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 ביוני 6תשע"ז ) י"ב בסיון, שלישישהתקיימה ביום  פטורות מחובת מכרזהצעות הוועדה ל ישיבתמ
 ( בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.2017

 
 :נוכחים

 גזברית העירייה –עללאל רוזה 
 משנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 

 מנהלת מחלקת משק ונכסים–מיכל רוטמן 
 ירות ומנהלמנהלת אגף מזכ -כהן גלית 

 :משתתפים
 אגף החינוך והנוער –אורלי יצחק  
 אגף ההנדסה –אלי רבייב  
 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש  

 ד ו ן: נ

 מוסדות ציבורובבדיקות תרמו גרפיות במוסדות חינוך ביצוע  – 2017/401הצעה מס'  .1
לאחזקת  1525י  מחויבת עפ"י תקן ישראלה ,נדרשת בדיקה תרמו גרפית ,2017במסגרת שיפוצי קיץ 

 בעיר. מוסדות ציבור 20 -וב מוסדות חינוך 30 -ב , מבנים
 
 , להלן הצעות המחיר שהתקבלו:חברות 3 -לבנוהל הצעות מחיר  גף הנדסה פנהא

 מע"מ.+  ₪ 32,000 -  אינפרא רד טכנולוגיות 
JR Engineering           - 35,000 ₪  +.מע"מ 

 מע"מ.+  ₪ 70,000 -  מני סגל בדיקות קרינה
 

אינפרא רד לאחר בדיקת הצעות המחיר, אגף ההנדסה ממליץ לוועדה לאשר ההתקשרות עם חברת 
 מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.₪ +  32,000בעלות של  לביצוע העבודה ,טכנולוגיות

 ובהתאם לרשימה שתועבר ע"י מחלקת אחזקה. התשלום יבוצע על פי ביצוע בפועל
 

 שיפוצי קיץ. -מקור תקציבי 
 (1)נספח מס'  

   
 2017חן מזרחי בכנס מתגייסים  הסטנדאפיסט של מופע – 2017/411הצעה מס'  .2

באשכול הפיס.  3.7.17השנה ייערך הכנס בתאריך , העירייה מקיימת כנס מתגייסים כמידי שנה
 (.43.4%) הסטנדאפיסט חן מזרחיהיתה העדפה ברורה למופע של  בסקר שנערך בין בני הנוער

 
 חברות, להלן ההצעות שהתקבלו: 2 -לאור האמור, אגף החינוך והנוער פנה בנוהל הצעת מחיר ל

 כולל מע"מ. ₪  18,720 -יואב גרוס    
 כולל מע"מ.₪  17,550 -גאגא בוקינג 

 
חברת גאגא  לאחר בדיקת ההצעות, אגף החינוך והנוער ממליץ לוועדה לאשר ההתקשרות עם

כולל מע"מ, בהתאם להצעתה ₪  17,550, בעלות של הסטנדאפיסט חן מזרחי עבור המופע של ,גבוקינ
 שהיא הזולה ביותר.

 
 .8282785 - מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 
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 HP DESIGNJET T - 830 36 - IN)פלוטר( משולבת  רכישת מדפסת - 142/2017הצעה מס'  .3

MULTIFUNCTION F9A30A לאגף ההנדסה   ____________________  
עפ"י מפרט העונה לצרכי בבקשה לרכוש מדפסת )פלוטר( משולבת פנה למחלקת רכש  ההנדסה אגף

 המחלקה.
 ספקים, להלן הצעות המחיר שהתקבלו: 2 -על בסיס המפרט, נעשתה פניה בנוהל הצעות מחיר ל

 
 2011ריקוטק מרכז  ניר טק מערכות  

 בע"מ 
ללא ₪ מחיר יחידה  כמות תאור הפריט

 מע"מ 
ללא ₪ ה מחיר יחיד

 מע"מ 

 - HP DESIGNJET Tמדפסת ) פלוטר ( משולבת 

830 36 - IN MULTIFUNCTION F9A30A  
1 19529.06 18717.95 

 
 2011ריקוטק מרכז לאחר בדיקת ההצעות, מחלקת רכש ממליצה לוועדה לרכוש המדפסת מחברת 

 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.₪,  18,717.95, בעלות של בע"מ
 

 .1731000470, 1731000560 -קציבי מקור ת
 

 (3)נספח מס' 
 

 פיזי להסדרת החנייה בבי"ס אלהודאותכנון תנועתי ו מדידה ביצוע – 2017/431הצעה מס'  .4
מדידה, תכנון פיזי ותכנון  לצורך הסדרת החנייה במתחם ביה"ס אלהודא, נדרש לבצע עבודות

 .תנועתי
 הצעות, כמפורט להלן: 2, התקבלו מחיר הצעות בנוהלחברות  3-נדסה פנה להאגף ה

 מע"מ.+  ₪ 68,000 - יוגב הנדסה תכנון פיקוח וייעוץ בע"מ
 מע"מ.+  ₪ 85,000 - הנדסה וניהול בע"מ חופשי

 
תכנון  יוגב הנדסה ההתקשרות עם חברתאשר וועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת ההצעות, 

מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה + ₪  68,000 בעלות שללביצוע העבודה  ,פיקוח וייעוץ בע"מ
 ביותר.

 
 .2619 - תקציבימקור 

 (4)נספח מס'  
 

 תכנון פיזי להסדרת החנייה ברחוב גלעד – 2017/441הצעה מס'  .5
בנוהל הצעות  נדסה פנההאגף ה - תכנון פיזילצורך הסדרת החנייה ברחוב הגלעד יש צורך לבצע 

 פורט להלן:, כמהצעות 2התקבלו  ,חברות 3 -ל מחיר
 מע"מ.+  ₪ 14,000 - יוגב הנדסה תכנון פיקוח וייעוץ בע"מ

 מע"מ.+   ₪ 34,000 - חופשי הנדסה וניהול בע"מ
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ביחידת האכיפה כ 15 עובדיםטבלת השוואות - מדים  לעובדי העירייה היחידת האכיפה שיטור עירוני

רמי יוסףיהושוע בן נון

הערותמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמות לעובדיחידת חישובתאור הפריט

3105315115345יחידהמכנס דגם יס"מ

2151302115230יחידהחולצה שרוול קצר דגם יס"מ

2151302115230יחידהחולצה שרוול ארוך  דגם יס"מ

1190190170170יחידהמעיל סופטצ'ל

175753030יחידהחגורת עור צבע שחור

17070106106יחידהחגורת סקוטץ

כובע זיהוי  שחור רך + פנל צידי 

119192020יחידההכובע אכיפה עירונית

כובע זיהוי מגורד + פנל צידי הכובע 

119192525יחידהאכיפה עירונית

1390390445445יחידהנעלי SWAT דגם משטרה

1881515יחידהתגי שם רקום

תג רקום פקח מסייע לפי תקן המשרד 

58401575יחידהלביטחון פנים

1881515יחידהתג רקום לוגו עירייה

1150150200200יחידהגלופה גרפיקה תג רקום פקח מסייע

1150150200200יחידהגלופה גרפיקה תג רקום לוגו עירייה

58401050יחידהדגל ישראל רקום ) 4 חולצות + מעיל (

תפירת תגים לחולצות + מעיל ) 4 

20100כלול במחירכלול במחיר5יחידהתגים חולצות + מעיל 20 תפירות (

20782256סה"כ ללא מע"מ ₪  לעובד

תכנון  יוגב הנדסה ההתקשרות עם חברתאשר וועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת ההצעות, 
להצעתה שהיא הזולה  מע"מ, בהתאם+ ₪  14,000 בעלות שללביצוע העבודה  ,פיקוח וייעוץ בע"מ

 ביותר.
 

 .2619 - תקציבימקור 
 (5)נספח מס'  

 
  – 145/2017הצעה מס'  .6

    נווה יהונתןותכנון תוספת פיר מעלית בבתי ספר ג'ואריש, אחווה, שרת, רעות 
נדסה פנה לחברת דוד ציזלינג הנדסת בנין בע"מ לקבלת הצעת מחיר לתכנון פיר מעלית בבתי האגף ה

לנ"ל יש ניסיון וביצע מספר פרוייקטים בשיתוף עם , נווה יהונתןו, אחווה, שרת, רעות ג'וואריש -ספר
 יועץ הנגישות של העירייה לשביעות רצון העירייה.

 
 להלן הצעת המחיר שהתקבלה:

 מע"מ. +₪  12,500 -בתיה"ס  5 -ל סה"כ ,מע"מ +₪  2,500 -עבור כל בי"ס 
 

לביצוע  דוד ציזלינג הנדסת בנין בע"מחברת  עםההתקשרות אשר וועדה לאגף הנדסה ממליץ ל
 .מע"מ +₪  12,500 בעלות שלהעבודה 

 
  .שרת, רעות ונווה יהונתן בתי"ס:  - 2613 ,אחווה וג'ואריש בתי"ס:  - 2609 - תקציבי מקור

 
 (6)נספח מס' 

 
 ניםמוקדהו העירוני פיקוחה 'מח ,העירוני שיטורה לעובדי רכישת מדים - 2017/641הצעה מס'  .7

רכישת מדים עבור הצעות מחיר  תבבקשה לקבללמחלקת רכש חלקת הפיקוח והשיטור פנו מ
        .השיטור העירוני, מחלקת הפיקוח והמוקדנים לעובדי

ספקים,  2שיטור נענו הפיקוח וספקים, למדים עבור ה 3 -מחלקת רכש פנתה בנוהל הצעות מחיר ל
 רט להלן:ספקים, כמפו 3ולמדים עבור המוקדנים נענו 
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מוקדנים 40טבלת השוואות - מדים למוקדנים 

סריגי ירושלים רמי יוסףיהושוע בן נון

הערותמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותיחידת חישובתאור הפריט

40401600251000251000יחידהחולצת פולו שרוול קצר כחול נייבי

40401600301200291160יחידהחולצת פולו שרוול ארוך כחול נייבי

8054003240180יחידההדפסת גב משי צבע לבן "מוקד עירוני"

11001001001008080יחידהגלופה

הדפסת חזית  לוגו עירייה צבע אחד 

80540032400.540יחידהלבן

11001001001008080יחידהגלופה

420028802440סה"כ ללא מע"מ ₪ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :לאחר בדיקת הצעות המחיר, מחלקת רכש ממליצה לוועדה לבצע רכישת המדים
מע"מ לכל עובד, בהתאם ₪ +  2,078בעלות של , יהושוע בן נוןמ וחקעבור השיטור העירוני והפי

 להצעתו שהיא הזולה ביותר;
מע"מ לכל עובד, בהתאם להצעתם שהיא +  ₪ 2,440, בעלות של מסריגי ירושליםעבור המוקדנים 

 הזולה ביותר;
בכפוף לאישור גזברות על כל הזמנה, העירייה אינה מתחייבת לקנות את כל הרכישה תתבצע 

   .כום הרכישה בשנה לא יעלה על סכום המחייב מכרזבכל מקרה, ס .הכמות
        

 (7)נספח מס'  
 

 בצע קיץ של הרשות הלאומית לזהירות בדרכיםהפקה ותליית שלטים למ - 2017/714הצעה מס'  .8
 מחיר עבורלקבלת הצעות  למחלקת רכש בבקשהמנהל היחידה לזהירות בדרכים אבי גורן, פנה 

 .צמתים ברחבי העירבהפקת שמשוניות כולל תלייתן 
 

 הצעות, כמפורט להלן: 2ספקים, התקבלו  4 -מחלקת רכש פנתה בנוהל הצעות מחיר ל
 

היוצר סדנא לשילוט בע"מ שון שלטים 

מחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותיח' חישובתאור הפריט
שמשונית מודפסת דיגיטלי במידות: 100*300 ס"מ כולל גרפיקה 

והדפסה צבעונית כולל גימורים ע"ג מסגרת עץ כולל תליה בצמתים 

ברחבי העיר עד גובה 2 מטר - יש לצרף אישור מהנדס 

602901740028517100יחידהקונסטרוקציה לתליית השלט לאחר ההתקנה

הספק הזוכה מתחייב לתלות השלטים 4 ימים מזמן אישור הגרפיקה

 1740017100סה"כ ללא מע"מ ₪ 
 

ר סדנא יוצה עות המחיר,  מחלקת רכש  ממליצה לוועדה לאשר ההתקשרות עםלאחר בדיקת הצ
הזולה שהיא הצעתם מע"מ, בהתאם ל₪ +  17,100לביצוע העבודה בעלות של , שילוט בע"מל

 .ביותר
 

 1744.780  -י תקציבמקור 
 (8)נספח מס' 
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  החלטות הועדה:

 מוסדות ציבורובבדיקות תרמו גרפיות במוסדות חינוך ביצוע  – 2017/401הצעה מס'  .1
אינפרא אגף ההנדסה להתקשרות עם חברת  המלצתאשר ל ראש העירייהמ"מ ועדה ממליצה בפני וה

 מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.₪ +  32,000בעלות של  לביצוע העבודה ,רד טכנולוגיות
 .אחזקהימה שתועבר ע"י מחלקת התשלום יבוצע על פי ביצוע בפועל ובהתאם לרש

 
 2017של הסטנדאפיסט חן מזרחי בכנס מתגייסים  מופע – 2017/411הצעה מס'  .2

חברת גאגא אגף החינוך להתקשרות עם  המלצתאשר ל ראש העירייהמ"מ ועדה ממליצה בפני וה
עתה כולל מע"מ, בהתאם להצ₪  17,550, בעלות של הסטנדאפיסט חן מזרחי, עבור המופע של גבוקינ

 שהיא הזולה ביותר.
 

 HP DESIGNJET T - 830 36 - IN)פלוטר( משולבת  רכישת מדפסת - 142/2017הצעה מס'  .3

MULTIFUNCTION F9A30A לאגף ההנדסה   ____________________  
מחלקת רכש לרכוש המדפסת מחברת  המלצתאשר ל ראש העירייהמ"מ ועדה ממליצה בפני וה

 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.₪,  18,717.95לות של , בעבע"מ 2011ריקוטק מרכז 
 

 להסדרת החנייה בבי"ס אלהודאמדידה ותכנון תנועתי ופיזי  ביצוע – 2017/431הצעה מס'  .4
יוגב  להתקשרות עם חברתנדסה האגף ה המלצתאשר ל ראש העירייהמ"מ ועדה ממליצה בפני וה

מע"מ, בהתאם להצעתה + ₪  68,000 עלות שלבלביצוע העבודה  ,תכנון פיקוח וייעוץ בע"מ הנדסה
 שהיא הזולה ביותר.

 

 תכנון פיזי להסדרת החנייה ברחוב גלעד – 2017/441הצעה מס'  .5
 לשאלת הוועדה מדוע יש פער בין המחירים?

עוז מאגף ההנדסה משיב אותה הצעה/דרישה הועברה לכל המתכננים, מדובר במחיר סביר המקובל 
 בשוק.

נדסה האגף ה המלצתאשר ל ראש העירייהמ"מ ועדה ממליצה בפני והלאור האמור לעיל, 
+ ₪  14,000 בעלות שללביצוע העבודה  ,תכנון פיקוח וייעוץ בע"מ יוגב הנדסה להתקשרות עם חברת

 מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.
 

  – 145/2017הצעה מס'  .6
    נווה יהונתןועות תכנון תוספת פיר מעלית בבתי ספר ג'ואריש, אחווה, שרת, ר

דוד חברת  להתקשרות עםנדסה האגף ה המלצתאשר ל ראש העירייהמ"מ ועדה ממליצה בפני וה
 .מע"מ +₪  12,500 בעלות שללביצוע העבודה  ציזלינג הנדסת בנין בע"מ
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 מוקדניםהו העירוני פיקוחה 'מח ,העירוני שיטורה לעובדי רכישת מדים - 2017/614הצעה מס'  .7

 המדים: לרכושמחלקת רכש  המלצתאשר ל ראש העירייהמ"מ ה ממליצה בפני ועדוה
מע"מ לכל עובד, בהתאם ₪ +  2,078בעלות של , יהושוע בן נוןמעבור השיטור העירוני והפיקוח 

 להצעתו שהיא הזולה ביותר;
מע"מ לכל עובד, בהתאם להצעתם שהיא ₪ +  2,440, בעלות של מסריגי ירושליםעבור המוקדנים 

 זולה ביותר;ה
בכל  .האישור בכפוף לאישור גזברות על כל הזמנה, העירייה אינה מתחייבת לקנות את כל הכמות

   .כום הרכישה בשנה לא יעלה על סכום המחייב מכרזמקרה, ס
        

 הפקה ותליית שלטים למבצע קיץ של הרשות הלאומית לזהירות בדרכים - 2017/714הצעה מס'  .8
ר סדנא יוצה התקשרות עםלמחלקת רכש   המלצתאשר ל ראש העירייהמ"מ  ועדה ממליצה בפניוה
הזולה שהיא הצעתם מע"מ, בהתאם ל₪ +  17,100לביצוע העבודה בעלות של  שילוט בע"מ,ל

 .ביותר
 

 
 רוזה עללאל                                  כהן גלית                                                                                  

 גזברית העירייה                       מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                         
 
 
 

 ראש העירייה:מ"מ ת והחלט
 

 מוסדות ציבורובבדיקות תרמו גרפיות במוסדות חינוך ביצוע  – 2017/401הצעה מס'  .1
בעלות של  לביצוע העבודה ,אינפרא רד טכנולוגיותלהתקשרות עם חברת  ת הוועדהמאשר המלצ

התשלום יבוצע על פי ביצוע בפועל  מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.₪ +  32,000
 ה.אחזקובהתאם לרשימה שתועבר ע"י מחלקת 

 
 2017של הסטנדאפיסט חן מזרחי בכנס מתגייסים  מופע – 2017/411הצעה מס'  .2

הסטנדאפיסט חן , עבור המופע של גחברת גאגא בוקינלהתקשרות עם  מאשר המלצת הוועדה
 כולל מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.₪  17,550, בעלות של מזרחי

 
 HP DESIGNJET T - 830 36 - IN)פלוטר( משולבת  רכישת מדפסת - 142/2017הצעה מס'  .3

MULTIFUNCTION F9A30A לאגף ההנדסה   ____________________  
₪,  18,717.95, בעלות של בע"מ 2011ריקוטק מרכז לרכוש המדפסת מחברת  מאשר המלצת הוועדה

 בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.
 

 להסדרת החנייה בבי"ס אלהודאמדידה ותכנון תנועתי ופיזי  ביצוע – 2017/431הצעה מס'  .4
לביצוע העבודה  ,תכנון פיקוח וייעוץ בע"מ דסהיוגב הנ עם חברתלהתקשרות  מאשר המלצת הוועדה

 מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.+ ₪  68,000 בעלות של
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 תכנון פיזי להסדרת החנייה ברחוב גלעד – 2017/441הצעה מס'  .5

לביצוע העבודה  ,תכנון פיקוח וייעוץ בע"מ יוגב הנדסה עם חברתלהתקשרות  מאשר המלצת הוועדה
 מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.+ ₪  14,000 בעלות של

 
  – 145/2017הצעה מס'  .6

    נווה יהונתןותכנון תוספת פיר מעלית בבתי ספר ג'ואריש, אחווה, שרת, רעות 
בעלות לביצוע העבודה  דוד ציזלינג הנדסת בנין בע"מחברת  עםלהתקשרות  מאשר המלצת הוועדה

 .מע"מ +₪  12,500 של
 

 מוקדניםהו העירוני פיקוחה 'מח ,העירוני שיטורה לעובדי רכישת מדים - 0172/614הצעה מס'  .7
 המדים: לרכוש מאשר המלצת הוועדה

מע"מ לכל עובד, בהתאם ₪ +  2,078בעלות של , יהושוע בן נוןמעבור השיטור העירוני והפיקוח 
 להצעתו שהיא הזולה ביותר;

מע"מ לכל עובד, בהתאם להצעתם שהיא + ₪  2,440, בעלות של מסריגי ירושליםעבור המוקדנים 
 הזולה ביותר;

בכל  אינה מתחייבת לקנות את כל הכמות. האישור בכפוף לאישור גזברות על כל הזמנה, העירייה
   .כום הרכישה בשנה לא יעלה על סכום המחייב מכרזמקרה, ס

        
 ית לזהירות בדרכיםהפקה ותליית שלטים למבצע קיץ של הרשות הלאומ - 2017/714הצעה מס'  .8

לביצוע העבודה בעלות של  שילוט בע"מ,ר סדנא ליוצה עםלהתקשרות  מאשר המלצת הוועדה
 .הזולה ביותרשהיא הצעתם מע"מ, בהתאם ל₪ +  17,100

 
 

 
 עו"ד מוטי יצחקי        

     מ"מ ראש העירייה               
                                                                                                      

 
 רמלה,


