה: 

 פרוסות בקר / כרעיים / פרגית
 לבחירה( 3) תוספות:

תפוחי אדמה אפויים/ זיתים מבושלים/אנטי 
פסטי/פירה/ שעועית ירוקה/ירקות מאודים/מרק 

 ירקות
  קינוח:

 פירות העונה/עוגות כשל"פ
  כלים חד פעמי:

כוסות, צלחות, כלי הגשה, כפות הגשה, סכו"ם, 
 מפיות, מפות שולחן, שקיות אשפה.

300 

 לא כולל מע"מ 
43.58  ₪ 

 כולל מע"מ 
51  ₪ 

 לא כולל מע"מ
13,076.92  ₪ 

 כולל מע"מ
15,300  ₪ 
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 המלצות  הועדה:

 

 רכישת ציוד מדעים לבית ספר ע"ש רונה רמון  -  3/20228הצעה מס'  .1

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,  מנהלת מח' רכשלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 הועדה 

לא ₪  8,392.4הספק ש.רובנשטיין ע"ס הרכישה מוממליצה בפני ראש העיר לאשר  מח' רכשמאשרת  המלצת 

  כולל מע"מ.

 

 רכישת גדרות ומחסומים לאירועי עצמאות  -  202284/הצעה מס'  .2

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,  מנהלת מח' רכשלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 הועדה 

לא ₪  57,850יהודה גדרות ע"ס  מהספק  הרכישהוממליצה בפני ראש העיר לאשר  מח' רכשמאשרת  המלצת 

 כולל מע"מ.

 

 רכישת סככות מתקפלות לאירועי עצמאות  -  202285/הצעה מס'  .3

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,  מנהלת מח' רכשלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 הועדה 

לא כולל ₪  52,936שייד פרו ע"ס מהספק הרכישה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  רכש מח'מאשרת  המלצת 

 מע"מ.

 

 רכישת  והתקנת שילוט שמשוניות ומלבנים לעיריית רמלה  -  202286/הצעה מס'  .4

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

 הספק שון שלטים . הצעה היחידה שלמהלאשר הרכישה 

 כולל מע"מ.  ₪  50,000סכום הרכישה לא יעלה על 

לאספקת טובין  7/21עד להחלטת ועדת מכרזים בדבר  מכרז פומבי מסגרת  יודגש כי יש מכרז וההחלטה הינה   **

שלטי רחוב, תמרורים ושלטים מסוגים שונים בעיר רמלה.     בדבר אספקה והתקנת             

.הספק עונה על דרישות העירייה    

 

 השכרת ציוד וריהוט לעצמאות ולאירועים בשאר ימות השנה -  87/2022הצעה מס'  .5

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

 אירוע בחצר.הספק  לאשר הרכישה מההצעה היחידה של
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 כולל מע"מ. ₪  140,000על סכום הרכישה לא יעלה 

 

 ) ציוד משרדי (רכישת ציוד לאירועי עצמאות  - 202288/הצעה מס'  .6

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

 לא כולל מע"מ. ₪  15,000טולי בגן ע"ס הספק לאשר הרכישה מההצעה היחידה של 

 

 ) כסאות ושולחנות( רכישת ציוד לאירועי עצמאות - 202289/הצעה מס'  .7

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

לא כולל מע"מ, כל בו ₪  11,042ע"ס   :בהתאם להצעה הזולה ביותר לפריט מהספקים הבאיםהרכישה העיר לאשר 

 לא כולל מע"מ. ₪  3,800עמיעד ע"ס 

 

 לאירועי עצמאותרכישת ציוד  - 202290/הצעה מס'  .8

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

מור חברה מ, לא כולל מע" ₪  14,149כל בו עמיעד    -הצעה הזולה ביותר לפריט בהתאם ל הרכישה העיר לאשר 

 בע"מ 1992לשיווק מוצרי בנייה 

 לא כולל מע"מ. ₪  28,789ע"ס  

 

 

 רכישת לוחות מסוגים שונים עבור בית ספר ע"ש רונה רמון - 202219/הצעה מס'  .9

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

 הועדה 

בהתאם להצעה הזולה הבאים ה מהספקים ישהרכוממליצה בפני ראש העיר לאשר  מח' רכשמאשרת  המלצת 

  - לפריט  ביותר

 דף רם ועידן אל גני עפ"י הפירוט הבא:

לא כולל מע"מ.₪  11,340 -סכום הרכישה  - עידן אל גני   

לא כולל מע"מ.₪  4,368.36  -סכום הרכישה  -דף רם   

 

 רכישת ציוד מחשוב - 202229/הצעה מס'  .10

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,  נציג אגף מחשובלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 הועדה 

₪  15,093ע"ס חברת נס מטח ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר  אגף מחשוב מאשרת  המלצת 

 .כולל מע"מ 
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 עבודות נגרות לגן גפן עפ"י מפרט ממעצבת - 202239/הצעה מס'  .11

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

 הועדה 

 53,955ע"ס  שי יפרח -יפרח סטודיו מאשרת  המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה מהספק 

 לא כולל מע"מ.₪ 

 

 רכישת הגדות לפסח תשפ"ב - 202249/הצעה מס'  .12

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,  מנהלת מח' רכשלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 הועדה 

₪  12,780ע"ס  הספק פאר הקודש בע"ממ ההרכישוממליצה בפני ראש העיר לאשר  מח' רכשמאשרת  המלצת 

 לא כולל מע"מ.

 

 פסח תשפ"ב-לציבור הדתי בחירת אמן לפעילות תרבות תורנית  - 202259/הצעה מס'  .13

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה מנהל מח' תרבות תורניתלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ביותר, הועדה 

אסף משיח עבור  הספק ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר  מח' תרבות תורניתמאשרת  המלצת 

 הופעה של אופיר 

 כולל מע"מ.₪  26,000 ע"ס  ון והאחים צרפתיסלמ

 

 2022תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים לשנת  - 202269/הצעה מס' .14

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציג אגף ספורט ואירועים , הועדה מאשרת  המלצת אגף ספורט ואירועים 

 וממליצה בפני 

כולל ₪  36,931אקו"ם ע"ס  אמני ישראל בע"מדרישת התשלום של החברה לזכויות מבצעים של ראש העיר לאשר  

 מע"מ .

 

 2202תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים לשנת  - 202279/הצעה מס'  .15

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציג אגף ספורט ואירועים , הועדה מאשרת  המלצת אגף ספורט ואירועים 

 וממליצה בפני 

פדרציה  -הפי"ל את דרישת התשלום של החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ ראש העיר לאשר 

 למוסיקה ישראלית 

 .כולל מע"מ₪  27,982 ע"ס 10%בהנחה של   31.03.2022תשלום עד   ע"פ פירוט להלן:וים תיכונית בע"מ 

 

 לעיריית רמלה  2022שינוי מיקום שלט ברית ערים תאומות  - 202298/הצעה מס'  .16
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מח' אירועים וקשרי , הועדה מאשרת  המלצת  מנהל מח' אירועים וקשרי חוץלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 וממליצה  חוץ

עבור תוספת לשינוי עבור שלט לדים ברית ערים תאומות   שון שלטיםהספק עם  בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

 מיקום 

 לא כולל מע"מ.  29,000 שלט ברית ערים תאומות ע"ס 

 

 

 

 2022אמני ילדים בשכונות העיר יום העצמאות  - 2022/99הצעה מס'  .17

 אגף ספורט ואירועים, הועדה מאשרת  המלצת  נציג אגף ספורט ואירועיםלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ההתקשרות כמפורט: וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

   - שכונת גן גנדי .א

 .לא כולל מע"מ₪  25,000ע"ס  קוגומלואמן: ,  NMC: ספק

 - שכונת נאות בגין .ב

 .לא כולל מע"מ₪  25,000ס ע" דוד חיים   אמן: ,  NMC: ספק

  - שכונת קריית האמנים .ג

 .לא כולל מע"מ₪  25,000ס ע" אודי ואביעד  אמן:  דרכים הפקות: ספק

 

 הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים לקיום משא ומתן עם הזוכים.  

          
 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
 האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.יידחה 

 

 

 לעיריית רמלה 2022הפעלת זיקוקי דינור בערב יום העצמאות  - 2022100/הצעה מס'  .18

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה  נציג אגף ספורט ואירועיםלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ביותר, הועדה 

עבור הספק סילבר פרו ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר  אגף ספורט ואירועיםמאשרת  המלצת 

 א כולל מע"מ.ל  33,930, עד סכום לעיריית רמלה 2022יום העצמאות   הפעלת זיקוקי דינור בערב

 ימים ללא כל פיצוי או תשלום מצידה.  7הערה : לעירייה תהא הזכות לביטול עד 
 

 בתי ספר יסודיים ברמלה 11ספורט ל רכישת ציוד  - 2022101/הצעה מס'     .19
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לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מח' רכש , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה    

 ביותר, הועדה

בש גל ספורט וראם ספורט כעל זוכים  ההרכישוממליצה בפני ראש העיר לאשר  מח' רכשמאשרת  המלצת    

 הרכש יתבצע להצעה

 הזולה ביותר לקיט שיוכן ע"י מחלקת הספורט לכל בי"ס.    

כולל מע"מ משני ₪  30,450כולל מע"מ סכום הרכישה לא יעלה על ₪  2,030-התקציב לכל בית ספר כ    

 הספקים.

 

  ליל סדר ציבורי רמלה -ארוחת חג חגיגית  - 2022201/הצעה מס'  .20

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה תורניתמנהל מח' תרבות לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ביותר, הועדה 

ע"ס   אש"ל חב"ד )ע"ר( הרכישה מהספקוממליצה בפני ראש העיר לאשר  מח' תרבות תורניתמאשרת  המלצת 

 כולל מע"מ  15,300

 סועדים (. 300) 

 להזמנה. ר הנרשמים ובהתאם הכמות הסופית תקבע בהתאם למספ

 

 
 רונן עזריה  עו"ד שלי ביטון                                                                         שגיא רוזנבלט       

 מנכ"ל העירייה                   ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                    גזברית  העירייה ס.     
 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                     

 
 החלטות ראש העיר:

 
 

 רכישת ציוד מדעים לבית ספר ע"ש רונה רמון  -  83/2022הצעה מס'  .1

  לא כולל מע"מ.₪  8,392.4הספק ש.רובנשטיין ע"ס הרכישה מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר  

 

 רכישת גדרות ומחסומים לאירועי עצמאות  -  202284/הצעה מס'  .2

 לא כולל מע"מ.₪  57,850יהודה גדרות ע"ס הרכישה מהספק   מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 רכישת סככות מתקפלות לאירועי עצמאות  -  202285/הצעה מס'  .3

 לא כולל מע"מ.₪  52,936שייד פרו ע"ס הרכישה מהספק  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 רכישת  והתקנת שילוט שמשוניות ומלבנים לעיריית רמלה  -  202286/הצעה מס'  .4

 הספק שון שלטים .ממאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה 



  ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

  202223/-15 ובלאי  מס'ועדת רכש פרוטוקול                                                                                                                   
                                                                                                                                   ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

      

        

   29 

 

 כולל מע"מ.  ₪  50,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 השכרת ציוד וריהוט לעצמאות ולאירועים בשאר ימות השנה -  87/2022הצעה מס'  .5

 אירוע בחצר.שר הרכישה מהספק  מאמץ החלטת הועדה ומא

 כולל מע"מ. ₪  140,000על סכום הרכישה לא יעלה 

 

 ) ציוד משרדי(רכישת ציוד לאירועי עצמאות  - 202288/הצעה מס'  .6

 לא כולל מע"מ. ₪  15,000טולי בגן ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה 

 

 ) כסאות ושולחנות ( רכישת ציוד לאירועי עצמאות - 89/2022הצעה מס'  .7

לא ₪  11,042ע"ס   הרכישה מהספקים הבאים בהתאם להצעה הזולה ביותר לפריט: מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 כולל מע"מ, 

 לא כולל מע"מ. ₪  3,800כל בו עמיעד ע"ס 

 

 רכישת ציוד לאירועי עצמאות - 202290/הצעה מס'  .8

לא כולל ₪  14,149כל בו עמיעד    -הרכישה בהתאם להצעה הזולה ביותר לפריט  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 לא כולל מע"מ. ₪  28,789בע"מ, ע"ס  1992מ, מור חברה לשיווק מוצרי בנייה מע" 

 

 רכישת לוחות מסוגים שונים עבור בית ספר ע"ש רונה רמון - 202291/הצעה מס'  .9

  -בהתאם להצעה הזולה ביותר לפריט  הבאים ישה מהספקים מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכ 

 דף רם ועידן אל גני עפ"י הפירוט הבא:

לא כולל מע"מ.₪  11,340 -סכום הרכישה  - עידן אל גני   

לא כולל מע"מ.₪  4,368.36  -סכום הרכישה  -דף רם   

 

 

 

 

 

 רכישת ציוד מחשוב - 202229/הצעה מס'  .10

 .כולל מע"מ ₪  15,093ע"ס חברת נס מטח ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 עבודות נגרות לגן גפן עפ"י מפרט ממעצבת - 202239/הצעה מס'  .11

 לא כולל מע"מ.₪  53,955ע"ס  שי יפרח -הרכישה מהספק יפרח סטודיו מאמץ החלטת הועדה ומאשר 
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 רכישת הגדות לפסח תשפ"ב - 202249/הצעה מס'  .12

 לא כולל מע"מ.₪  12,780ע"ס  הספק פאר הקודש בע"ממ ההרכיש מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 פסח תשפ"ב-בחירת אמן לפעילות תרבות תורנית לציבור הדתי  - 202259/הצעה מס'  .13

 ע"ס  ון והאחים צרפתיאסף משיח עבור הופעה של אופיר סלמ הספק ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאמץ 

 כולל מע"מ.₪  26,000

 

 2022תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים לשנת  - 202269/הצעה מס' .14

אקו"ם ע"ס  התשלום של החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר דרישת

 כולל מע"מ .₪  36,931

 

 2202תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים לשנת  - 202297/הצעה מס'  .15

פדרציה  -הפי"ל דרישת התשלום של החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ   מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 27,982 ע"ס 10%בהנחה של   31.03.2022תשלום עד   ע"פ פירוט להלן:למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ 

 .כולל מע"מ₪ 

 

 לעיריית רמלה  2022שינוי מיקום שלט ברית ערים תאומות  - 202298/הצעה מס'  .16

עבור תוספת עבור שלט לדים ברית ערים תאומות   שון שלטיםהספק מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  

 לשינוי מיקום 

 לא כולל מע"מ.  29,000 שלט ברית ערים תאומות ע"ס 

 

 2022אמני ילדים בשכונות העיר יום העצמאות  - 2022/99הצעה מס'  .17

 מאמץ  החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  כמפורט: 

   -שכונת גן גנדי  .ד

 .לא כולל מע"מ₪  25,000ע"ס  אמן: קוגומלו,  NMC: ספק

 - שכונת נאות בגין .ה

 .לא כולל מע"מ₪  25,000ס ע" דוד חיים   אמן: ,  NMC: ספק

  - שכונת קריית האמנים .ו

 .לא כולל מע"מ₪  25,000ס ע" אודי ואביעד  אמן:  דרכים הפקות: ספק

 

 מאשר לקיים משא ומתן להוזלת העלויות עם הזוכים.  
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 לעיריית רמלה 2022הפעלת זיקוקי דינור בערב יום העצמאות  - 2022001/הצעה מס'  .18

יום העצמאות   עבור הפעלת זיקוקי דינור בערבהספק סילבר פרו ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

2022  

 א כולל מע"מ.ל  33,930, עד סכום לעיריית רמלה

 ימים ללא כל פיצוי או תשלום מצידה.  7הערה : לעירייה תהא הזכות לביטול עד 
 

 

 בתי ספר יסודיים ברמלה 11רכישת ציוד ספורט ל  - 2022011/הצעה מס'     .19

בש גל ספורט וראם ספורט כעל זוכים הרכש יתבצע להצעה  הזולה ביותר  המאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכיש 

 יוכן ע"י מחלקת הספורט לכל בי"ס.לקיט ש

כולל מע"מ משני ₪  30,450כולל מע"מ סכום הרכישה לא יעלה על ₪  2,030-התקציב לכל בית ספר כ 

 הספקים.

 

  ליל סדר ציבורי רמלה -ארוחת חג חגיגית  - 2022021/הצעה מס'  .20

 סועדים (. 300כולל מע"מ )  15,300ע"ס  אש"ל חב"ד )ע"ר(  הרכישה מהספק מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 להזמנה. ר הנרשמים ובהתאם הכמות הסופית תקבע בהתאם למספ

 
 
 

 
 

מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  
 

 


