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 14-27/2016פרטיכל  הצעות פטורות  

 

פנחס  (בבניין עירייה ע"ש2016מאי  31שלישי כ"ג אייר תשע"ו) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה 

 זינגר ז"ל.

 משתתפים:                                                        

 מנכ"לית העירייה -איילת כהן                                                        

 גזברית העירייה –עללאל רוזה                                                         

 ס/יועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם                                                         

 מחלקת הכנסות –עו"ד זוהר ברבר                                                         

 מנהל מחלקת מחשוב –משה מורדוך                                                         

 מחלקת ספורט ואירועים –אברהם דגורייב                                                         

 קצין רכב –אבי דיל                                                         

 כלכלן אגף הנדסה –אמרה סהלו                                                         

 איכות הסביבה –ברק יקותיאל                                                         

 קרן רמלה –יואב הלוי חמדי                                                         

 מחלקת משק ונכסים  –מיכל רוטמן                                                         

    :הנדון

 

 רכישת מוצרי חשמל לבנים  – 172/2016הצעה מס'  .1

 

 ם.למחלקות העירייה ולמוסדות החינוך/גני ילדים מועדוניות נדרש לעיתים לרכוש מוצרי חשמל לבני

 שווה טיב וערך –מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר וציינה שם יצרן ומספר דגם 

 מהספקים הבאים:

 אסתר אוניברסל,הום סנטר,רון אלקטרוניקה ובסט ביי.

 נענו לבקשה:

 הום סנטר,רון אלקטרוניקה ואסתר אוניברסל.)מצ"ב טבלת השוואות(.

 אלקטרוניקה ואסתר אוניברסל כזוכים,  מחלקת רכש ממליצה להכריז על הום סנטר,רון

 הרכש יתבצע על פי המחיר הזול לפריט.

 אלש"ח +מע"מ. 100סכום הרכישה לא יעלה על  •

 מחלקות ,  -תקציבי יוח"א,תב"ר הצטיידות גני ילדים,כלים ומכשרים –מקור תקציבי 

 ועל פי הזמנות חתומות ומאושרת ע"י גזברית העירייה.

 

 ( 1)נספח מס' 
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 הום סנטר    
אלקטריק חי 

 רון

אסתר 

 אוניברסל

 כמות  תאור הפריט
מחיר 

 יחידה
 מחיר יחידה

מחיר 

 יחידה

קירור יבש דגם   NFליטר   320מקרר בקו 

 שווה טיב וערך 135120
1 2085 2400 2213 

 570AM NF 1 3280 2450 3752ליטר דגם  500מקרר אמקור 

קירור יבש דגם   DFליטר   240מקרר הייסנס 

 שווה טיב וערך 135120
1 925 1190 1359 

 NF 1 1710 1900 2042ליטר  280מקרר אלקטרה 

 AKX18  1 879 890 897מערכת פנסוניק דגם 

 342 400 362 1 ליטר 45טוסטר אובן נורמנדה 

 342 400 335 1 ליטר 23מיקרוגל דיגיטלי סמסונג 

 RX-DU10 1 294 320 0דגם  USBמערכת פנסוניק ממשק 

 102 260 296 1 להבות זק"ש 2כיריים חשמליים 

 162 200 167 1 להבה זק"ש 1כיריים חשמליים 

 196 210 189 1 כוסות תיקה 50מיחם נירוסטה 

 1444 1300 1193 1 ק"ג  קריסטל   פתח חזית  6מכונת כביסה 

ליטר לפחות  1.7קומקום חשמלי נירוסטה 

 אלקטרו חנן
1 75 100 85 

 1530 1700 1287 1 1257ק"ג דגם  7מכונת כביסה לטטמט 

 

 

  
 הום סנטר

 כמות  תאור הפריט
מחיר 

 יחידה

קירור יבש דגם   NFליטר   320מקרר בקו 

 שווה טיב וערך 135120
1 2085 

קירור יבש דגם   DFליטר   240מקרר הייסנס 

 שווה טיב וערך 135120
1 925 

 NF 1 1710ליטר  280מקרר אלקטרה 

 AKX18  1 879מערכת פנסוניק דגם 

 335 1 ליטר 23מיקרוגל דיגיטלי סמסונג 

 RX-DU10 1 294דגם  USBמערכת פנסוניק ממשק 

 189 1 כוסות תיקה 50מיחם נירוסטה 

ליטר לפחות  1.7קומקום חשמלי נירוסטה 

 אלקטרו חנן
1 75 

 1287 1 1257ק"ג דגם  7מכונת כביסה לטטמט 
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אלקטריק 

 חי רון

 מחיר יחידה כמות  תאור הפריט

 570AM NF 1 2450ליטר דגם  500מקרר אמקור 

 1300 1 ק"ג  קריסטל   פתח חזית  6מכונת כביסה 

      

    
אסתר  

 אוניברסל 

 מחיר יחידה כמות  תאור הפריט

 342 1 ליטר 45טוסטר אובן נורמנדה 

 102 1 להבות זק"ש 2כיריים חשמליים 

 162 1 להבה זק"ש 1כיריים חשמליים 

 

 

 

 חידוש אחזקה לרישיונות  – 173/2016הצעה מס'  .2

 

 ונדרש לחדש  21/7/2016-למערכי השרתים הווירטואליים יפוג ב VMWAREתוקף רישיונות      

 תוקף לשנה נוספת.     

 להלן השוואת הצעות המחיר שקיבלנו לחידוש הרישיונות:      

 

Part # Qty Start End מטריקס סילטק הראל 

VCS6-FND-G-SSS-C 1 22-Jul-

16 

21-Jul-17 $6,835 $6,880 $6,560 

VCS6-STD-G-SSS-C 1 22-Jul-

16 

21-Jul-17 

VC-SRM6-25S-G-SSS-

C 

1 22-Jul-

16 

21-Jul-17 

VS6-STD-G-SSS-C 10 22-Jul-

16 

21-Jul-17 

 

 שהיא הזולה ביותר.  מחברת מטריקסשיונות מחלקת מחשוב ממליצה לרכוש חידוש הרי

 המחיר צמוד לשער הדולר ביום הוצאת החשבונית.

 כולל מע"מ .₪  29,934עלות השירות  

 

 1616.780 -מקור תקציבי

 ( 2)נספח מס' 
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 למדידות רעש וייעוץ אקוסטי לפתרון רעש מנועים מגג בריכת השחייה - 174/2016הצעה מס'  .3

 

 ייה מוצבות מערכות מכונות שונות )משאבות חום/מערכות מיזוג+צ'ילרים/מפוחים על גג בריכת השח

 שונים לאוורור חללילים(.

 (. 8-ו 6כתוצאה מפעילות המערכות נשמע רעש בדירות הסמוכות לגג בריכת השחייה )המגדל הלבן 

 על מנת לאמוד את הרעש ולבחון פתרונות להפחתתו מחלקת איכות הסביבה פנתה בבקשה 

 לקבלת הצעות מחיר למדידות רעש של כלל מקורות הרעש ולייעוץ אקוסטי שייתן מענה להנחתת מפלסי הקול .

 :להלן פירוט הצעות המחיר כפי שהתקבלו במשרדנו

 מחיר לייעוץ אקוסטי מחיר למדידות רעש שם הספק

לא נתנו הצעה, במידה וניקח אותם יתנו הנחה  ש"ח 5265 מעבדת ברוש

 ₪ 1500של 

 702 ש"ח 1755 תרוג אקוסטיקהא

גלית החברה לשירותי 

 איכות הסביבה

לא נתנו הצעה, יתנו הצעה רק לאחר מדידת  ש"ח 1404

 הרעש.

 

 מחלקת איכות הסביבה בדקה את שלושת החברות , והן נמצאו ראויות מבחינה מקצועית. 

 גם למדידות חברת אתרוג אקוסטיקהמחלקת איכות הסביבה מבקשת לאשר ההתקשרות עם 

 וגם לייעוץ, לאור ביצוע מדידות רעש בעבר לשביעות רצוננו.

 הפניה להצעת מחיר הייתה זהה לכלל המציעים. •

 לשביעות רצון המחלקה הרלוונטית.   40חברת אתרוג אקוסטיקה ביצעה את מדידות הרעש בכביש  •

 

 עבודת קבלניות היחידה לאיכות הסביבה 870-750 -סעיף תקציבי

 

 ( 3ס' )נספח מ

 

 

 2016אמנים לאירועי קיץ  – 175/2016הצעה מס'  .4

 

 מדובר על כשבועיים של אירועים.     

 ימי אירועים בשת"פ עם מפעל הפייס. 3השבוע הראשון זה פסטיבל הפיס      

 ואילו בשבוע השני עיר הילדים והנוער בשת"פ משרד החינוך.     

 נוער.הבחירה נעשתה בשת"פ מועצת התלמידים וה     

 מחלקת ספורט ואירועים פנתה לספקים הבאים בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור אומנים                     
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 .2016לאירועי קיץ                     

 להלן טבלת ההצעות והשוואה מהספקים )המחירים לא כוללים מע"מ(:                    

                 

 מופעים בעם

)מרכז 

ון השלט

 המקומי( 

כספית 

 הפקות

סופר  פיסטוק אמנים המון ווליום הליקון

סאונד 

 הפקות

סברס יזמות 

 וייצוג

 עדן בן זקן 

 

75,000  ₪

לא כולל 

הגברה 

 ותאורה

 

90,000  ₪ 

כולל הגברה 

 ותאורה

 מוש בן ארי

 

70,000  ₪

לא כולל 

הגברה 

 ותאורה

 

85,000  ₪

כולל הגברה 

 ותאורה

 מוקי

 

לא ₪  72,000

הגברה  כולל

 ותאורה

 

97,000  ₪

כולל הגברה 

 ותאורה

 הדג נחש

 

לא ₪  80,000

כולל הגברה 

 ותאורה

 

100,000  ₪

כולל הגברה 

 ותאורה

 אליעד נחום

 

לא ₪  45,000

כולל הגברה 

 ותאורה

 

כולל ₪  63,000

 הגברה ותאורה

 ישי לוי

 

60,000  ₪

לא כולל 

הגברה 

 ותאורה

 

מה קשור 

 עושים שמח

 

70,000  ₪

לא כולל 

הגברה 

 ותאורה

 אברהם טל 

 

70,000  ₪

לא כולל 

הגברה 

 ותאורה

 

88,000  ₪

כולל הגברה 

 ותאורה

 סאבלימינאל

 

לא ₪  38,500

כולל הגברה 

 ותאורה

 

51,300  ₪

כולל הגברה 

 ותאורה

 6התקווה 

 

לא ₪  50,000

כולל הגברה 

 ותאורה

 

67,000  ₪

כולל הגברה 

 ותאורה

   

 

 פורט ואירועים ממליצה לאשר את הספקים כמפורט:לאחר בדיקת הצעות המחיר מחלקת ס

 

 עלות לא כולל  אומן שם הספק

 הגברה ותאורה

עלות כולל הגברה 

 ותאורה

₪ +  90,000אומדן  +מע"מ₪  75,000 עדן בן זקן מופעים בעם

 מע"מ

 +מע"מ₪  63,000 +מע"מ₪  45,000 אליעד נחום פיסטוק אמנים

 +מע"מ₪  67,000 ע"מ+מ₪  50,000 6התקווה  המון ווליום

 

 . 1822000754,1828200755,1822000756 –מקור תקציבי 

 

 (4)נספח מס' 
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 מירסים חרום – 176/2016הצעה מס'  .5

 לאחר פגישה עם אבי בכר,גלעד פינקלשטיין ,פלי בן שבת ,אבי דיל וחברת מירס הוט מובייל    

 הועלה הצורך להוזיל את עלויות המירסים של העירייה.   

 לא₪  149אצל המנהלים בעלות  3לא כולל מע"מ שמתוכם ₪  89עלות חבילה לחודש למירס כיום    

 כולל מע"מ.   

 להלן הצעת המחיר:   

 לא כולל מע"מ להקפיא לשעת חירום.₪  35מירסים  בעלות  10   

 למירס.₪  10לא כולל מע"מ הוזלה של ₪  79מירסים בעלות  18   

 הוט מובייל .ההתקשרות עם קצין הרכב ממליץ לאשר    

 תקשורת -מקור תקציבי   

 ( 5)נספח מס' 

 

 המלצות הועדה:

 רכישת מוצרי חשמל לבנים  – 172/2016הצעה מס'  .1

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה פני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם    

 חיר הזול לפריט.הרכש יתבצע על פי המהום סנטר,רון אלקטרוניקה ואסתר אוניברסל ,   

 

 חידוש אחזקה לרישיונות  – 173/2016הצעה מס'  .2

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת  מחשוב וממליצה פני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם     

   מחברת מטריקס.    
 

 למדידות רעש וייעוץ אקוסטי לפתרון רעש מנועים מגג בריכת השחייה - 174/2016הצעה מס'  .3

 מלצת מחלקת איכות הסביבה וממליצה פני ראש העירייה לאשר ההתקשרותהועדה מאשרת ה    

 .חברת אתרוג אקוסטיקהעם     

 

 2016אמנים לאירועי קיץ  – 175/2016הצעה מס'  .4

 לאור השאלות שהועלו בוועדה הועדה מאשרת המלצת מחלקת  ספורט ואירועים וממליצה

 סטוק אמנים והמון ווליום ,מופעים בעם ,פיעם בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות 

 ועדן  בן זקן .  6ההתקשרות עם אליעד נחום והתקווה 

 

 

 מירסים חרום – 176/2016הצעה מס'  .5

 הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה פני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם     

 הוט מובייל.    

 

 איילת כהן                                        מיכל רוטמן                                              

 מחלקת משק ונכסים                                                        מנכ"לית העירייה             
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 החלטות ראש העירייה:

 

 רכישת מוצרי חשמל לבנים  – 172/2016הצעה מס'  .1

 הרכש יתבצע על פי לקטרוניקה ואסתר אוניברסל ,הום סנטר,רון אמאשר ההתקשרות עם     

 המחיר הזול לפריט.    

 

 חידוש אחזקה לרישיונות  – 173/2016הצעה מס'  .2

   מחברת מטריקס.מאשר ההתקשרות עם     

 

 

 למדידות רעש וייעוץ אקוסטי לפתרון רעש מנועים מגג בריכת השחייה - 174/2016הצעה מס'  .3

 .אתרוג אקוסטיקהחברת מאשר ההתקשרות עם     

 

 

 2016אמנים לאירועי קיץ  – 175/2016הצעה מס'  .4

 מופעים בעם ,פיסטוק אמנים , המון ווליום, ההתקשרות עם מאשר ההתקשרות עם   

 ועדן  בן זקן .  6עם אליעד נחום ,התקווה   

 

 

 מירסים חרום – 176/2016הצעה מס'  .5

 הוט מובייל.מאשר ההתקשרות עם     

 

 

 

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                                       2016מאי  , 

 ראש העירייה                                                                                                            

 

 


