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( בבית 2017י לביו 18תשע"ז ) תמוזב ג, כ"שלישיביום שהתקיימה  למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
 

 :משתתפים
 יועץ משפטי –עו"ד דורון דבורי 

                                 העירייהגזברית סגן  – שגיא רוזנבלט 
 מנהלת מחלקת משק ונכסים – מיכל רוטמן

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית 

 
 

 
  נדון:ה
 
 אספקה והתקנה של ריהוט רחוב – 2017/80הצעה מס'  .1

, שצ"פים, עבור הנדרש לרכוש ריהוט רחוב הכולל אשפתונים ספסלים ומערכות ישיבהלעירייה 
 , מוסדות החינוך ומוסדות העירייה.  העיר רחובות

 11/2016מש/' מס מכרז במסגרת וכלכלה למשק לחברהבנוהל הצעת מחיר פנתה מחלקת רכש 
, 10% מע"מ ועמלה בשיעור שלכולל ₪  351,000 יעמוד על  הסכום המקסימלי להתקשרות, 3פרק 

  .3.02%תינתן הנחה נוספת במעמד החיוב בשיעור של 
 :הצעות המחיר שהתקבלולהלן 

 ממחירי המכרז. 12.29%הנחה בשיעור של   התקבלה –גינת פארק בע"מ 
 .ממחירי המכרז לא התקבלה הנחה -מתקני פסגות בע"מ  

 
ת פארק יגנ חברת  אשר ההתקשרות עםועדה למחלקת רכש ממליצה ל ,לאחר בדיקת ההצעות

כולל ₪  351,000 יעמוד על המקסימליתסכום ההתקשרות , 11/2016באמצעות משכ"ל בע"מ 
החברה , 3.02%, תינתן הנחה נוספת במעמד החיוב בשיעור של 10% מע"מ ועמלה בשיעור של

 הציעה את אחוז ההנחה הגבוה יותר ממחירי המכרז.
 

  על פי הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה. - מקור תקציבי
 

 (1)נספח מס' 
 
 אבזור מרכז הפעלה – 2017/81הצעה מס'  .2

 אבזור מרכז ההפעלה.עבור ₪  50,000 ,קוראבמסגרת קול  ,טחוןיחלקת הבמשרד הפנים אישר למ
 כמפורט להלן: , פנתה בנוהל הצעת מחירמחלקת המחשובמחלקת הביטחון, באמצעות 

 פנייה מספר -01-2014 מממ מרכזי מכרז ומדפסת באמצעות חשכ"ל, כים, מסיםמחשב ✓
 .553417 ף "מנו ממערכת

 (.49/2016/14אישור וועדת השלושה מס' ) סורק ומקרן באמצעות מכרז של מפעל הפיס ✓
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 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לאחר בדיקת ההצעות, מחלקת הביטחון ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות כמפורט להלן: 

₪  41,069בעלות של  באמצעות חשכ"ל,, חברת הראלעם עבור מחשבים, מסכים ומדפסת  ✓
 + מע"מ.

₪ +  4,303, בעלות של באמצעות מפעל הפיסעם חברת נס מט"ח, סורק ומקרן  עבור  ✓
 מע"מ.

 יה צורך, לא יירכשו אם יהובלא לחרוג מהתקציב, שמנת -על ,העלות מושפעת משע"ח של הדולר
 .חלק מהמחשבים

 
 .2026260930-ההפעלהאבזור מרכז  - 2625תב"ר  -תקציבי  מקור

 
 (2)נספח מס' 

 
 ת הועדה:והמלצ

 
 אספקה והתקנה של ריהוט רחוב – 80/2017הצעה מס'  .1

גינת פארק מחלקת רכש להתקשרות עם חברת   המלצתעדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר וה
כולל ₪  351,000 יעמוד על סכום ההתקשרות המקסימלית,  11/2016באמצעות משכ"ל בע"מ 
, החברה 3.02%, תינתן הנחה נוספת במעמד החיוב בשיעור של 10% ועמלה בשיעור שלמע"מ 

 ז ההנחה הגבוה יותר ממחירי המכרז. הציעה את אחו
  הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.ל האישור בכפוף

 
 

 מכרז סה"כ כמות נדרשת עלות בש"ח פריט

 מחשב
i5 8, זיכרוןGB3-, ו 

 שנים אחריות
      1,982.35  17       33,700  

 חשכ"ל
 )חברת הראל( 

  6,451         17  379.47          "21.5מסך 
 חשכ"ל

 )חברת הראל(

מדפסת לייזר 
 מחלקתית ש/ל
 לא משולבת 

 שנים אחריות 3-ו

         918.12  1            918  
 חשכ"ל

 )חברת הראל(

 סורק
 שנים אחריות 3

      1,072.64  1         1,073  
 מפעל הפיס
 )נס מט"ח(

 מקרן
)ללא מסך הקרנה 

 חשמל( וללא
 שנים אחריות 3

      3,229.69  1         3,230  
 מפעל הפיס
 )נס מט"ח(

   45,371.40  סה"כ 

   53,084.54  סה"כ )כולל מע"מ(
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 אבזור מרכז הפעלה – 2017/81הצעה מס'  .2
 הביטחון להתקשרות כמפורט להלן: הועדה ממליצה לראש העיר לאשר המלצת מחלקת

₪ +  41,069בעלות של  באמצעות חשכ"ל,, חברת הראלעם עבור מחשבים, מסכים ומדפסת  ✓
 מע"מ.

 מע"מ.₪ +  4,303, בעלות של באמצעות מפעל הפיסעם חברת נס מט"ח, סורק ומקרן  עבור  ✓
 יה צורך, לא יירכשו אם יהובלא לחרוג מהתקציב, שמנת -על ,העלות מושפעת משע"ח של הדולר

 .חלק מהמחשבים
 

 
 

    שגיא רוזנבלט                              כהן גלית                                                                              
 גזברית העירייהסגן                       מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                     

 
 
 
 

 ת ראש העיר:והחלט
 

 אספקה והתקנה של ריהוט רחוב – 80/2017הצעה מס'  .1

סכום ,  11/2016באמצעות משכ"ל גינת פארק בע"מ להתקשרות עם חברת מאשר המלצת הועדה 
תינתן הנחה , 10% כולל מע"מ ועמלה בשיעור של₪  351,000 יעמוד על ההתקשרות המקסימלית

הציעה את אחוז ההנחה הגבוה יותר ממחירי , החברה 3.02%נוספת במעמד החיוב בשיעור של 
 המכרז. 

  האישור בכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.
 

 אבזור מרכז הפעלה – 2017/81הצעה מס'  .2
 להתקשרות כמפורט להלן:מאשר המלצת הועדה 

₪ +  41,069בעלות של  באמצעות חשכ"ל,, חברת הראלעם עבור מחשבים, מסכים ומדפסת  ✓
 מע"מ.

 מע"מ.₪ +  4,303, בעלות של באמצעות מפעל הפיסעם חברת נס מט"ח, סורק ומקרן  עבור  ✓
 יה צורך, לא יירכשו אם יהובלא לחרוג מהתקציב, שמנת -על ,העלות מושפעת משע"ח של הדולר

 .חלק מהמחשבים
 

 
 מיכאל וידל          
 העיר ראש                      
 רמלה,


