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 גזברית העירייה.  בחדר (2018 באוקטובר 23)  חשון תשע"טי"ד שלישי,  יוםב להצעות פטורותהועדה מישיבת 

 
 :                                 נוכחים                                                                : משתתפים

 מנהל מחלקת גינון  –יוסף ברוש גזברית העירייה                                     -רוזה עללאל
 כלכלן אגף ההנדסה  -עוז בן שלוש                            עמ"שוימשנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

       מנהל מחלקת אחזקה –אילן שרמי                                   גזברית העירייה  - רוזה עללאל
                             מח' משק ונכסים  מנהלת  -מיכל רוטמן 

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון
 

 הנדון:
 

 מעוצבות למרחבי למידה בביה"ס בן צבי  -  PVCהדפסות על למינציה ו -2018/406הצעה מס'  .1

 בן צבי קיים צורך להדפסות על למינציה מעוצבות למרחבי למידה , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלתלביה"ס 
 הצעות מחיר, מהספקים הבאים: 

 שי שלטים, מולטי למינציה ושון שלטים.
 נענו לבקשה:

 שון שלטים ומולטי למינציה.   
 כעל זוכים הספק עונה על דרישות העירייהכולל מע"מ, ₪  10,361, מולטי למינציהמחלקת הרכש ממליצה להכריז על 

 כולל מע"מ .₪  10,361סכום לא יעלה ועונה על דרישות ביה"ס ודרישת העירייה, 

 M 21, פרויקט  2714 –מקור תקציבי 

 ( 1נספח מס' ( 

   

מולטי 
   שון שלטים   למינציה

 כמות יח' חישוב תאור הפריט
מחיר 
 הערות מחיר סה"כ מחיר יחידה מחיר סה"כ יחידה

 715 715 633 633 1 יחידה מ"ר 6.43הדפסה על מדבקה + למינציה מט 

ההצעה 
כוללת 

עיצוב גרפי 
והדפסה 
 דיגיטלית

 847 847 735 735 1 יחידה מ"ר 7.66הדפסה על מדבקה + למינציה מט 

 1232 308 896 224 4 יחידה מ"ר 2.8הדפסה על מדבקה + למינציה מט 

 330 110 240 80 3 יחידה מ"ר 1הדפסה על מדבקה + למינציה מט 

 2376 1188 4052 2026 2 יחידה מ"ר 9.86מ"מ  3עובי  PVCהדפסה על 

 174 174 249 249 1 יחידה מ"ר 1.45מ"מ  3עובי  PVCהדפסה על 

 132 132 179 179 1 יחידה מ"ר 1.08מ"מ  3עובי  PVCהדפסה על 

 2160 108 1200 60 20 יחידה מ"ר 0.87מ"מ  3עובי  PVCהדפסה על 

 0   432 108 4 יחידה 6חיתוך אותיות מאוראקל מט בגוון שחור 
הדפסה על שמשונית ותפירה לרצועה סגורה 

 0   240 80 3 יחידה 10

   7966   8856       ₪ללא מע"מ סה"כ 

   1354.22   1505.5       מע"מ

   9320.22   10361.5       ₪סה"כ כולל מע"מ 
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 רכישת פופים למרחבי לימדה בביה"ס בן צבי  – 407/2018הצעה מס' . 2

 הצעות מחיר מהספקיםבן צבי נדרש לרכוש פופים למרחבי למידה , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת לביה"ס    
 הבאים:   
 אודי בן חיים ולליאו וייסמן .   
 נענו לבקשה:   
 . אודי בן חיים   

   הדומים  -טבלת השוואות 

אודי בן 
  חיים

 תאור הפריט
יח' 

 מחיר סה"כ מחיר יחידה כמות חישוב

ההדום עשוי ספוג קשיח  - 40/50/40הדום 
מצופה בבד וריפוד. החלק התחתון מצופה בבד 

 2750 275 10 יחידה עמיד בשחיקה. 

 2750       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 467.5       מע"מ

 3217.5       ₪סה"כ כולל מע"מ 
 

 , הספק עונה על דרישות העירייה. מע"מכולל ₪ ₪  3,217אודי בן חיים , ע"ס מחלקת רכש ממליצה להכריז על 

 M 21, פרויקט  2714 –מקור תקציבי 
 ( 2)נספח מס' 

 

 עיצוב באמצעות עץ מרחבי למידה בגלריה בביה"ס בן צבי  – 408/2018הצעה מס' . 3

 מהספקיםבן צבי נדרש לעצב מרחבי למידה באמצעות עץ , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר ביה"ס ב     

 , זאב הנגר ,ליאו וייסמן.מסגריית המרכז הבאים:      

 זאב הנגר נענו לבקשה:  

  זאב הנגר   

 תאור הפריט
יח' 

 מחיר סה"כ מחיר יחידה כמות חישוב

 1900   1 יחידה עמדת מחשב לפי תכנית

 900   1 יחידה לפי תכנית 1.1*2.2מסגרת 

 1500   1 יחידה לפי תכנית -מסגרות עץ טבעי 
מוטות  24קורות עץ אורן לפי מידות + 

 3000   5   הברגה לפי תכנית

 7300       ₪סה"ע ללא מע"מ 

 1241       מע"מ

 8541       ₪סה"ע כולל מע"מ 

 

  הזוכה עונה על דרישות העירייהכולל מע"מ ,₪  8,541זאב הנגר , ע"ס מחלקת רכש ממליצה להכריז על 

 כולל מע"מ.₪  8,541כום ההתקשרות לא יעלה על ס

 M 21, פרויקט  2714 –מקור תקציבי   
 ( 3)נספח מס' 
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 מדבקות למרחבי למידה בביה"ס לילנטל  Pvcהתקנת  – 409/2018הצעה מס' . 4

 פנתה בבקשהעוצבים ובחיתוך צורני למרחבי למידה , מחלקת רכש מ   PVCולביה"ס לילינטל נדרש להתקין טפטים 
 קובץ פלוס ושון שלטים. לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים: 

 כולל מע"מ .₪  15,912, ע"ס קובץ פלוס העירייה של דרישות להתקבלה הצעת מחיר העונה 
 כולל מע"מ.₪  15,912, ע"ס קובץ פלוס  מחלקת רכש ממליצה להכריז על

 M 21, פרויקט  2714 –מקור תקציבי      
 ( 4)נספח מס' 

 
 שיפוץ ועיצוב מרחבי למידה בביה"ס בן צבי  – 410/2018הצעה מס' . 5

 לביה"ס בן צבי נדרש לשפץ ולעצב מרחבי למידה, מחלקת רכש פנתה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:
 נתנאל ניזרי , מסגריית המרכז ,בית רוחם ועיצובים בגבס. 

  עיצובים בגבס. נענו לבקשה:   

 

עיצובים 
 בגבס

 מחיר תאור העבודה

. העבודה כוללת קילוף 2וקומה  1צביעת הכניסה כולל חדר מדרגות קומה  עבודות צבע.
 6800 שכבות רופפות וצביעה .)לא כולל החלקות שפכטל(. 

 6400 צביעת מעקה בצבע שמן נגד חלודה.

 0   עבודות גבס.

 3200 פתחים בגבס ירוק.  4סגירת 

 500 סגירה בגבס מדף תחתון בנישה. 

 1600 פתחים בפרספקס.  2סגירת 

 1600 נקודות חשמל למחשב. 4אספקה והרכבה של 

 7600 מ/א. 38סה"כ  - 2 -ו 1בניית קרניז היקפי בקומה 

כולל הזנת חשמל  ספוטים 28ספוטים לד לכל קומה סה"כ  14אספקה והרכבה של 
 4600 ומפסק הדלקה.

 450 אספקה והרכבה של נקודת חשמל לברקו בתקרה 

 1950 כבלים פלדה מהמעקה לתקרה  13אספקה והרכבה של 

 1600 בניית קיר גבס מעל המעקה עד התקרה 

 0 עבודות קרמיקה.

 2 -ו 1אספקה והרכבת קרמיקה דמוי פרקט כולל פנלים וספים בקומת כניסה, קומה 
 R-9 22500 -מ"ר. מקדם שחיקה  75 -סך כ

 1200 מדרגות כולל סף נגד החלקה 30חיפוי 

 60000 ₪סה"כ ללא מע"מ 

 10200 מע"מ

 70,200 ₪סה"כ כולל מע"מ 

 
 

 כולל מע"מ, הספק עונה על דרישות העירייה ₪  70,200, ע"ס עיצובים בגבסממליצה להכריז על  רכש מחלקת 
 כולל מע"מ.₪  70,200סכום העבודה לא יעלה על , 

 M 21, פרויקט  2714 –מקור תקציבי      
 ( 5)נספח מס' 

 
 
 
 
 
 
 בביה"ס לילינטל שיפוץ מרחבי למידה  – 411/2018הצעה מס' . 6
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 לביה"ס לילינטל נדרש לשפץ ולעצב מרחבי למידה, מחלקת רכש פנתה לקבלת הצעות לספקים הבאים:    
 וכהן רונן .נתנאל ניזרי , מסגריית המרכז ,בית רוחם     
 נענו לבקשה: כהן רונן.    

 

 כהן רונן

 מחיר תאור העבודה

  עבודות גבס.

10500 

 ס"מ.  285הנמכת גבס מעל במה רבע עיגול, קוטר 

 ס"מ 95/270עמודים צמודי קיר לשולחן בר + הנמכה,  2

 ס"מ 120/270עמוד צמוד קיר לשולחן מייקרים + הנמכה  1

   תאורה וחשמל.

 גופי תאורה מעל במה  3

3000 

 גופי תאורה מעל מייקרים 3

 יחידות 2סה"כ  -גוף תאורה מעל שולחן בר  1

 עבודות חשמל

   שיפוץ וצביעה.

 הסרת קרמיקה משני קירות

 שיפוץ והחלקת הקירות 5500

 19000 ₪סה"כ ללא מע"מ 

 3230 מע"מ

 22,230 ₪סה"כ כולל מע"מ 

 
 ס ,כולל מע"מ , הספק עונה על דרישות ביה"₪  22,230כהן רונן , ע"ס ממליצה להכריז על מחלקת רכש    
 כולל מע"מ.₪  22,230בסה"כ העבודה לא יעלה על    

 M 21, פרויקט  2714 –מקור תקציבי         
 ( 6)נספח מס' 

 
 רכישת מערכות ישיבה לביה"ס שש שנתי ע"ש ביסטריצקי  – 412/2018הצעה מס' . 7

 נדרש לרכוש מערכות ישיבה מרחבי למידה , מחלקת רכש פנתה בבקשה  לביה"ס שש שנתי ע"ש ביסטריצקי    
 לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:    
 אלעד, הום סנטר וליאו וייסמן.מילגה ,    
 מילגה.נענו לבקשה:     
 כולל מע"מ.₪  12,626מילגה , ע"ס ממליצה לאשר ההתקשרות עם מחלקת רכש     

  מילגה   טבלת השוואות מערכות ישיבה

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

 3590.52 598.42 6 יחידה Eבד  90אורך  18עובי  90מרקש מזרן רוחב 

 5568.42 928.07 6 יחידה Eבד  90אורך  18עובי  90מרקש מזרן  עם משענת רוחב 

 1205.2 602.6 2 יחידה Eבד  90אורך  90/45/37מרקש הדום 

 427.35 427.35 1   הובלה ללקוח

 10791.5       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 1834.55       מע"מ

 12,626.0       ₪סה"כ כולל מע"מ 
 

 M 21, פרויקט  2714 –מקור תקציבי      
 ( 7)נספח מס' 

 
  רכישת ריהוט לביה"ס שש שנתי ע"ש ביסטריצקי – 413/2018הצעה מס' . 8
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 נדרש לרכוש ריהוט למרחבי למידה, מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלתלביה"ס שש שנתי ע"ש ביסטריצקי     
 הצעות מחיר מהספקים הבאים:    
 , ליאו טייסמן ורהיטי הכח.גיל פרויקטים , אורן רהיטים     
 נענו לבקשה:רהיטי הכח.    
    כולל מע"מ.₪  40,745, ע"ס  רהיטי הכחממליצה לאשר ההתקשרות עם מחלקת רכש     

     

  רהיטי הכח   

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

 4800 2400 2 יחידה 3604כוננית טרפז + מדפים גב מלא אפור / צהוב 

 4400 2200 2 יחידה כוננית טרפז ללא מדפים גב צבעוני

 3100 3100 1 יחידה מחשבים טרפזי )ללא תאורה( סנדוויץ'דלפק 

 4400 1100 4 יחידה פורמייקה קנט שחור 120שולחן פיצה קוטר 

 1900 950 2 יחידה פורמייקה קנט שחור 80שולחן פיצה קוטר 

 7000 3500 2 יחידה ציפוי ספסלים סנדוויץ' מצופה פורמייקה אפור כהה

ס"מ ריפוד  45ס"מ גובה  40*40המתנה סינגל  בארי קובייץ
 960 480 2 יחידה ירוק טורקיז בסיס מתכת שחור

 5580 465 12 יחידה דגנית, כסא אורח אפור פלסטיק רגליים עץ בוק טבעי

 1185 395 3 יחידה סלבדור, כסא המתנה אפור פלסטיק שלד ניקל

 1500 1500 1 יחידה הובלה והרכבה

 34825       ₪מע"מ סה"כ ללא 

 5920.25       מע"מ

 40,745.25       ₪סה"כ כולל מע"מ 
 

 M 21, פרויקט  2714 –מקור תקציבי 
 ( 8)נספח מס' 

 
  רכישת תמונות על קנבס מעוצבות למרחבי למידה בביה"ס שש שנתי ע"ש בסטריצקי  – 414/2018הצעה מס' . 9

 לרכוש תמונות קנבס מעוצבות למרחבי למידה, מחלקת רכש פנתה לביה"ס שש שנתי ע"ש בסטריצקי נדרש     
 , תמונות דאלי ושון שלטים.שי שלטים  פנתה בבקשה לקבלת הצעות לספקים הבאים:    
 , תמונות דאלי.שי שלטים  :נענו לבקשה    

 עונה על דרישות ביה"ס,כולל מע"מ כעל זוכה הספק ₪  1,300תמונות דאלי , ע"ס מחלקת רכש ממליצה להכריז על     
 כולל מע"מ.  ₪  1,300סכום הרכישה לא יעלה על     

       

  שלטים שי   קנבס -טבלת השוואות 

תמונות 
  דאלי

 תאור הפריט
יח' 

 כמות חישוב
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 מחיר סה"כ יחידה

 70*240תמונות על קנבס בגודל:  2 -הצעת מחיר ל
 1111.2 555.6 1180 590 2 יחידה כולל הדפסה ומתיחה על מסגרת עץ

 1111.2   1180       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 188.904   200.6       מע"מ

 1300.104   1380.6       ₪סה"כ כולל מע"מ 

 M 21, פרויקט  2714 –מקור תקציבי          
 ( 9)נספח מס' 

 
 

 מרחבי לימה בביה"ס שש שנתי ע"ש בסטריצקי  ועיצוב שיפוץ  – 415/2018הצעה מס' . 10
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 נדרש לשפץ ולעצב מרחבי לימדה , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת לביה"ס שש שנתי ע"ש בסטריצקי  
 , מסגריית המרכז , בית רוחם , י. יהודה שרותי בניה וחברת אלי חמוד.זרי ינתנאל נ הצעות מחיר מהספקים הבאים: 
 נענו לבקשה: 
 וחברת אלי חמוד. י. יהודה שרותי בניה 

     

   מבואה -שש שנתי  -עבודות בינוי ושיפוץ 

י. יהודה שרותי 
 חברת אלי חמוד בניה 

 מחיר סה"כ מחיר סה"כ כמות יח' חישוב תאור הפריט

עבודות בינוי ושיפוץ בי"ס שש שנתי. השיפוץ 
כולל: עבודות בינוי ושיפוץ, חיפוי, רכישה 
והתקנת גופי תאורה כולל עבודות חשמל, 

נקודות מאור, חשמל ותקשורת. עבודות ריצוף 
     . . עבודות גבס, כולל מנוף P.V.Cוחיפוי, 

61960 67260 

 67260 61960     ₪סה"כ ללא מע"מ 

 11434.20 10533.2     מע"מ

 78,694.20 72,493.2     ₪סה"כ כולל מע"מ 

 
 הספק עונה על דרישות ביה"ס  לא כולל מע"מ₪  72,493ע"ש , י. יהודה שרותי בניהמחלקת רכש ממליצה להכריז , 

 ודרישות העירייה.

 M 21, פרויקט  2714 –מקור תקציבי   
 ( 10)נספח מס' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :המלצות הועדה
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כולל ₪  10,361, מולטי למינציהמאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה 
 מע"מ.

 
 רכישה והתקנת וילונות לכיתות מבנה חדש בביה"ס קשת - 2018/407הצעה מס'  .2
 אודי בן חיים,הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם     
 .כולל מע"מ ₪ 3,217ע"ס     
 
 רכישת רכיבים למעבדת מדעים לתיכון שש שנתי ע"ש ביסטריצקי  -2018/408הצעה מס' . 3

 זאב הנגר , מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה    
 כולל מע"מ.₪  8,541ע"ס     

 מדבקות למרחבי למידה בביה"ס לילנטל  Pvcהתקנת  – 409/2018הצעה מס' . 4
 ₪  15,912, ע"ס פלוס  קובץ המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת     
 כולל מע"מ.    
 
 שיפוץ ועיצוב מרחבי למידה בביה"ס בן צבי  – 410/2018הצעה מס' . 5

 ₪  70,200, ע"ס עיצובים בגבס הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם     
 כולל מע"מ.₪  70,200כולל מע"מ, הספק עונה על דרישות העירייה סכום העבודה לא יעלה על , 

 
 שיפוץ מרחבי למידה בביה"ס לילינטל  – 411/2018הצעה מס' . 6

 ₪  22,230כהן רונן , ע"ס  הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם
 כולל מע"מ.₪  22,230ע"מ , הספק עונה על דרישות ביה"ס ,בסה"כ העבודה לא יעלה על כולל מ

 
 רכישת מערכות ישיבה לביה"ס שש שנתי ע"ש ביסטריצקי  – 412/2018הצעה מס' . 7

 ₪  12,626מילגה , ע"ס  הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם
 כולל מע"מ.

 
  רכישת ריהוט לביה"ס שש שנתי ע"ש ביסטריצקי – 413/2018הצעה מס' . 8

 ₪  40,745, ע"ס  רהיטי הכח הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם
    כולל מע"מ. 

 
 רכישת תמונות על קנבס מעוצבות למרחבי למידה בביה"ס שש שנתי ע"ש בסטריצקי   – 414/2018הצעה מס' . 9

 דאלי , תמונות עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 
 כולל מע"מ.  ₪  1,300כולל מע"מ כעל זוכה הספק עונה על דרישות ביה"ס,סכום הרכישה לא יעלה על ₪  1,300ע"ס 

 
 

 שיפוץ ועיצוב  מרחבי לימה בביה"ס שש שנתי ע"ש בסטריצקי  – 415/2018הצעה מס' . 10
 , י. יהודה שרותי בניה עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות       
 .לא כולל מע"מ₪  72,493ע"ש       

 
 
 רונן עזריה                                                            עללאל רוזה                                      

 גזברית העירייה                                                             מנכ"ל העירייה                              
 
 
 

 

 

 :החלטות ראש העיר
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 כולל מע"מ.₪  10,361, מולטי למינציהההתקשרות עם מאשר 
 

 רכישה והתקנת וילונות לכיתות מבנה חדש בביה"ס קשת - 2018/407הצעה מס'  .2
 .כולל מע"מ ₪ 3,217 אודי בן חיים,ע"סהתקשרות עם מאשר ה    
 
 רכישת רכיבים למעבדת מדעים לתיכון שש שנתי ע"ש ביסטריצקי  -2018/408הצעה מס' . 3

 כולל מע"מ.₪  8,541זאב הנגר , ע"ס  מאשר ההתקשרות עם    

 מדבקות למרחבי למידה בביה"ס לילנטל  Pvcהתקנת  – 409/2018הצעה מס' . 4
 כולל מע"מ.₪  15,912, ע"ס פלוס  קובץ  מאשר ההתקשרות עם    
 
 שיפוץ ועיצוב מרחבי למידה בביה"ס בן צבי  – 410/2018הצעה מס' . 5

 כולל מע"מ, הספק עונה על דרישות העירייה סכום ₪  70,200, ע"ס עיצובים בגבס מאשר ההתקשרות עם     
 כולל מע"מ.₪  70,200העבודה לא יעלה על ,      

 
 שיפוץ מרחבי למידה בביה"ס לילינטל  – 411/2018הצעה מס' . 6

 כולל מע"מ , הספק עונה על דרישות ביה"ס ,בסה"כ העבודה₪  22,230כהן רונן , ע"ס  מאשר ההתקשרות עם
 כולל מע"מ.₪  22,230לא יעלה על 

 
 רכישת מערכות ישיבה לביה"ס שש שנתי ע"ש ביסטריצקי  – 412/2018הצעה מס' . 7

 כולל מע"מ.₪  12,626מילגה , ע"ס  ההתקשרות עםמאשר 
 
  רכישת ריהוט לביה"ס שש שנתי ע"ש ביסטריצקי – 413/2018הצעה מס' . 8

    כולל מע"מ.₪  40,745, ע"ס  עם רהיטי הכח מאשר ההתקשרות 
 

 רכישת תמונות על קנבס מעוצבות למרחבי למידה בביה"ס שש שנתי ע"ש בסטריצקי   – 414/2018הצעה מס' . 9
 כולל מע"מ כעל זוכה הספק עונה על דרישות ביה"ס,₪  1,300דאלי ,ע"ס  תמונות מאשר ההתקשרות עם

 כולל מע"מ.  ₪  1,300סכום הרכישה לא יעלה על 
 
 

 שיפוץ ועיצוב  מרחבי לימה בביה"ס שש שנתי ע"ש בסטריצקי  – 415/2018הצעה מס' . 10
 .לא כולל מע"מ₪  72,493 ע"ס , י. יהודה שרותי בניה מאשר ההתקשרות עם       

 
 

            
 מיכאל וידל                                                                                                                       

 ראש העיר                                      
 רמלה


