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 דצמבר 2)תשפ"א   כסלו 'טז רביעי ביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
 ZOOMאפליקציית באמצעות - (2020

 
  

                    נוכחים :                                                                            משתתפים:
 קצין רכב -בי דיל  א גזברית העירייה                                                -רוזה עללאל

 מנהל מח' אחזקה  -אילן שרמי                                       יועמ"ש משנה ל  - סופי ויטלם עו"ד
  מנהל מח' תרבות  -אבי ברנס                               מנהלת מח' משק ונכסים   -מיכל רוטמן 

 יחידת המחשוב ) אגף החינוך והנוער (  -ת לוטן עירי                               כלכלן אגף ההנדסה -רו"ח עוז בן שלוש 
 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 

 
 

 הנדון :
 

 חרות( ילדים עבודות שיפוצים במוס"ח )גן - 2020382/הצעה מס'  .1

 עבודה לריצוף אבנים משתלבות בחצר בגן. בגן חרות נדרש לבצע 

לביצוע  12/18 במסגרת מכרז פומבי מס'  בע"מ  מחלקת אחזקה פנתה לחברת אגרגטלשם קבלת הצעת מחיר , 

 עבודות בניה, פיתוח, אחזקה ושיפוצים(. 

 . כולל מע"מ  ₪   12,681.43  -אגרגט בע"מ  -המחיר שנתקבלהלהלן הצעת 

 

(  ע"ס 12/18) זכיינית מכרז פומבי מס'  בע"מ  חברת אגרגטמחלקת אחזקה ממליצה לאשר ההתקשרות עם  

 . כולל מע"מ  ₪  12,681.43

 

 תב"ר מוסדות ציבור -מקור תקציבי 

 (1נספח מס' )

 
 

הכולל וו   TRITONטנדר מיצובישי  מח' תברואה )רכב הדברה( עבורליסינג  רכב - 2020482/הצעה מס'  .2

 גרירה 

 משולב ואמבטיה ידני

( רכב הדברה)  מח' תברואהאת  המשמש  2*4טנדר איסוזו דימקס מסוג   רכב חודשים (  עבור  36חוזה השכירות ) 

 הסתיים , 

פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ  הרכב פנה  בבקשה לקבלת הצעות מחיר מזכייניות משכ"ל כדלקמן: קצין 

(Lease4u ,) 

 .הכולל וו גרירה משולב ואמבטיה ידני TRITONטנדר מיצובישי קשר רנט א קאר בע"מ ) הרץ ( עבור רכב מסוג 
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הכולל וו גרירה משולב  TRITONטנדר מיצובישי להלן הצעות המחיר שהתקבלו מזכייניות משכ"ל עבור רכב מסוג 

 :ואמבטיה ידני

   .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 7,250 -) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ

 .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  6,385  -פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ 
 

) זכיינית משכ"ל (  פסיפיק רכב ותחבורה בע"מקצין הרכב מבקש לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 ע"ס 

טנדר מיצובישי מסוג  רכבעבור   ,חודשים 36למשך   ,4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪  6,385  

TRITON הכולל וו גרירה משולב ואמבטיה ידני  . 

 
 1712300730 -מקור תקציבי 

 (2נספח מס' )
 

 

 הרחבת כביש רחוב בני אמדורסקי - 2020528/הצעה מס'  .3

חברת יצאר אישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם  13.2.2020מיום  5/2020-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל. ₪  5,000,000בע"מ באמצעות משכ"ל ע"ס 

כולל ₪  100,033.14ע"ס מבקש לבצע הרחבת כביש ברחוב בני אמדורסקי   אגף הנדסה במסגרת הסכם זה, 

 ע"מ ללא עמלתמ

 בע"מ ) זכיינית משכ"ל (.  ריצאבאמצעות חברת   7% בשיעור  ל משכ" 

 

 . 1742000750,  2899 -מקור תקציבי

 (3נספח מס' )

 

 הקמת מרכז מבקרים בבריכת הקשתות - 2020628/הצעה מס'  .4

לשם הקמת מרכז מבקרים בבריכת הקשתות, אגף הנדסה פנה למשכ"ל לקבל הצעות מחיר מזכייני מכרז 

 . 07/2020חש/

 יודגש כי המחלקה המקצועית בדקה את כתב הכמויות ואת כל הנספחים המקצועיים. 

 

בע"מ, ש.א.י יזמות והשקעות בע"מ, אביב שבתאי יוסף  2000גיל סבו בע"מ, חומרית  -החברות שלא הגישו הצעה 

 בע"מ, ש. שטרית הנדסה בע"מ, בכר אלי ובנו בע"מ, אייקון ח.י בע"מ.

 

 (:%5.5שהתקבלו )כולל מע"מ ועמלת משכ"ל להלן הצעות המחיר 
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 ₪ 2,777,427 -. בני גרידיש קבלנות בנין בע"מ1

 ₪ 2,808,171 -. בן שטרית אלי בע"מ2

 ₪ 3,037,967 -. נאות חן הנדסה ויזום בע"מ3

 ₪ 3,185,124 -. א.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"מ4

 

) זכיינית  ברת בני גרידיש קבלנות בנין בע"מחשל ההצעה הזולה ביותר   ההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר

 משכ"ל ( 

 .5.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  2,777,427ע"ס  

 

  2684 -מקור תקציבי

 (4נספח מס' )

 

 רכישת תכנים דיגיטליים למוסדות חינוך - 287/2020הצעה מס'  .5

 3-תכנים דיגיטליים במסלול עצמאי ל תשיבמסגרת קול קורא משרד החינוך, התקבל אישור הקצבה עבור רכ

 : חינוך  מוסדות

 לכל מוסד.כולל מע"מ ₪  15,000ההקצבה ע"ס  -עידנים ,אופק, הרי"ן 

דיגיטליים המאושרים לשנת  ותכנים ספרים הקפיד לבחורעל כל מוסד חינוך ל  -בהתאם להנחיות משרד החינוך 

 בפורטל משרד החינוך. הלימודים תשפ"א, כפי שמופיע בקטלוג החינוכי

 

הספקים והתוכנות הם מתוך הקטלוג החינוכי של משרד החינוך ומאושרים על ידם, אך מלבד מסמך ההנחיות אין **

 מסמך ייעודי ואנו מסתמכים על הכתוב בפורטל משרד החינוך.

 

 

 להלן פירוט התכנים וההצעות המחיר :

 

  

 מפורטל משרד החינוךלרכישת ספרים ותכנים דיגיטליים לבחירה  -ספק 

 

 מוסד
 סל

 תקציב 

 מטח

עת 

 הדעת

בריינפו

פ 

 ישראל

 סנונית מלינגו
המרכז הישראלי 

 למצוינות בחינוך
עשר 

אצבעו

 ת

 קול קורן

 סה"כ למוסד

 )כולל מע"מ(
 (תוכן: אופק)

)תוכן: רב 

מילים, 

מורפיקס

 קול( 

 :תוכן)

 (גלים

 :תוכן)

 (יישומטיקה

)תוכן: 

קול קורא 

 אונליין(

 14900     1400 4500     9000   15000 אופק
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   15000 הרי"ן

800

0 1485.9     900 2800 1800 14986 

עידני

   11000 15000 ם

1983.1

5 1992.5         14976 

 סה"כ לספק

 1800 2800 2300 4500 1992.5 3469.1 17000* 11000* )כולל מע"מ(

  

דרישותיהם ע"ג טפסי הדיווח בהתאם להנחיות משרד החינוך )מצורפים( במסגרת הקצבה זו,  בתי הספר העבירו  

 מבלי לחרוג

בית , כולל מע"מ₪  14,986בית ספר הרי"ן ע"ס , כולל מע"מ ₪  14,900בית ספר אופק ע"ס  -מסכום ההקצבה 

 ספר עידנים 

 מ. כולל מע" ₪  14,976ע"ס  

 

 כדלקמן:לאשר ההתקשרות  ך והנוער ) יחידת המחשוב ( ממליץאגף החינו

 סכום שם הספק 

 כולל מע"מ ₪  11,000 מטח

 כולל מע"מ₪  17,000 עת הדעת 

 כולל מע"מ ₪  3,469.1 בריינפופ ישראל 

 כולל מע"מ ₪  1992.5 מלינגו

 כולל מע"מ ₪  4,500 סנונית 

המרכז הישראלי למצוינות 

 בחינוך

 כולל מע"מ ₪  2,300

 כולל מע"מ ₪  2,800 עשר אצבעות 

 כולל מע"מ ₪  1,800 קול קורן 

 

 8132000761 -מקור תקציבי 

 (5נספח מס' )
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 שחמט לכל ילד - 288/2020הצעה מס'  .6

פרויקט איגוד השחמט פועל מספר שנים בעיר. השנה, תשפ"א, התקבל קול קורא ממפעל הפיס ואגף החינוך והנוער 

 הגיש את הבקשה.

כיתות  2שעות לכל בית ספר שיתחלקו בין  50, ) בנציון, אלאמל ורעות (   בתי ספר 3 -קבוצות ל 3לרשות אושרו 

 בשכבה ב'. 

 .2021החוג יתחיל במהלך החודש הקרוב ויסתיים בסוף יוני 

)עלות כוללת לחוג  כולל מע"מ ₪  3900)לקבוצה(, הינה עלות השתתפות שנתית של הרשות המקומית לחוג 

7200). 

 

שנת החוגים ל 3כולל מע"מ, עבור ₪  11,700איגוד השחמט ע"ס ההתקשרות עם לאור האמור, מבוקש לאשר 

 א. הלימודים תשפ"

 81322000785 -מקור תקציבי      

 (6נספח מס' )
 

  שכונת נאות בגין - המשך התקשרות פסנתר רחוב - 289/2020הצעה מס'  .7

 ר במרחב הציבורי,  "פסנתר רחוב". מפעל הפיס הצבת פסנת אושר לעירייה במסגרת קול קורא של  2019בשנת 

 בשכונת נאות בגין.  2019הפסנתר הוצב בחודש דצמבר 

 תגיע לסיומה ההתקשרות.  16.1.21בתאריך  עתידית,  תקשרותשנה הראשונה  תשמש בחינה להמשך ההוחלט שה

 

צוות המקצועי לבחון הארכה של לאור הרצון של הרשות להעצים את הפעילות התרבותית הוחלט על ידי ה

 ההתקשרות. 

בפגישה הועלה בפני נציג החברה שלאור  פגישה באגף תרבות ספורט ואירועים,התקיימה  19.10.20בתאריך 

לדון בהתקשרות נוספת בתנאי שתהיה הוזלה משמעותית מבוקש תקופת הקורונה והקשיים הכלכליים הצפויים 

 מהתמחור המקורי שנקבע בקול קורא.

 

 :עדכנית ( עלות להלן  טבלה מפורטת )עלויות מקוריות ו

 
 תמחור מקורי

 שכירות
 

 הערות רכישה 
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מע"מ   לא כולל ₪  50,000
לשנה השנייה כולל תחזוקה.  

המשך עלות זהה גם בשנים 
 לאחר מכן.

 

 תשלום אחד
 מע"מ  לא כולל ₪  74,000

)העלות כוללת תחזוקה בשנה 
 השנייה(

החל מהשנה השלישית:  
מע"מ  לא כולל ₪  18,000

 לשנה עבור תחזוקה

 , תשלום במהלך שנתיים
 ₪. 47,000בכל שנה 

 מע"מ לא כולל ₪  94,000סה"כ 
 

כולל תחזוקה בשנתיים 
 הראשונות

 , תשלום במהלך שלוש שנים
 ₪. 38,000בכל שנה 

 מע"מ לא כולל ₪  114,000סה"כ 

 כולל תחזוקה לשלוש שנים

 תמחור עדכני 
מע"מ   לא כולל ₪  18,000

 לשנה השנייה כולל תחזוקה.  
  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . לא כולל מע"מ₪  18,000לאור האמור, חברת פסנתר רחוב בע"מ הגישה הצעת מחיר עדכנית ע"ס 

 

כולל  לא₪  18,000"פסנתר רחוב בע"מ" ע"ס  לשנה נוספת עם הספק ההתקשרות לאשר מח' תרבות ממליצה

 מע"מ כולל תחזוקה

 ) שנה שנייה (. 

 .2022תיבחן שוב המשך התקשרות לשנת  2021קראת סיום שנת הערה : ל

 
 

  1822000786 - תקציבימקור 
   

 (7נספח מס' )

 
 נוסף פסנתר רחוב הצבת   - 290/2020הצעה מס'  .8

 פסנתר רחוב  נוסף. הצבת קול קורא מטעם מפעל הפיס  ל העירייה במסגרת  אושרה בקשת 2020בשנת 

לא כולל ₪  35,000השתתפות מפעל הפיס  לא כולל מע"מ, ₪  50,000:סה"כ עלות  המיזם לשנה הראשונה 

 מע"מ.

 לא כולל מע"מ(. ₪  5,000 -לא כולל מע"מ. )תוספת לדגם סולרי₪  15,000 עלות לרשות לשנה הראשונה :
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 ובכפוף לאישור הוועדהמיקום הפסנתר ייקבע בסיור שיתקיים עם נציג החברה 

, ברכישה או המשך שכירות על פי  הנתונים בטבלה 2020לאחר השנה הראשונה תיבחן המשך ההתקשרות לשנת 

 שלהלן:

 שכירות
 

 הערות רכישה 
 

 לא כולל מע"מ  ₪  45,000
 כולל תחזוקה

 לא כולל מע"מ ₪  75,000
 )העלות כוללת תחזוקה 

החל מהשנה השלישית:  
כולל לא ₪   18,000

מע"מ לשנה עבור 
 תחזוקה

 
הספק פסנתר ההתקשרות עם  לאשר מח' תרבות ממליצה, בשל העלות הסבירה של השנה הראשונה להתקשרות

 רחוב בע"מ 
 לא כולל מע"מ כולל תחזוקה ושינוע.₪  15,000ע"ס 

 
 

  1822000786 -סעיף תקציבי 

 (8נספח מס' )

 

במסגרת תכנית פמי פרמיום משרד התרבות והספורט  סדרות למגזר הערבי  - 291/2020 הצעה מס' .9

 2020דצמבר 

תרבות לפריפריה הינו פרויקט הממומן ע"י משרד התרבות ומטרתו לסבסד פעילויות  -פמי פרמיום 

 ביישובים שונים בפריסה ארצית, לכלל האוכלוסיות בטווח גילאים רחב.   תרבות

ההנחה  \בלבד, אחרת מתבטל הסבסוד   מופיע באתר הפרויקטאומן רק מתוך הרשימה ש \ניתן לבחור סוג פעילות 

 ולכן לא ניתן לבצע השוואה למשרדי הפקות אחרים.

אירועים לשנת  2במסגרת תכנית פמי פרמיום תרבות לפריפריה הרשות זכאית לבצע סדרת אירועים למגזר הערבי )

הנחה על כל סדרה שתוזמן למגזר  66%( ע"פ תנאי הפרויקט הרשות תקבל 2021אוגוסט -2020פעילות ספטמבר 

 הערבי.

 17.8.2021,  20.12.2020תאריך האירועים : 

 

 הצעת המחיר:  להלן פירוט

 

 

 

 

 

 

 מתנ"ס רמלה פרטים

 ₪  12,580 עמותת סיראג' ראמה -אלנהר אלחאלד 

 ₪  6,705 אלכרואן מקהלת אעבלין -אופריט אחליקי  -אלכרואן 

 ₪  19,285 סה"כ כולל מע"מ
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אירועים  2) כולל מע"מ₪  19,285מתנ"ס רמלה ע"ס ההתקשרות עם לאשר מח' תרבות ספורט ואירועים ממליץ 

 למגזר הערבי 

 . ( 2021אוגוסט ועד  2020ספטמבר החל מ לשנת פעילות 

 

 1822000751  -מקור תקציבי 

 (8)נספח מס' 

 

 

 

 הועדה :  מלצות ה

 

 במוס"ח )גן חרות(עבודות שיפוצים  - 2020328/הצעה מס'  .1

(, הועדה 12/18לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אחזקה  ומשנמצא כי מדובר במכרז פומבי  )מס' 

 מאשרת המלצת 

ע"ס ( 12/18זכיינית מכרז פומבי מס'   חברת אגרגט ) םמח' אחזקה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות ע

 כולל מע"מ .₪  12,681.43

 

מח' תברואה )רכב הדברה( טנדר  ליסינג עבור רכב - 283/2020הצעה מס'  - 2020482/מס' הצעה  .2

 הכולל וו גרירה משולב ואמבטיה ידני TRITONמיצובישי 

ההצעה הזולה ביותר, הועדה לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר קצין הרכב ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת  

)   פסיפיק רכב ותחבורה בע"מחברת  בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה 

עבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪  6,385זכיינית משכ"ל ( ע"ס  

 . הכולל וו גרירה משולב ואמבטיה ידני TRITONטנדר מיצובישי מסוג 

 

 הרחבת כביש רחוב בני אמדורסקי - 2020528/הצעה מס'  .3

הועדה מאשרת  ומשנמצא כי מדובר בחוזה מסגרת , לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה 

חברת יצאר בע"מ ) זכיינית משכ"ל (   לאשר את ההתקשרות עםהמלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר 

 . הרחבת כביש רחוב בני אמדורסקיעבור  7% בשיעור  כולל מע"מ ללא עמלת משכ"ל ₪  100,033.14ע"ס 

 

 הקמת מרכז מבקרים בבריכת הקשתות - 2020628/הצעה מס'  .4



     בס"ד 
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לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה ,  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש 

כולל ₪  2,777,427ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  חברת בני גרידיש קבלנות בנין בע"מ לאשר את ההתקשרות עםהעיר 

 .5.5%מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

 

 

 

 

 

 

 דיגיטליים למוסדות חינוך  רכישת תכנים - 287/2020הצעה מס'  .5

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מח' מחשוב אגף החינוך והנוער , הועדה מאשרת המלצת אגף חינוך 

 והנוער

 כדלקמן:ההתקשרות לאשר את )מח' מחשוב(   וממליצה בפני ראש העיר 

 סכום שם הספק 

 כולל מע"מ ₪  11,000 מטח

 כולל מע"מ₪  17,000 עת הדעת 

 כולל מע"מ ₪  3,469.1 בריינפופ ישראל 

 כולל מע"מ ₪  1992.5 מלינגו

 כולל מע"מ ₪  4,500 סנונית 

המרכז הישראלי למצוינות 

 בחינוך

 כולל מע"מ ₪  2,300

 כולל מע"מ ₪  2,800 עשר אצבעות 

 כולל מע"מ ₪  1,800 קול קורן 

 

 

דרישותיהם ע"ג טפסי הדיווח בהתאם להנחיות משרד החינוך במסגרת הקצבה זו,  בתי הספר העבירו  הערה : 

 )מצורפים( מבלי לחרוג

בית , כולל מע"מ₪  14,986בית ספר הרי"ן ע"ס , כולל מע"מ ₪  14,900בית ספר אופק ע"ס  -מסכום ההקצבה 

 ספר עידנים 

 מ. כולל מע" ₪  14,976ע"ס  

 



     בס"ד 
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 שחמט לכל ילד - 288/2020הצעה מס'  .6

דה מאשרת המלצת אגף חינוך והנוער אגף החינוך והנוער , הועעיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת לאחר       

 וממליצה בפני ראש 

החוגים לשנת הלימודים  3כולל מע"מ, עבור ₪  11,700איגוד השחמט ע"ס עם  ההתקשרותלאשר את העיר  

  תשפ"א.

 

 נאות בגיןשכונת  - המשך התקשרות פסנתר רחוב - 289/2020הצעה מס'  .7

 לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' תרבות  , הועדה מאשרת המלצת מח' תרבות וממליצה בפני ראש 

לא כולל מע"מ כולל תחזוקה ) התקשרות ₪  18,000ע"ס  פסנתר רחוב בע"מ עם ההתקשרותלאשר את העיר 

 שנה שנייה (. 

 .2022התקשרות לשנת תיבחן שוב המשך  2021קראת סיום שנת הערה : ל

 
 נוסף פסנתר רחוב הצבת  – 2020902/הצעה מס'  .8

 לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' תרבות  , הועדה מאשרת המלצת מח' תרבות וממליצה בפני ראש 

 לא כולל מע"מ כולל תחזוקה ושינוע.₪  15,000הספק פסנתר רחוב בע"מ ע"ס  עם ההתקשרותלאשר את העיר 
 

 

סדרות למגזר הערבי במסגרת תכנית פמי פרמיום משרד התרבות והספורט   - 020912/מס'  הצעה .9

 2020דצמבר 

 לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אירועים  , הועדה מאשרת המלצת מח' אירועים וממליצה בפני ראש 

לשנת למגזר הערבי אירועים  2)  כולל מע"מ₪  19,285הספק מתנ"ס רמלה ע"ס  ההתקשרות לאשר העיר 

 ספטמברהחל מ  פעילות

 .( 2021אוגוסט ועד  2020 

 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
  מנכ"ל העירייה                                                 גזברית  העירייה                                        

   
 
 

 : ראש העיר  החלטות

 

 עבודות שיפוצים במוס"ח )גן חרות( - 283/2020הצעה מס'  .1



     בס"ד 
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 12,681.43( ע"ס 12/18חברת אגרגט ) זכיינית מכרז פומבי מס'  םמאמץ החלטת הועדה ומאשר  ההתקשרות ע

 כולל מע"מ .₪ 

 

מח' תברואה )רכב הדברה( טנדר  ליסינג עבור רכב - 283/2020הצעה מס'  - 2020842/הצעה מס'  .2

 הכולל וו גרירה משולב ואמבטיה ידני TRITONמיצובישי 

 6,385) זכיינית משכ"ל ( ע"ס   פסיפיק רכב ותחבורה בע"מחברת   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

  ש לחוד₪ 

הכולל וו   TRITONטנדר מיצובישי מסוג עבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור 

 גרירה

 . משולב ואמבטיה ידני 

 

 הרחבת כביש רחוב בני אמדורסקי - 2020528/הצעה מס'  .3

כולל ₪  100,033.14ע"ס חברת יצאר בע"מ ) זכיינית משכ"ל (   עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות

 . הרחבת כביש רחוב בני אמדורסקיעבור  7% בשיעור  מע"מ ללא עמלת משכ"ל 

 

 הקמת מרכז מבקרים בבריכת הקשתות - 2020628/הצעה מס'  .4

ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  חברת בני גרידיש קבלנות בנין בע"מ ההתקשרות עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 .5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  2,777,427

 

 רכישת תכנים דיגיטליים למוסדות חינוך - 287/2020הצעה מס'  .5

 כדלקמן: מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 סכום שם הספק 

 כולל מע"מ ₪  11,000 מטח

 כולל מע"מ₪  17,000 עת הדעת 

 כולל מע"מ ₪  3,469.1 בריינפופ ישראל 

 כולל מע"מ ₪  1992.5 מלינגו

 כולל מע"מ ₪  4,500 סנונית 

למצוינות המרכז הישראלי 

 בחינוך

 כולל מע"מ ₪  2,300

 כולל מע"מ ₪  2,800 עשר אצבעות 

 כולל מע"מ ₪  1,800 קול קורן 
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במסגרת הקצבה זו,  בתי הספר העבירו דרישותיהם ע"ג טפסי הדיווח בהתאם להנחיות משרד החינוך הערה : 

 )מצורפים( מבלי לחרוג

בית , כולל מע"מ₪  14,986בית ספר הרי"ן ע"ס , כולל מע"מ ₪  14,900בית ספר אופק ע"ס  -מסכום ההקצבה 

 ספר עידנים 

 מ. כולל מע" ₪  14,976ע"ס  

 

 שחמט לכל ילד - 288/2020הצעה מס'  .6

החוגים לשנת  3כולל מע"מ, עבור ₪  11,700איגוד השחמט ע"ס עם  ההתקשרותמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

  תשפ"א.הלימודים 

 

 שכונת נאות בגין - המשך התקשרות פסנתר רחוב - 289/2020הצעה מס'  .7

לא כולל מע"מ כולל תחזוקה ) ₪  18,000ע"ס  פסנתר רחוב בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 התקשרות שנה שנייה (. 

 .2022תיבחן שוב המשך התקשרות לשנת  2021קראת סיום שנת הערה : ל

 
 נוסף פסנתר רחוב הצבת  - 2020902/הצעה מס'  .8

לא כולל מע"מ כולל ₪  15,000הספק פסנתר רחוב בע"מ ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 
 תחזוקה ושינוע.

 
 

סדרות למגזר הערבי במסגרת תכנית פמי פרמיום משרד התרבות והספורט   - 020912/הצעה מס'  .9

 2020דצמבר 

אירועים  2)  כולל מע"מ₪  19,285הספק מתנ"ס רמלה ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 למגזר הערבי 

 .( 2021אוגוסט ועד  2020ספטמבר החל מ לשנת פעילות 

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                               

 ראש העיר                                                                                                               
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-מס'ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                           

15-/202049 
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                          

 

13 
 

 
  רמלה 


