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 - (2022 איבמ 09תשפ"ב ) אייר' ב לישיששהתקיימה ביום  ( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 בחדר ישיבות 

 רמלה.  1ע"ש אפריאט בספריה העירונית ע"ש בלפר, רחוב ויצמן 
 

 משתתפים :                                                                              נוכחים :
מנהל אגף מחשוב -משה ביטן                                           גזברית העירייה         -רוזה עללאל   

נציגת אגף ספורט ואירועים   -ענת ברמי                                      יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד   

                                                מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן 

                                    אגף הנדסה  כלכלן  - רו"ח עוז בן שלוש

        .מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייהס  -עו"ד שלי ביטון 

עצת מקצועית לרה"עויו                                                 
   

 
 הנדון:

 
 רכישת ספרי תנ"ך לבוגרי בתי הספר היסודיים -  2022/122הצעה מס'  .1

 לבוגרי בתי הספר היסודיים ברמלה נדרש לרכוש ספרי תנ"ך.

,סטימצקי, דני הוצאת קורן  :ספקים כדלקמן 3-לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת ספרי תנ"ך מח' רכש פנתה ל

 .ספרים

 הוצאת קורן , דני ספרים.הספקים שנענו להצעה: 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

   
 הוצאת קורן

 
 דני ספרים

 

 מחיר יחידה כמות יח' חישוב תיאור הפריט
מחיר 
 מחיר סה"כ מחיר יחידה סה"כ

ס"מ * 12ספר תנ"ך במידות:  
הקדשה בעמוד ס"מ  עם  17.5

הראשון. הדפסת ההקדשה על 
 מדבקה פרוצס צבעוני מלא.

 17,770.94 19.66 17,826.9 19.72 904 יחידה

 ₪סה"כ ללא מע"מ 
   

17,826.9 

 

17,770.94 

  

לא כולל ₪  17,770.94ע"ס  דני ספרים מח' רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של הספק

 מע"מ.  

 

 8132000789 -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 

 

 

 הביטחון  אגףרכישת אפודים למיגון עובדי  - 2022231/הצעה מס'  .2

 הביטחון נדרש לרכוש אפודים למיגון. אגףלעובדי 
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 :ספקים כדלקמן 3-מח' רכש פנתה ל ביטחון אגףאפודים למיגון עבור עובדי לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת 

 רימון סוכנויות בע"מ, חגור שופס, חייל מצטיין בע"מ.

 

 חייל מצטיין בע"מ.הספקים שנענו להצעה: 

 

 

 

 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

   חייל מצטיין      

 כמות יח' מידה אור פריטית
מחיר יחידה 
 ₪ ללא מע"מ 

מחיר סה"כ 
 ₪ ללא מע"מ 

אפוד מגן משולב דגם "מרעום דולפין" דוגמת סייר 
 15400 700 22 יחידות צבע שחור -משטרת ישראל 

קידמי + אחורי רמת מיגון נגד  3סט לוחות מיגון רמה 
מטר/שניה לפי תקן  398מ"מ במהירות  9X19 -ירי 

NIJ 0101.06   סכינים  -רמת מיגון נגד דקירהP1 , S1 
 33000 1500 22 סט NIJ 0115.00לפי תקן  1בהתאם לרמה 

 1320 60 22 יחידות פאוץ' מכשיר קשר

 1320 60 22 יחידות פאוץ' מכשיר אקדח גלוק

 1320 60 22 יחידות פאוץ' תיק גב

 1320 60 22 יחידות פאוץ' מחסנית גלוק

 53680 2440     ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 62805.6       סה"כ כולל מע"מ 

 

 כולל מע"מ.₪  62,805.6חייל מצטיין ע"ס מהספק מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה 

 

 1723000740, 1723000931, 176120078 -מקור תקציבי 

 (2) נספח מס' 

 

 הביטחון  אגף מערכת כריזה לניידותרכישת  - 2022124/הצעה מס'  .3

 לניידות מח' הביטחון נדרש לרכוש מערכת כריזה.

 :ספקים כדלקמן 4 -מח' רכש פנתה ל מערכת כריזה עבור ניידות אגף ביטחוןלשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת 

 .EE 911רימון סוכנויות בע"מ, זד בי אם מערכות, גל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ, 

 .EE 911גל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ, הספקים שנענו להצעה:  

 לא כולל מע"מ ליחידה ללא מע"מ.₪  1,200 -הצעתם אמנם זולה יותר ב -חברת גל אור 
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ימים מזמן קבלת ההזמנה ולפיכך  35-אולם הספק אינו עומד בדרישות העירייה , הספק הוסיף הערה כי האספקה כ

 הצעתו נפסלה. 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

  EE911  

 ללא יחידה מחיר כמות תיאור

  ₪ מ"מע

 ללא כ"סה מחיר

 ₪ מ"מע

 LED 15 1800 27000 מהבהב + לרכב ניידת 100W כריזה מערכת

    .חיצוני שמע ממקור הודעות להפעלת Bluetooth + Aux חיבור

 הכריזה מערכות על הרכב מתוך שליטה המאפשר מואר פיקוד שלט

 .וההבהוב

  

 .הבהוב צבעי 2 עד הפרדת אפשרות עם צבע לבחירת ואופציה מעלות 360 של נראות עם LED מהבהב

    .הפיקוד שלט בתוך מובנה לכריזה  מיקרופון

    .ברכב המצית לשקע מהיר חיבור

    .וזעזועים אבק ,מים ,האוויר מזג תנאי בכל  עמידה

     ישראל משטרת מפרט פ"ע הכריזה מערכת

   .שריטות מפני הגנה עם ,גבוהה במהירות לעמידה במיוחד חזקים מגנטים

 1200 400 3  קשיחה מזוודה

 28200    מ"מע ללא כ"סה

 32994    מ"מע כולל כ"סה

 

 כולל מע"מ.₪  32,994ע"ס  EE 911מהספק מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה 

 

 2030032930 -מקור תקציבי 

 (3 ) נספח מס'

 

 (20.05.2022) - 2022מסע אופניים אזורי  - 2022125/הצעה מס'  .4

מתקיים   באר יעקב ונס ציונה במסגרת תקנת יוזמה מתקיים שת"פ אזורי בתחום הספורט בין עירית רמלה ,לוד,

 איגוד האופניים ובשיתוף משרדי התרבות והספורט והחינוך. של  בהובלתו המקצועיתהשנה מסע אופניים אזורי 

   כולל מע"מ₪  48,000איגוד האופניים ע"ס להלן הצעת המחיר : 

צוות מדריכים מקצועי  זוגות אופניים ,הפקה וניהול מקצועי של האירוע על בסיס  400השכרת  :ההצעה כוללת

 ומנוסה.

 *יודגש כי איגוד האופניים הינו הספק הבלעדי המוכר ע"י משרד התרבות והספורט כמוביל בתחום.

 

 כולל מע"מ. ₪  48,000הספק הבלעדי איגוד אופניים ע"ס  אגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם
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 )שת"פ ספורט(  1829000781 -מקור תקציבי 

 (4)נספח מס' 

 

 24.5.22כיבוד לערב הצדעה לעובדי מערכת החינוך בתאריך  - 2022261/הצעה מס'  .5

 ערב הצדעה לעובדי מערכת החינוך בעיר, בחסות ראש העיר ואגף החינוך.  אגף החינוך יקיים 24.5.22 -בתאריך ה

 עובדים יקבלו תעודות הצטיינות על פועלם.  80 -כ

 איש. 600בעיר וישתתפו בו כ  הערב יתקיים בהיכל התרבות

 

 ספקים : מתוקה, א.בסקוטי בע"מ. 2-לשם קבלת הצעות מחיר עבור כיבוד , אגף החינוך פנו ל

 

 :הצעות מחיר 2להלן 

 .כולל מע"מ ₪  30,263 -מתוקה מזון ואירוח בע"מ       .1

 .כולל מע"מ  ₪ 45,216  -א. ביסקוטי בע"מ      .2

 

 30,263ע"ס  מתוקה מזון ואירוח בע"מהספק אגף החינוך ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 כולל מע"מ.₪ 

 

  8134000781 -מקור תקציבי 
 (5) נספח מס' 

 

 

 

 

 

 מערכת מודעות עובדים וקמפיין פישינג  - 2022127/הצעה מס'  .6

 :כדלקמן ספקים -3-ללשם קבלת הצעות מחיר עבור מערכת מודעות עובדים וקמפיין פישינג אגף מחשוב פנו 

 בע"מ, נס מטח בע"מ. סילטקמ.ס.טכנולוגיות, 

 בע"מ, נס מטח בע"מ. סילטקהספקים שנענו להצעה: מ.ס.טכנולוגיות, 

 

 טבלת השוואות מחיר:להלן  

 לשנההצעת המציע  שם המציע מס"ד

 )הסכומים כוללים מע"מ(

 הצעת המציע לשלוש שנים

 )הסכומים כוללים מע"מ(
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 לשנה(₪  ₪32,877 ) 98,631 ש"ח 42,237 סילטק 1

 לשנה(₪  ₪32,331 ) 96,993 ש"ח 41,301 נס מטח 2

 לשנה(₪  ₪30,888  ) 92,664 ש"ח 38,610   מ.ס.טכנולוגיות 3

 

 והדרכה.הטמעה ו, בענן ייעודי  ההצעה כוללת התקנה 

 

כולל ₪ 30,888טכנולוגיות ע"ס  מ.ס.חברת ההצעה הזולה ביותר של לאשר ההתקשרות עם  ץמחשוב ממליה אגף

  מע"מ לשנה.

 שנים.  3 -לשנה עם אופציה לתהא  ההתקשרות

 לדברי מנהל  אגף מחשוב מדובר בספק מוכר והמחיר סביר. 

 

 

  1616000780 -מקור תקציבי 

 ( 6מס' ) נספח 

 

  רכישת וילונות למרכז חלום - 2022281/מס' הצעה  .7

 למרכז חלום נדרש להתקין וילונות לחדר הלימוד.

ספקים כדלקמן: סאן   4-למנהלת מח' רכש פנתה  לחדר הלימוד  וילונותהתקנת לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 דקור מוצרי הצללה, וילון ישיר, דקו טים וילונות וריפוד בע"מ.

 

 להצעה: סאן דקור מוצרי הצללה, וילון ישיר, לותן מינס, דקו טים וילונות וריפוד בע"מ.הספקים שנענו 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

  טים דקו  ישיר וילון  דקור סאן   

 יחידה מחיר כמות מידה יחידת הפריט אורית
 לפני ₪

  מ"מע

 יחידה מחיר
 לפני ₪

 מ"מע

 מחיר
 ₪ יחידה

 לפני
  מ"מע

 מחיר
 ₪ יחידה

 לפני
 מ"מע

 מחיר
 ₪ יחידה

  מ"מע לפני

 מחיר
 ₪ יחידה

 לפני
 מ"מע

 אש חסין 2.5 פי בד קפלים וילון
 לבחירה גוון

 20540 395 15600 300 17160 330 52 רץ מטר

 קסטה  p.v.c סטריפ סאן וילון
  אש חסין גדולה

 6000 400 5250 350 3300 220 15 מרובע מטר

 26540  20850  20460     ₪ מ"מע ללא כ"סה

.24394  23938.2     מ"מע כולל כ"סה
5 

 31051.
8 
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כולל ₪  23,938.2סאן דקור מוצרי הצללה ע"ס  -שהצעתו הזולה ביותר מהספק רכש ממליצה לאשר הרכישה  מח'

 מע"מ. 

 

  8134000780 -מקור תקציבי 

 (7) נספח מס' 

 

 סדנת גרפיטי בשכונת גיורא - 2022291/הצעה מס'  .8

עו"ס  ית רמלה באמצעותיעירלשם קבלת הצעות מחיר עבור סדנת גרפיטי על ארונות חשמל בשכונת גיורא ברמלה 

 קהילתית 

 : בית אומנויות תרבות רחוב, המרכז הישראלי לאיירברש.ספקים  2 -ל  ופנ "תוכנית משעול",

 

 ותת על"ם. הסדנה מיועדת לבני נוער מהשכונה ולמשפחותיהם והינה בשיתוף פעולה עם עמ

 

 להלן טבלת הצעות מחיר :

 מחיר הסבר שם הספק
ארונות חשמל במשך  13צביעה של  בית אומנויות תרבות רחוב 

 2-4יומיים, על כל ארון יציירו 
 משתתפים. 

 
 לא כולל מע"מ₪  12,900

 המרכז הישראלי לאיירברש
ארונות חשמל, על כל  13צביעה של 
לא כולל מע"מ₪  18,400 משתתפים. 3-4ארון יציירו   

 

רבות רחוב בית אומנויות תהצעת המחיר הזולה של ההתקשרות עם המחלקה לשירותים חברתיים  ממליצה לאשר 

12,900  ₪ 

 לא כולל מע"מ.

 

 פיתוח קהילתי ג"ג. 184900846 - תקציבי מקור

 (8) נספח מס' 

 

 ( 20/05/2022) עגלות חץ למסע אופניים - 2022013/הצעה מס'  .9

, תאוצהכדלקמן: ספקים  3 - לה אירועים פנאגף ספורט  ועגלות חץ למסע אופניים הצעות מחיר עבור  קבלתלשם 

 שליאל 

 .א.נ.א, אחזקות

 
 : תאוצה, שליאל אחזקות, א.נ.אלהצעה הספקים אשר נענו
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 להלן טבלת  השוואות מחיר :
 
 

 

 

 

  כולל מע"מ ₪  18,018ע"ס  הספק א.נ.א  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר שלאגף ספורט ואירועים ממליצה 

 
   1829000781 - שת"פ  -י תקציב מקור

 

 (9)נספח מס' 

 המלצות  הועדה:

 

 רכישת ספרי תנ"ך לבוגרי בתי הספר היסודיים -  2022/122הצעה מס'  .1

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

 הועדה 

לא ₪  17,770.94ע"ס  דני ספרים הספקהרכישה מוממליצה בפני ראש העיר לאשר  מח' רכשמאשרת  המלצת 

 כולל מע"מ.  

 

 הביטחון  אגףרכישת אפודים למיגון עובדי  - 2022231/הצעה מס'  .2

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

 לאשר 

 כולל מע"מ.₪  62,805.6חייל מצטיין ע"ס מהספק הרכישה 

 

 הביטחון  אגף מערכת כריזה לניידותרכישת  - 2022124/הצעה מס'  .3

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

 העיר לאשר 

 כולל מע"מ.₪  32,994ע"ס  EE 911מהספק הרכישה 

 

 (20.05.2022) - 2022מסע אופניים אזורי  - 2022125/הצעה מס'  .4

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

 וממליצה בפני

 כולל מע"מ. ₪  48,000הספק הבלעדי איגוד אופניים ע"ס ההתקשרות עם ראש העיר לאשר  

 

 עלות סה"כ כולל מע"מ  כמות 

 18146 11 תאוצה .א
 25740 11 שליאל אחזקות .ב
 18018 11 א.נ.א .ג



  ס"ד ב
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 24.5.22כיבוד לערב הצדעה לעובדי מערכת החינוך בתאריך  - 2022261/הצעה מס'  .5

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה  נציגת אגף החינוך והנוערלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ביותר, 

מתוקה מזון הספק ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר  אגף החינוך והנוערהועדה מאשרת  המלצת 

  ואירוח בע"מ

 כולל מע"מ.₪  30,263ע"ס 

 

 מערכת מודעות עובדים וקמפיין פישינג  - 127/2022הצעה מס'  .6

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

 ביותר, הועדה 

₪ 30,888מ.ס. טכנולוגיות ע"ס חברת  ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר  אגף מאשרת  המלצת 

  כולל מע"מ לשנה.

 שנים.  3 -תהא לשנה עם אופציה ל ההתקשרות

 

  רכישת וילונות למרכז חלום - 2022281/מס'  הצעה .7

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

 הועדה 

סאן דקור מוצרי הצללה ע"ס מהספק  הרכישהוממליצה בפני ראש העיר לאשר  מח' רכשמאשרת  המלצת 

 כולל מע"מ. ₪  23,938.2

 

 סדנת גרפיטי בשכונת גיורא - 2022291/הצעה מס'  .8

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה  נציגת אגף לשירותים חברתייםלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 הזולה 

בית לאשר ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיר  לשירותים חברתייםאגף ביותר, הועדה מאשרת  המלצת 

 רבות אומנויות ת

 לא כולל מע"מ.₪  12,900  רחוב

 

 

 

 ( 20/05/2022) עגלות חץ למסע אופניים - 2022013/הצעה מס'  .9

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

 ביותר, הועדה 



  ס"ד ב
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 18,018ע"ס  הספק א.נ.א ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר  אגף ספורט ואירועיםמאשרת  המלצת 

  כולל מע"מ ₪ 

 
 

 

 
 רונן עזריה        עו"ד שלי ביטון                                                                     רוזה עללאל         

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

 
 
 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
 

 

 רכישת ספרי תנ"ך לבוגרי בתי הספר היסודיים -  122/2022הצעה מס'  .1

 לא כולל מע"מ.  ₪  17,770.94ע"ס  דני ספרים הספקהרכישה מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 הביטחון  אגףרכישת אפודים למיגון עובדי  - 2022231/הצעה מס'  .2

 כולל מע"מ.₪  62,805.6חייל מצטיין ע"ס מהספק  מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה

 

 הביטחון  אגף לניידותמערכת כריזה רכישת  - 2022124/הצעה מס'  .3

 כולל מע"מ.₪  32,994ע"ס  EE 911מהספק מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה 

 

 (20.05.2022) - 2022מסע אופניים אזורי  - 2022125/הצעה מס'  .4

 כולל מע"מ. ₪  48,000הספק הבלעדי איגוד אופניים ע"ס ההתקשרות עם  ת הועדה ומאשר החלטמאמץ 

 

 24.5.22כיבוד לערב הצדעה לעובדי מערכת החינוך בתאריך  - 2022261/הצעה מס'  .5

 כולל מע"מ.₪  30,263ע"ס  מתוקה מזון ואירוח בע"מ הספק מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 מערכת מודעות עובדים וקמפיין פישינג  - 127/2022הצעה מס'  .6

  כולל מע"מ לשנה.₪ 30,888 מ.ס. טכנולוגיות ע"סחברת  עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות



  ס"ד ב
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 שנים.  3 -תהא לשנה עם אופציה ל ההתקשרות

 

 

 

 

 

  רכישת וילונות למרכז חלום - 2022281/הצעה מס'  .7

 כולל מע"מ. ₪  23,938.2סאן דקור מוצרי הצללה ע"ס פק הסממאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה 

 

 סדנת גרפיטי בשכונת גיורא - 2022291/הצעה מס'  .8

 לא כולל מע"מ.₪  12,900רבות רחוב  בית אומנויות תמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 

 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  
 

 


