
 ס"ד ב

 

      
 

 15-2019/73מס'   ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                        
 פטור ממכרז -עדת התקשרויותו                                                                                                    

1 

 

 (, בחדר ישיבות2019 דצמבר 08תש"ף )  כסלו 'י ראשון יוםבהתקיימה ש ועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  
 רמלה.  1, ויצמן , בבניין העירייה ע"ש זינגר ז"לע"ש אפריאט ז"ל 

 
 :נוכחים                                                                         משתתפים:
 שובמנהל מח' מח -משה ביטן     גזברית העירייה                                         -ל רוזה עללא

 אירועיםאגף ספורט ו -רוזנברג אורן                                      משנה ליועמ"ש  - סופי ויטלםעו"ד 
 גף ספורט ואירועיםא  -טירן בוקובזה                         מנהלת מחלקת משק ונכסים - מיכל רוטמן

 אגף הנדסה כלכלן -רו"ח עוז בן שלוש  
 מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון 

 
 הנדון:

 
 רכישת מזרקים לטיפול באלרגיה למוסדות חינוך - 2019/640הצעה מס'  .1

  . רםמדיקה, דקר, שא"ג, ממהבאים :  ספקים 4 -קבלת מחיר למח' רכש פנתה ללשם רכישת מזרקים לטיפול באלרגיה, 
 הספקים שנענו לבקשה : מדיקה, דקר, שא"ג. 

  :להלן טבלת הצעות מחיר
  

   
 מדיקה

 
 דקר

 
 ש.א.ג

תיאור  
 הפריט/העבודה/השירות

יחידת 
 מידה

 כמות
מחיר 

 יחידה 
מחיר 
 סה"כ 

מחיר 
 יחידה 

מחיר 
 סה"כ 

מחיר 
 יחידה 

מחיר 
 סה"כ 

מזרק אפינפרין לילדים עד 
 כיתה ב'

 50362 298 78432.9 464.1 40560 240 169 יחידה

מזרק אפינפרין לילדים 
 מכיתה ג' ומעלה

 7152 298 11138.4 464.1 6000 250 24 יחידה

 57514   89571.3   46560       ₪סה"כ ללא מע"מ 
 

 ** המחירים לא כוללים מע"מ.
 

מהו ההסבר לפער בין המחירים? מנהלת מח' רכש משיבה כי חברת מדיקה וחברת שאג הן יבואניות של   - לשאלת הועדה 
 תרופות ולכן מחירן זול יותר. 

 
הספק  לא כולל מע"מ. ₪  46,560ע" ס  חברת מדיקהרכישה מהחברה שהצעתה הזולה ביותר,  מח' רכש ממליצה לאשר ה
 עונה על דרישות העירייה. 

 
  1813200932 -מקור תקציבי 

 
 (1)נספח מס' 

 
 יהול ופיקוח על עבודות פיתוח של מדרחוב בעירנ  - 2019/074הצעה מס'  .2

  :כדלקמן חברות 6-אגף הנדסה פנה ל, עבודות  פיתוח של מדרחוב בעירניהול ופיקוח על לשם קבלת הצעות מחיר עבור 
י.א. עמית הנדסה בע"מ, נריה הנדסה בע"מ, ע.א מהנדסים בע"מ, ניסים שוקר ,  תמך י.ג הנדסה אזרחית בע"מ

 מהנדסים ויועצים בע"מ, דבלמן פרצלינה ניהול פרויקטים ומבנים בע"מ.

 :  מע"מ( כולל לא₪  2,400,000)לפי אומדן של להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה 
 מעלות הפרויקט( 2.95%לא כולל מע"מ )לפי ₪  70,800 -תמך י.ג הנדסה אזרחית בע"מ

₪  70,800תמך י.ג הנדסה אזרחית בע"מ ע"ס הצעת המחיר היחידה של חברת  ההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר
 מעלות הפרויקט(. 2.95%)לפי   לא כולל מע"מ

 
  2810 -תקציבי מקור

 
 ( 2)נספח מס' 
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 רכישת חומרי הדברה לגינון ולתברואה  - 2019/408הצעה מס' .3
 אגרוטל ,רימי , :הבאים קבלת הצעת מחיר לספקיםלשם רכישת חומרי הדברה לגינון ולתברואה, מח' רכש פנתה ל

 .הגרעין ,המשביר לחקלאי
 הספקים שנענו להצעה: אגרוטל, רימי, הגרעין.

 
 הלן טבלת הצעות מחיר:ל

 

 
 

 ** המחירים לא כוללים מע"מ. 

 

הגרעיןרימיאגרוטל

מחיר יחידהמחיר יחידהמחיר יחידהכמותיחידת מידהתיאור הפריט

1205225ליטרטייפון- 20ליטר

5180ליטראלבר סופר-10 ליטר

1205ליטרדיאורקס -5 ליטר

5341ליטרסופר סלקט

51701ליטרגרלון 4

1315ליטרתכשיר קודקוד -5 ליטר

3136ק"גמשחת גיזום נקטק

169שק 25 ק"גדשן אוריאה

154שק 25 ק"גגופרת אמון

1378ליטרתכשיר הדברה -ראונדפ 20 ליטרים

1325ליטרתכשיר הדברה -טומהוק 20 ליטרים 

1147ליטרתכשיר קונפידור

1189ליטרדורסן -5 ליטר

1283ליטרבסטה- 5 ליטר

10ליטרסימבוש

1189ליטראוקסיגל 5 ליטר 

1367ליטראוקסיגל 10 ליטר 

1331260גרםמונטור

5210ליטרפסטר

10147ליטרשמן קידי

19280ליטרשוהם

17080ליטרדלתא סופר

1565060ליטרסיפירין

10135ליטרבאייסדל 16R של חברת באייר

1483ליטרמאסטר פליי

1357460450ליטרM.L.Oליטר 25 

5583575ק"ג גרנולר

1346330235ק"גפסטה למכרסמים דלי 15 ק"ג

1252240230ק"גסולו בלוק דלי 8 ק"ג

1225250חבילהג'ל לנמלים אריזה של 5 יחידות בחבילה 

1225150חבילהג'ל לתיקנים אריזה של 5 יחידות בחבילה

1131125ק"גספרימי אבקה

11120ק"גקוביות האכלה לחולדות

110095חבילהפתיון משיכה למכרסמים

192.8812095חבילהמלכודת דבק לעכברים )72 יחידות (

1230.4384חבילהמלכודת דבק לחולדות 48 יח'

1650600חבילהמלכודת לזבובים שקיות. בקרטון 50 יח

1183615חבילהמלכודת צהובה למעופפים 10 יחידות בחבילה 

TREX 12925יחידה מלכודת קפיץ לחולדות

11819יחידה חליפות חד פעמי - כחול

12514יחידה כפפות לטקס כחולות ללא אבקה קרטון  50 יחידות 

110075יחידה מסיכה חצי פנים סיליקון 

18075יחידה זוג פילטר למסכת הדברה
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 יותר לפריט. בע"פ המחיר הזול   -אגרוטל, רימי, הגרעין הספקים: לאשר הרכישה מ מליצהמח' רכש מ

 
 דברה.לא כולל מע"מ לגינון ולה₪  95,000סכום הרכישה השנתי לא יעלה על 

 
  1715000720 -מקור תקציבי 

 . לא כולל מע"מ לשנה₪  70,000 -לתברואה/הדברה 
 לא כולל מע"מ לשנה. ₪  25,000גינון  -מקור תקציבי

 
 (3)נספח מס' 

 

  2019צרכים מיוחדים דצמבר ילדים בעלי אירועי חנוכה ל - 2019/409הצעה מס'  .4
חודש דצמבר  ) צרכים מיוחדיםלילדים בעלי אגף ספורט ואירועים פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור  אירועי חנוכה 

, מיק המצחיק, אופק הפקות, חוגגים הפקות, רחלי הרשקוביץ, סופרסאונד, אילי הפקות  לספקים הבאים:(2019
 ס. בוקינג פלו, פירומניה

 : להלן טבלת השוואות מחיר 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . המחירים כוללים מע"מ** 
 
 

 כדלקמן :  ההתקשרותלאשר אגף ספורט ואירועים ממליץ 
  בעלות סבירה ולהצעות המקבילות  ביחסמופע אטרקטיבי ה. כולל מע"מ₪  5,000ע"ס  רחלי הרשקוביץ  - מופע פתיחה

 . ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע
 

          עשיר והאטרקטיבי ביותר , ביחס להצעות  המפרט.  כולל מע"מ₪  7,000חלי הרשקוביץ ע"ס ר -הפעלות ואטרקציות
 . המקבילות בעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע

 
 הערה :  יש לבדוק רישיונות הפעלה וביטוחים. 

 
 ק"ק צרכים מיוחדים 1822200782  -י תקציבמקור 

 
 (4)נספח מס' 

 
 

 

אילי  פרטים
 הפקות

אופק 
 הפקות

חוגגים  סופרסאונד
 הפקות

רחלי 
 הרשקוביץ

מיק 
 המצחיק

בוקינג  פירומניה
 פלוס

מופע: 
קרקס, 

קוסם, הצגת 
 ילדים, אחר

: דור  מופע
הגיבור 

בממלכת 
 המכבים

:  מופע
גוסטבו 
 \הקוסם 

 דנית

 מופע:
המדען זה 

 אני

:  מופע
 מטוסי על

 מופע:
יד ביד עם 

אנאבלה 
ממיטב שירי 

 עופרה חזה

:  מופע
שיגעון של 

 סביבות

 מופע:
קרקס אמני 

 אש

:  מופע
קסם של 

 ילד

 5000 5000 3510 5000 6000 4992 5000 5000 סה"כ
הפעלות 

ואטרקציות 
לילדים: 

מתנפחים, 
ביתני יריד, 

עמדות 
מולטימדיה, 

משחקי 
 שולחן, אחר

על המציע 
לציין כתב 

 כמויות.

 מתנפחים 2 לא הציע
4 

 מולטימדיה
משחקי  5

 שולחן

מאפרת 
קעקועים, 

נצנצים 
 איפור פנים
פינת בלוני 

 צורות
פינת 

 ג'אגלינג
 מתנפחים 2
שולחנות  4

 משחק
 מוסיקה

 מתנפחים 2
שולחנות  2

 משחק
2 

 מולטימדיה
עמדת  1

 יריד
 מוסיקה

4 
 מולטימדיה

 מתנפחים 2
משחקי  4

 שולחן
משחקי  4

 רצפה

בובות  3
 ענק
תחנות  10

 יריד
בועות  1

 סבון
עמדת  1

קעקועים 
 נצנצים

סדנאות  1
 גאגלינג

 לא הציע לא הציע

   6908 7000 6000 7000 7000  סה"כ
 סה"כ עלות 

 
5000 

הצעה 
 חלקית

12000 11992 12000 12000 10412 5000 
הצעה 
 חלקית

5000 
הצעה 
 חלקית
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  IBM  V5030 חסון אמערכות  -2019/410הצעה מס'  .5
שדרוג מערכת בשל צורך מידי שעלה מהיעדר בריבוי מקום אחסון , מח' מחשוב פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור 

 .  Cטריפל  ,בינת , מטריקס :הבאים  ספקיםל  IBMשל חברת  V5030  אחסון מסוג
 . Cטריפל  ,בינתהספקים אשר נענו לפנייה : 

 
 להלן הצעות מחיר : 

 כולל מע"מ.₪   C : 92,722 טריפל .א
 כולל מע"מ.₪  109,658בינת:  .ב
 

 אולגה גנקין  ) יצרן (,  IBMלשם קבלת אומדן מחיר למערכת האחסון נעשתה פנייה לנציגת חברת :  הערה 
 כולל מע"מ.₪  102,000 -מתשובתה למדים כי אומדן למערכת נאמד בכ                

 מ כולל מע"₪  92,772ע"ס   Cטריפל  חברת  של ההצעה הזולה ביותרההתקשרות עם  לאשר מחלקת המחשוב ממליצה
 שנים אחריות (.  3 -ו) המחיר כולל התקנה, אחזקה 

 
  1616000750 -מקור תקציבי 

 (5)נספח מס' 
 

 הכנת נספח עצים לתב"ע בשופטים דרום - 2019/411הצעה מס'  .6
 ועדה מחוזית, נדרש להכין נספח עצים לתכנית בשופטים דרום. הכחלק מדרישה של 

, דר' רקפת הדר גבאי אגרונומית ובוטנאית ,וף בע"מ נמקום אדריכלות  :כדלקמן  חברות 3 -אגף הנדסה פנה ללשם כך , 

 . חברת פרליס

 . דר' רקפת הדר גבאי אגרונומית ובוטנאית ,מקום אדריכלות נוף בע"מ החברות אשר נענו לפנייה :  

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 24,008 -. מקום אדריכלות נוף בע"מ1

 .₪ 47,385 -דר' רקפת הדר גבאי אגרונומית ובוטנאית. 2

₪  24,008חברת מקום אדריכלות נוף בע"מ ע"ס של  ביותר הצעת המחיר הזולה ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 

 כולל מע"מ.

 

 2810 -תקציבי מקור

 (6)נספח מס' 

 
 שקייה באצטדיון החלפת מערכת ה - 2019/412הצעה מס'  .7

זק בלתי הפיך לכר הדשא מניעת נלשם  והצורך המידי בהחלפת צנרת ההשקיהבעקבות קריסת מערכת ההשקיה באצטדיון 
ספקים  5 -ל תת קרקעית באצטדיוןהחלפת מערכת השקיה , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור באצטדיון
 פלדר נוף,דשא נוי אגרונומים בע"מ  , כות השקיה וגינון בונדה צפריר מער ,קווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ הבאים: א

  .  רן לוי שרותי גינון ותחזוקה ,בע"מ הקמה וטיפוח מדשאות ספורט

 בונדה צפריר מערכות השקיה וגינון  , אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ    :הספקים אשר נענו להצעה 
 
 
 
 
 
 
 

בונדה צפריר מערכות השקיה  טבלת השוואות 
 וגינון  

אקווה מערכות ניהול תשתיות 
 בע"מ
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 להלן טבלת השוואות מחיר להצעות הספקים:
 
 

 בונדה צפריר מערכות השקיה וגינוןהספק עם ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות  אגף  ספורט ואירועים ממליץ לאשר
 .  לספק יש ניסיון עשיר בתחום. כולל מע"מ ₪  82,501.4ע"ס  

 
 (.2020) שנת  אצטדיון 198000720   -י מקור  תקציב

 
 (7)נספח מס' 

 
 הפעלהמערכת אינטרקום ומערכת מצלמות עבור מרכז רכישת והתקנת  - 2019/413 הצעה מס'  .8

 כדלקמן: ספקים 3-מחלקת הביטחון פנתה ללשם התקנת מערכת אינטרקום ומערכת מצלמות למרכז הפעלה, 
G1  ,אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ ש. שחר שירותי בקרה וסיור בע"מ,   טכנולוגיות מיגון בע"מ . 

 כולל מע"מ. ₪  17,673  -  אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ  :הספקים אשר נענו לפנייה 
   מ. כולל מע"₪  17,673קול בע"מ ע"ס  זעקות ותקשורת רזא ההתקשרות עם מחלקת הביטחון ממליצה לאשר

 .התקנות מערכות אינטרקום ומצלמות לעירייה יש ניסיון קודם טוב עם הספק בתחום  

 . 1723000931, 1723000424-תקציבי  מקור

 (8נספח מס' )
 

 FAIRWALLהתקנה ותחזוקה שנתית של  - 2019/414הצעה מס'  .9
ספקים ל מחלקת המחשוב פנתה בבקשה, רשותי FAIRWALLמחיר להתקנה ותחזוקה שנתית של לשם קבלת הצעת 

 .  סופט מאסטר ,מטריקס ,טלקוד הבאים : 
 ,  active pasiveבחוות השרתים בתצורת   FORTIGATE 500Eמכונות  2של   דרישה להתקנה ותחזוקה  -הפנייה כללה 

יח'  תיאור העבודה 
 מידה

 
 כמות

מחיר 
מקסימאלי  

ליחידה לפני 
 מע"מ

מחיר 
מקסימאלי  

סה"כ 
בש"ח לפני 

 מע"מ

מחיר 
ליחידה 

לאחר 
הנחה ללא 

 מע"מ

 מחיר סה"כ 
 לאחר הנחה 

 ללא מע"מ

מחיר 
ליחידה 

לאחר 
 הנחה 

 ללא מע"מ

מחיר סה"כ לאחר 
 הנחה ללא מע"מ

 כל העבודות כוללות חפירה בטרנצר
פירוק הממטרות הישנות והעברתם למחסן .חפירת 

 ישנים במידת הצורך 75הדשא וסילוק צינורות 
כולל אביזרי החיבור  75/10אספקה והתקנת צינור 

. הכול 63לראש המערכת ואביזרי חיבור לצינורות 
 וחד.כולל חפירה ע"פ המפרט המי

 
 
 

 מ"א
 

 

 
 

673 

 

 
 

37 

 

 
 

24,901  

 

 
 

35 

 

 
 

23,555 

 

 
 

36.8 

 

 
 

24,776.5 

כולל אביזרי חיבור.  63/10אספקה והתקנת צינור 
 הכל כולל חפירה , ע"פ המפרט המיוחד.

 
 מ"א

 

 

666 

 

35 

 

23,310 

 

28 

 

18,648 

 

34.8 

 

23,193.5 
 1,074.6 10 972 9 1,080 10 108 יח' מ"מ 32-"1אספקה והתקנה של זוויות 

 806.0 14.9 648 12 810 15 54 יח' מ"מ36-"1אספקה והתקנה של רוכבים 

מ"מ כמפורט  32/10אספקה והתקנה של צינור 
 במפרט.

 מ"א
 

54 10 540 9 486 10 537.3 

 8005אספקה והתקנה של ממטרות ריינבירד" 
 ".או ש"ע.6נירוסטה פיה 

 21,492 398 20,520 380 21,600 400 54 יח'

 358.2 39.8 315 35 360 40 9 יח' 63אספקה והתקנה של סוף קו 

 626.9 69.7 540 60 630 70 9 יח' 63/75אספקה והתקנה מחברים 

 716.4 79.6 630 70 720 80 9 יח' "275Xאספקה והתקנה זוויות 

אספקה ,פריסה והתאמה של דשא שטוף טיפפווי 
 ס"מ חול. 1וכיסוי ב

 מ"ר
 

120 37 4,400 35 4,200 36.8 4,417.8 

 
 סה"כ  לפני מע"מ

78,391   ₪  70,514  ₪  77,999   ₪ 

 
 מע"מ

13,326.5   11,987.4  13,259.8 

 
 סה"כ כולל מע"מ

91,717.5  ₪  82,501.4  ₪  91,250.8 ₪ 



 ס"ד ב
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 . (   FORTIGATE 500E 3הרשותי )סה"כ   DRבאתר ה   מכונה נוספת

 כולל מע"מ. 25,000אומדן מחלקת המחשוב עמד על            
 

 להלן טבלת הצעת מחיר:
 

 הצעת המציע כולל מע"מ מציע מס"ד
 ₪  35,100 טלקוד 1
 ₪  174,979.35 מטריקס * 2
 ₪  20,475 סופט מאסטר 3

 
 נית לכללהאם נעשתה פנייה אחידה ושוויונית ? מנהל מח' המחשוב משיב שנעשתה פנייה אחידה ושוויו  -לשאלת הועדה 

 המציעים לרבות המפרט. 
 מכולל מע"₪  20,475ע"ס  סופט מאסטרחברת  ההצעה הזולה ביותר של עםההתקשרות לאשר מחלקת המחשוב ממליצה 

 כולל התקנה ואחזקה שנתית(. )המחיר 
 

 1616000750  - תקציבי מקור                
 (9)נספח מס' 

 
 כישת ערכות מבוא רובוטיקה לגני ילדים ר -2019/415הצעה מס'  .10

י אנטרלאב, כרמ ספקים: 5 -למח' רכש פנתה ערכות מבוא רובוטיקה לגני ילדים, עבור לשם קבלת הצעות מחיר 
  טכנולוגיות בע"מ. נשטיין, יבין ידע, דלילה, רובוטק ירוב

 רובוטק טכנולוגיות בע"מ. נשטיין, י: רובלפנייהנענו הספקים אשר 
 

 להלן טבלת הצעות מחיר:
  רובינשטיין  רובוטק    

יחידה/  תיאור פריט/עבודה/ שירות
 מידה

מחיר  מחיר יחידה כמות
 סה"כ

 מחיר סה"כ מחיר יחידה 

 42,480 885 42,480 885 48 ערכה לגו -ופלוד -למכונות פשוטותערכת מבוא 

לבני דופלו של לגו הכוללים  102הערכה כוללת 
 דמויות, גלגלי שיניים, צמיגים, משטחים וכו'.

הערכה מגיעה עם כרטיסיות הדגמים אשר 
 בעזרתם הילדים מגלים כיצד העולם בנוי. 

לערכה יש מעטפת פדגוגית שלימה )מדריך 
לגננת( לפעילויות חווייתיות, וללימוד המכונות 

 הפשוטות בקונספט מדעי.

      

 42,480  42,480    סה"כ ללא מע"מ 

 אין הנחה  3,398.4     8%הנחה 

 42,480  39,081.6    סה"כ ללא מע"מ 

 
לא כולל ₪  39,081.6ע"ס  בע"מ  ובוטק טכנולוגיותרלאשר הרכישה מהספק שהצעתו הזולה ביותר,  מח' רכש ממליצה 

 הספק מפתח את הערכות כמו כן הספק עונה על כל דרישות העירייה. מע"מ.
 

  1813200931נסות משה"ח לגני טרום חובה הכ -מקור תקציבי

 (01)נספח מס' 
 
 

 הצגה "פצעי בגרות"לתאורה  ,הגברה  - 2019/164הצעה מס'  .11
 מחלקת תרבות   , ה "פצעי בגרות" מאת תיאטרון רמלהותאורה להצגשירותי הגברה עבור   קבלת הצעת מחיר לשם 

 ,. יוסי יפת , אלגרו,  מישל מרק ,אוריה צדוק ,  ארקדי סיונוב:  מציעים  5 -פנתה ל
 הספקים אשר נענו לפנייה : ארקדי סיונוב, אוריה צדוק. 

 



 ס"ד ב
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 :טבלת הצעות מחיר להלן 

 אוריה צדוק ארקדי סיונוב 
 מע"מעלות לפני  תיאור

 
 
 

  1אופציה 

עלות לפני מע"מ 
נקים  20למפרט 

 במקום קונדנסרים
 

  2אופציה 

 עלות לפני מע"מ
 
 
 

 1אופציה 

עלות לפני מע"מ 
נקים  20למפרט 

 במקום קונדנסרים
 

 2אופציה 
 שלושה ימים:

 ני, יום: ש30.12.19תאריך:
-17:00:  חזרות,  12:00הקמה עד השעה: 

 .20:00: מופע.10:00
 , יום: שלישי31.12.19תאריך: 

בבוקר, הצגה ראשונה :  07:30התארגנות: 
 .11:00-12:00. הצגה שנייה: 09:00—10:00

 רביעי, יום: 1.1.20תאריך:
בבוקר, הצגה ראשונה :  07:30התארגנות: 

 .11:00-12:00. הצגה שנייה: 09:00—10:00
 20:00מופע ערב : 

 מופעים 6סה"כ 

14,000 17,000 15,000 19,000 

 אופציה : יומיים
 : שנייום, 30.12.19:תאריך

--17:00, חזרות :  12:00: הקמה עד השעה
 .20:00מופע: .10:00

 : שלישייום, 31.12.19: תאריך
הצגה ראשונה :  בבוקר, 07:30: התארגנות

 .11:00-12:00הצגה שנייה:  .09:00—10:00

8,660 10,660 10,000 13,000 

 
 פלוס חזרות.  6 -סה"כ מופעים 

 
 האם המחיר סביר ? מנהל מח' תרבות משיב שהמחיר סביר והולם .  -לשאלת הועדה 

 
  . מע"מ לא כולל₪  14,000ע"ס  ארקדי סיונוב  לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת תרבות ממליצה 

 
 , בימת הנוער1822000755 - סעיף תקציבי

 (11)נספח מס' 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המלצות הועדה :
 
 

 רכישת מזרקים לטיפול באלרגיה למוסדות חינוך - 2019/640הצעה מס'  .1
ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,  הסבר מנהלת מח' רכשקבלת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

  לא כולל מע"מ. ₪  46,560ע" ס  מדיקה מחברת הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה



 ס"ד ב
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 יהול ופיקוח על עבודות פיתוח של מדרחוב בעירנ  - 2019/074הצעה מס'  .2

מכלכלן אגף ההנדסה, הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש  הסברקבלת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 
מעלות  2.95%)לפי   לא כולל מע"מ₪  70,800תמך י.ג הנדסה אזרחית בע"מ ע"ס  חברתהעיר לאשר ההתקשרות עם 

 הפרויקט(. 

 רכישת חומרי הדברה לגינון ולתברואה  - 2019/408הצעה מס' .3
מח' ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,  הסבר מנהלת מח' רכשקבלת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 ר לפריט. ע"פ המחיר הזול ביות  -אגרוטל, רימי, הגרעין הספקים: לאשר הרכישה מ רכש ממליצה
 לא כולל מע"מ .₪  95,000יעלה על  סכום הרכישה השנתי לא

 

  2019ירועי חנוכה לילדים בעלי צרכים מיוחדים דצמבר א - 409/2019הצעה מס'  .4
 , הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים וממליצה הסבר נציג אגף ספורט ואירועים לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  כדלקמן : 

  בעלות סבירה ולהצעות המקבילות  מופע אטרקטיבי ביחסה. כולל מע"מ₪  5,000ע"ס  רחלי הרשקוביץ  - מופע פתיחה
 . ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע

 
          עשיר והאטרקטיבי ביותר , ביחס להצעות  המפרט.  כולל מע"מ₪  7,000 רחלי הרשקוביץ ע"ס -הפעלות ואטרקציות

 . המקבילות בעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע
 

 הערה :  יש לבדוק רישיונות הפעלה וביטוחים. 
 
 

  IBM  V5030 מערכות אחסון  -2019/410הצעה מס'  .5
 ,לכלל הספקיםושוויונית  ממנהל מח' מחשוב ומשנמצא  כי נעשתה פניה אחידה, הסבר מפורט לאחר עיון בבקשה ובנספחים

בין הצעות המחיר לאומדן , ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר וכן ישנה שביעות רצון משירותי ישנה התאמה 
ע"ס   Cל טריפ עם חברת לאשר ההתקשרות החברה, הועדה מאשרת המלצת מחלקת מחשוב וממליצה בפני ראש העיר 

 שנים אחריות (.  3 -) המחיר כולל התקנה, אחזקה וכולל מע"מ ₪  92,772

 
 הכנת נספח עצים לתב"ע בשופטים דרום - 411/2019הצעה מס'  .6

הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר , הסבר כלכלן אגף ההנדסהלאחר עיון בבקשה ובנספחים, 
 ולל מע"מ.כ₪  24,008חברת מקום אדריכלות נוף בע"מ ע"ס  לש הזולה ביותר ההתקשרות עם ההצעהלאשר 

 
 לפת מערכת השקייה באצטדיון הח - 412/2019הצעה מס'  .7

מניעת לשם  בהחלפת צנרת ההשקיה ולאור הצורך הדחוף הסבר נציג אגף ספורט ואירועים לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 
הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר באצטדיון,  זק בלתי הפיך לכר הדשאנ

 . ולל מע"מ כ ₪  82,501.4ע"ס  בונדה צפריר מערכות השקיה וגינוןל ש הזולה ביותר ההתקשרות עם ההצעה
 

 מערכת אינטרקום ומערכת מצלמות עבור מרכז הפעלהרכישת והתקנת  - 2019/413 הצעה מס'  .8

נציג מח' בטחון , הועדה מאשרת המלצת מח' בטחון וממליצה בפני ראש העיר לאשר הסבר לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 
לעירייה יש ניסיון קודם טוב עם הספק  מ. כולל מע"₪  17,673קול בע"מ ע"ס  זעקות ותקשורת רזא עםההתקשרות 

 .התקנות מערכות אינטרקום ומצלמות בתחום 
 
 
 

 FAIRWALLהתקנה ותחזוקה שנתית של  - 414/2019הצעה מס'  .9
, לכלל הספקיםושוויונית  , הסבר מפורט ממנהל מח' מחשוב ומשנמצא  כי נעשתה פניה אחידהלאחר עיון בבקשה ובנספחים

הועדה  בדיקת ההצעות מלמדת כי ההצעה הייתה ברורה ולראייה הצעת שני מציעים היו קרובות ותואמות לאומדן העירייה, 
סופט חברת   לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר שלמאשרת המלצת מחלקת מחשוב וממליצה בפני ראש העיר 

 התקנה ואחזקה שנתית(. מ  )המחיר כולל כולל מע"₪  20,475ע"ס  מאסטר
 

 כישת ערכות מבוא רובוטיקה לגני ילדים ר -415/2019הצעה מס'  .10



 ס"ד ב
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ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,  הסבר מנהלת מח' רכשקבלת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 
רובוטק טכנולוגיות בע"מ  ע"ס  בפני ראש העיר  לאשר הרכישה מהספק ממליצהומח' רכש הועדה מאשרת המלצת 

 לא כולל מע"מ. ₪  39,081.6
 הספק מפתח את הערכות כמו כן הספק עונה על כל דרישות העירייה.

 
 

 הצגה "פצעי בגרות"לתאורה  ,הגברה  - 416/2019הצעה מס'  .11
מנהל מח' תרבות  ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הסבר קבלת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

לאשר ההתקשרות עם ההצעה מחלקת תרבות ממליצה הועדה מאשרת המלצת מח' תרבות וממליצה בפני ראש העיר לאשר 
  . מע"מ לא כולל₪  14,000ע"ס  ארקדי סיונוב  ביותר של  הזולה

 

 
 רונן עזריה                רוזה עללאל                                

  מנכ"ל העירייה              העירייה גזברית                            
 
 

 החלטות ראש העיר : 
 
 

 רכישת מזרקים לטיפול באלרגיה למוסדות חינוך - 2019/640הצעה מס'  .1
  לא כולל מע"מ. ₪  46,560ע" ס  מדיקה מחברת מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה

 
 יהול ופיקוח על עבודות פיתוח של מדרחוב בעירנ  - 2019/074הצעה מס'  .2

  לא כולל מע"מ₪  70,800תמך י.ג הנדסה אזרחית בע"מ ע"ס  חברתמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 
 הפרויקט(. מעלות  2.95%)לפי  

 רכישת חומרי הדברה לגינון ולתברואה  - 2019/408הצעה מס' .3
 ול ביותר לפריט. ע"פ המחיר הז  -אגרוטל, רימי, הגרעין הספקים: מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה מ

 לא כולל מע"מ .₪  95,000יעלה על  סכום הרכישה השנתי לא
 

  2019ירועי חנוכה לילדים בעלי צרכים מיוחדים דצמבר א - 409/2019הצעה מס'  .4
 מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות כדלקמן 

  בעלות סבירה ולהצעות המקבילות  מופע אטרקטיבי ביחסה. כולל מע"מ₪  5,000ע"ס  רחלי הרשקוביץ  - מופע פתיחה
 . ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע

 
          עשיר והאטרקטיבי ביותר , ביחס להצעות  המפרט.  כולל מע"מ₪  7,000רשקוביץ ע"ס רחלי ה -ואטרקציותהפעלות 

 . המקבילות בעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע
 

 הערה :  יש לבדוק רישיונות הפעלה וביטוחים. 
 
 
 

  IBM  V5030 מערכות אחסון  -2019/410הצעה מס'  .5
) המחיר כולל התקנה, אחזקה כולל מע"מ ₪  92,772ע"ס   Cטריפל  עם חברת ההתקשרות  הועדה ומאשרמאמץ החלטת 

 שנים אחריות (.  3 -ו

 
 הכנת נספח עצים לתב"ע בשופטים דרום - 411/2019הצעה מס'  .6

₪  24,008ע"מ ע"ס חברת מקום אדריכלות נוף ב לש הזולה ביותר ההתקשרות עם ההצעה מאמץ החלטת הועדה ומאשר
 כולל מע"מ.

 
 החלפת מערכת השקייה באצטדיון  - 412/2019הצעה מס'  .7



 ס"ד ב
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 . כולל מע"מ  ₪  82,501.4ע"ס  בונדה צפריר מערכות השקיה וגינון מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 
 

 מצלמות עבור מרכז הפעלה מערכת אינטרקום ומערכתרכישת והתקנת  - 2019/413 הצעה מס'  .8

לעירייה יש  מ. כולל מע"₪  17,673קול בע"מ ע"ס  זעקות ותקשורת רזא מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 
 .התקנות מערכות אינטרקום ומצלמות ניסיון קודם טוב עם הספק בתחום 

 
 FAIRWALLהתקנה ותחזוקה שנתית של  - 414/2019הצעה מס'  .9

מ  )המחיר כולל התקנה כולל מע"₪  20,475ע"ס  סופט מאסטרחברת  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 
  .שנתית( אחזקהו
 

 כישת ערכות מבוא רובוטיקה לגני ילדים ר -415/2019הצעה מס'  .10
  לא כולל מע"מ.₪  39,081.6רובוטק טכנולוגיות בע"מ  ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה מהספק

 הספק מפתח את הערכות כמו כן הספק עונה על כל דרישות העירייה.
 

 הצגה "פצעי בגרות"לתאורה  ,הגברה  - 416/2019הצעה מס'  .11
  . מע"מ לא כולל₪  14,000ע"ס  ארקדי סיונוב  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 
 

 
 

 מיכאל וידל

 ראש העיר
 רמלה       

 


