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(, 2020 אוגוסט 18 תש"ף ) ' אב כח  שלישי התקיימה ביוםועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  
 במשרדי

 רמלה. 9גזברות העירייה רחוב מבצע משה 
 

 משתתפים:                                                                           נוכחים :

  מנהל מח' אחזקה -אילן שרמי                                   גזברית העירייה             -רוזה עללאל 

                           אגף ספורט ואירועים  -טירן בוקובזה                                       משנה ליועמ"ש -עו"ד סופי ויטלם

                                 אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש 

                                 משק ונכסים מנהלת מח'   -מיכל רוטמן 

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   

 

 הנדון:
 
 

 עבודת גיזום עצים בגני ילדים - 2020820/הצעה מס'  .1

 עצים מסוכנים בגני ילדים. של  נדרש לבצע עבודות גיזום 2020במסגרת שיפוצי קיץ 

 קבלנים 3 -מח'  אחזקה פנתה ל(, ימי עבודת מנוף/ גוזם 10נדרש עבודת גיזום עצים  ) לשם קבלת הצעות מחיר

 פיתוח בגן בע"מ עבור  בע"מ,נופים אחזקות ופיתוח, אופק גיזומי עצים  :כדלקמן

 :תקבלולהלן הצעות המחיר שה

 .ליוםכולל מע"מ ₪  4,095 -נופים אחזקות ופיתוח .א

 . ליום כולל מע"מ₪  3,147.3 -אופק גיזומי עצים בע"מ .ב

 לא הגישו הצעה. -פיתוח בגן בע"מ .ג

ע"ס " עצים בע"מחברת "אופק גיזומי ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של לאשר מחלקת אחזקה ממליצה 

 כולל מע"מ₪  31,473

 ימי עבודת מנוף/ גוזם(.  10)  

 

 2848שיפוצי קיץ  תב"ר -מקור תקציבי

 (1) נספח מס' 

 2. הצעה מס' 209/2020 - תיקון וטיפול במערכת גילוי אש ועשן במתחם הקאנטרי העירוני

,מערכות כיבוי האש ועשן במתחם הקאנטרי העירוניתיקון וטיפול ,  מערכות גילוי אש ועשן לשם קבלת הצעות מחיר עבור  

.נור אש, א. יאנוס, קל פרויקטים, פארגון :כדלקמן ספקים 4-ל הפנ אגף ספורט ואירועים   

הפנייה לספקים נעשתה בהתייעצות עם הממונה על הבטיחות והנגישות העירוני.    

יודגש כי נעשתה פנייה למספר ספקים במטרה להפוך את המערכת לאוניברסלית אך לשם כך נדרש להחליף את  ** 

 המערכת למערכת   

 חדשה.      



  ס"ד ב

 

      

43/2020-  מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                      
15 

                                                                                                                                            ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
  

2 

הספק  ,המערכת הינה בלעדית ואף חברה אינה יכולה לתת שירות עבור מערכת זו )מצ"ב מייל של חברה מתחרה(.**    

 "קל פרויקטים" הינו 

.   לעדי הספק הב       

      

 קל פרויקטים :  -ה פירוט ההצע טבלתלהלן      
 

 כמות אור הפריטית

 1 טיפול ותחזוקה של ליקויים במערכת גילוי אש 

 1 כיבוי אוטומטי לוח ראשי חדר חשמל STA-X 250  אירוסול

 1 כיבוי אוטומטי לוח  חשמל  חדר כושר STA-X 100  אירוסול

 2 בלוח חשמל פירוק והרכבת אירוסולים

 6 גלאי עשן אנלוגי במשרדים פרוזדורים וחדרים קומת קרקע

 1 פירוק והרכבת גלאים 

 6 תכנות והגדרת גלאים

 

 
 13,829ע"ס  חברת " קל פרויקטים " היחידה של הצעת המחיר  ההתקשרות עםלאשר פורט ואירועים ממליץ אגף ס

 כולל מע"מ₪ 
 שנים (.  3 -) המחיר הוא עבור טיפול ואחריות ל 

 
  .מערכת גילוי אש ועשן במתחם הקאנטרי העירוני של בלעדי  ספק הינו קהספ

 
 1747300781 -מקור תקציבי

 
 

 (2) נספח מס' 

 

 3.הצעה מס' 210/2020 - שירות תיקון למערכת מיזוג אוויר באולם הספורט נאות בגין

 4-אגף ספורט ואירועים פנה ל נאות בגין, לשם קבלת הצעות מחיר עבור תיקון מערכת מיזוג האוויר באולם הספורט 

אלאדין מערכות מיזוג, עמית דור הנדסת מיזוג, פ.ג תיקון ואחזקת משיק מרכז מדחסי קירור בע"מ,  :כדלקמן ספקים

 מערכות מיזוג אויר.

תיקון ואחזקת מערכות מיזוג .ג פ עמית דור הנדסת מיזוג, , מדחסי קירור בע"ממשיק מרכז  הצעות:ל  נענוש הספקים

 .אויר

 כולל מע"מ ) על בסיס עבודות קודמות (. ₪  100,000  -אומדן המחלקה 

 :מחיר  להלן טבלת השוואות

 

משיק מרכז מדחסי   
  קירור בע"מ

עמית דור הנדסת 
 מיזוג

פ.ג. תיקון ואחזקת 
 מערכות מיזוג אויר



  ס"ד ב

 

      

43/2020-  מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                      
15 

                                                                                                                                            ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חברת פרג   12 -האם יש כיום אחריות על המערכת ? נציג אגף ספורט ואירועים משיב שלא ) לפני כ  -לשאלת הועדה 

 התקינה את המערכת וכיום חברה זו לא קיימת (. 

 

 חברת "עמית דור הנדסת מיזוגל שאת ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר אגף  ספורט ואירועים ממליץ לאשר 

 .כולל מע"מ₪  93,204  ע"ס

 

 2028112750 -תקציבי מקור

 (3) נספח מס' 

 החלפת מערכת סאונד באולם הספורט נאות בגין -0/202211הצעה מס'  .4

 הספורט יש צורך בשדרוג מערכת הסאונד באולם הספורט נאות בגין. קול קורא שניתן ע"י משרד התרבות במסגרת

 3 - אגף ספורט ואירועים פנה ל עבור החלפת מערכת סאונד באולם הספורט נאות בגין,  ם קבלת הצעות מחירלש

 .  רז שמיר, סמארט וייבז, יקטים בע"מסקאנר לייט ניהול והקמת פרו :כדלקמן ספקים

 רז שמיר.  , סמארט וייבז, יקטים בע"מסקאנר לייט ניהול והקמת פרו:  ההצעל  נענוש הספקים

 (. על בסיס אולמות ספורט אחרים כולל מע"מ )₪  70,000  -אומדן המחלקה 

 

 מחיר:  שוואותלהלן טבלת ה

תיאור 
הפריט/העבו

 דה/השירות

מחיר   כמות
ידה יח

ללא 
 ₪מע"מ 

 סה"כ
ללא 

מע"מ 
₪ 

מחיר 
ידה יח

ללא 
 מע"מ 

ללא  סה"כ
 מע"מ 

מחיר 
ידה יח

ללא 
 מע"מ 

ללא  סה"כ
 מע"מ 

תיקון מערכת 
מיזוג אויר 

 מרכזית

 
 קומפלט

      

  107951  79,661  91,950 ₪סה"כ ללא מע"מ 
  18,352  13,543  15,632  מע"מ 

₪ סה"כ כולל מע"מ 
  

107,582  93,204  126,303  

 רז שמיר סמארט וייבז סקאנר לייט  
תיאור 

הפריט/העבוד 
 ה/השירות

ידה מחיר יח  כמות
ללא מע"מ 

₪ 

ללא  סה"כ
 ₪מע"מ 

מחיר 
ידה ללא יח

 ₪מע"מ 

ללא  סה"כ
 ₪מע"מ 

מחיר 
ידה ללא יח

 מע"מ 

ללא  סה"כ
 מע"מ 

החלפת 
 מערכת סאונד

 
 קומפלט

      

  90,678  62,480  60,430 ₪סה"כ ללא מע"מ 
  15,415  10,621.6  10,273.10  מע"מ 

  106,093  73,101.6  70,703.10  ₪ סה"כ כולל מע"מ 
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 סקאנר לייט ניהול והקמת פרויקטים   שלהזולה ביותר  הצעההההתקשרות עם לאשר אגף  ספורט ואירועים ממליץ 

   .כולל מע"מ₪  70,703.10ע"ס  בע"מ

 

 2028112750 -תקציבי  מקור

 (4) נספח מס' 

 

 הכנת דו"ח קרקע וביסוס להשלמת קירוי השוק - 2020212/הצעה מס'  .5

מהנדסים אגסי רימון חברות כדלקמן:  3 -, אגף הנדסה פנה לוביסוס להשלמת קירוי השוקהכנת דו"ח קרקע לשם 
 .ישי דוד ויהודה בנישתי ביסוס מבנים ותשתיות בע"מ, ישראל קלר יעוץ לביסוס ושירותים הנדסיים בע"מבע"מ, 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 9,360 -בע"מ מהנדסיםאגסי רימון  .1

 ₪. 17,550 -ישי דוד ויהודה בנישתי ביסוס מבנים ותשתיות בע"מ. 2

 

מה ההסבר לפער בין המחירים ? כלכלן אגף הנדסה משיב כי נעשתה פנייה אחידה ושוויונית וכי   -לשאלת הועדה 
 המחיר סביר. 

 9,360 ע"ס  בע"מ מהנדסיםאגסי רימון חברת של  ביותר הזולה ההתקשרות עם ההצעהאגף הנדסה ממליץ לאשר 
 כולל מע"מ. ₪

 מוכר בתחום אשר לעירייה ניסיון קודם וטוב עמו. מדובר ביועץ 

 

  2852 -מקור תקציבי

 (5) נספח מס' 

  

 טרינרי העירוניומרכז הוהכנת דו"ח קרקע וביסוס עבור ה - 2020132/הצעה מס'  .6

מהנדסים אגסי רימון חברות כדלקמן:  3 -, אגף הנדסה פנה להמרכז הוטרינרי עבור הכנת דו"ח קרקע וביסוס לשם 

 .ישי דוד ויהודה בנישתי ביסוס מבנים ותשתיות בע"מ, ישראל קלר יעוץ לביסוס ושירותים הנדסיים בע"מבע"מ, 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 10,530 -בע"מ מהנדסיםאגסי רימון  .1

 ₪. 21,060 -סוס מבנים ותשתיות בע"מישי דוד ויהודה בנישתי בי. 2

 

מה ההסבר לפער בין המחירים ? כלכלן אגף הנדסה משיב כי נעשתה פנייה אחידה ושוויונית וכי   -לשאלת הועדה 
 המחיר סביר. 
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 ע"ס  בע"מ מהנדסיםאגסי רימון חברת של  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותראגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 כולל מע"מ. ₪ 10,530

 מוכר בתחום אשר לעירייה ניסיון קודם וטוב עמו. מדובר ביועץ 

 

  2821 -מקור תקציבי

 (6) נספח מס' 

 

כדורגל הבמגרש  אספקה והתקנת מצלמות ומערכת טלוויזיה במעגל סגור - 2020214/הצעה מס'  .7

 פארק עופר בהתאם לדרישה ולהנחיות משטרה ב

מערכת הקלטה דיגיטלית,   אספקה והתקנת מערכת טלוויזיה במעגל סגור הכוללתעבור  מחיר  לשם קבלת הצעות

מערכת אחסון והקלטה כולל מערכת גיבוי למקרה של הפסקת חשמל והתקנת מצלמה ממונעת ושלוש מצלמות 

ספקים  4 -ל, אגף ספורט ואירועים פנה לדרישה ולהנחיות משטרה  בהתאם  קבועות ומנוף להתקנת המצלמות

ן: שרותי טלקול תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ ,אי.סי.יו פתרונות תקשורת ובטחון, ש.ו טכנולוגיות ביטחון כדלקמ

 בע"מ, אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ בהתאם למפרט המצורף.

 הספקים שנענו להצעה :  

 שרותי טלקול תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ  -1

 אי.סי.יו פתרונות תקשורת ובטחון -2

 ביטחון בע"מ.ש.ו טכנולוגיות  -3

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

 
 

   
 

שרותי טלקול תקשורת 
 ואלקטרוניקה בע"מ 

 
 

אי.סי.יו פתרונות 
 תקשורת ובטחון

 

 
 

טכנולוגיות ביטחון   ש.ו
 בע"מ

   

   

מחיר  כמות  תיאור הפריט/העבודה/השירות
יחידה ללא 

 ₪מע"מ 

סה"כ ללא 
 ₪מע"מ 

מחיר 
יחידה 

ללא 
 מע"מ 

סה"כ 
ללא 

 מע"מ 

מחיר 
יחידה 

ללא 
 מע"מ 

סה"כ 
ללא 

 מע"מ 

אספקה והתקנת מערכת טלוויזיה במעגל סגור 
 למגרש פארק עופר

 8לעד  NVRכוללת: מערכת הקלטה דיגיטלית 
יום, ההקלטה  14מצלמת . מערכת אחסון הקלטות ל 

מגה פיקסל לפחות. מערכת  3תתבצע ברזולוציה של 
 ההקלטה תאפשר יכולת הפקה

להקלטות)צורבים,תוכנות וכו'( ותאפשר הוצאת 
קבצים, תמונות למדיה מגנטית נתיקה.המערכת 

 
1 

 
6745 

 
6745 

 
6500 

 
6500 

 
6900 

 
6900 
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תכלול מערכת גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך 
שלוש שעות לפחות למערכת ההקלטה וספקי הכוח 

 של מצלמות הטמ"ס.

מגה 4ברזולוציה של  PTZממונעת   התקנת מצלמה
מ"מ . זום  5.4 – 135פיקסל לפחות עדשה זום חשמלי

. כוללת  IP67מוגנת מים  IVSו  WDRכוללת  30כפול 
. המצלמה תהיה בעלת VAC 24זרוע לקיר וספק כוח 

חשיפה וצמצם אוטומטי, המצלמות יאפשרו צילום 
 25בחשיכה, מהירות הצילום לא תהיה פחותה מ 

FPS ו זיהוי תווי פנים בכל מזג . המצלמות יאפשר
אוויר לרבות סנוור מהשמש. המצלמה תמוקם בעמוד 

תאורה דרומי זווית צפייה בטריבונה ושער מילוט 
אחורי. ההתקנה כוללת מתג לחיבור מצלמה ממונעת  

 . P2Pדרך לינק אלחוטי 
 
 
 

 
   1 

 
5500 

 
5500 

 
6100 

 
6100 

 
5850 

 
5850 

 
מגה פיקסל לפחות וכוללת  4מצלמה ברזולוציה של 

מ"מ כוללת עיבוד תמונה  7.2 – 5.13עדשה חשמלית 
 60. טווח תאורה אינפרא 67IPמתקדם. מוגנת מים 

מטר. המצלמה תהיה בעלת חשיפה וצמצם אוטומטי , 
המצלמה תאפשר צילום בחשיכה , במהירות צילום 

רו  . המצלמות יאפשfps 25שלא תהיה פחותה מ 
זיהוי תווי פנים בכל מזג אוויר לרבות סינוור מהשמש 

 או שינוי תאורה . 
 חדרי הלבשה שחקנים. .1
 לכוון שער כניסה למתחם המשרדים. .2
כניסת שופטים ושחקנים למגרש כולל  .3

תשתית כבלים בהתקנה עילית והתקנת 
 המצלמות.

 

 

   3 

 
1850 

 

 
5500 

 
1980 

 
5940 

 
2100 

 
6300 

 חיבור מצמות קיימות על עמוד תאורה צפוני 
דרך לינק אלחוטי   NVRלמערכת 

P2p                                                                          2 
 

1100 2200 1200 2400 1050 2100 

מנוף סל לעבודה בגובה על עמודי 
 1                                                                      התאורה

 לתקנה בדיקה וחיבור המצלמות 

2800 2800 2900 2900 2800 2800 

 
 סה"כ ללא מע"מ

 22.795  23840  23950 

 4071  4053  3875              מע"מ 
 26,670           ₪ סה"כ כולל מע"מ 

 
 27893 

 
 28021 

 
 

 

של שרותי טלקול תקשורת ואלקטרוניקה ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר   אגף

  בע"מ ע"ס

 .כולל מע"מ  26,670₪

 

  1829600750 -תקציבי  מקור

 (7) נספח מס'  

 

 21Mחדרי הכלה בביה"ס הרי"ן במסגרת עבור רכישת ציוד מעוצב - 2020152/הצעה מס'  .8
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 1991ספקים כדלקמן: רהיטי הכח  3-מח' רכש פנתה ללשם קבלת הצעות מחיר עבור ריהוט מעוצב לחדרי הכלה 

 בע"מ, רהיטי עמק איילון, א"ד מירז וארגמן מתכת.

 פ צרכי בית הספר. ר בריהוט המותאם ומעוצב ע" כי מדוביודגש 

 בע"מ, רהיטי עמק איילון. 1991רהיטי הכח   הספקים שנענו להצעה :

 

 : יםמחירהשוואות להלן טבלת 

 

 הערות : 

 בע"מ מרהיטי עמק איילון. 1991בהצעת רהיטי הכח  17%מבדיקת ההצעות עולה כי קיים פער של  .א

 רהיטי עמק איילון לא התייחסו בהצעתם לפריט אחד )שולחן דגם אדמה( . .ב

    

רהיטי הכח 
1991 

   בע"מ 

רהיטי עמק 
איילון 
   בע"מ 

 כמות אור הפריטית

מחיר 
₪ יחידה 

 ללא מע"מ 

מחיר סה"כ 
 ללא מע"מ ₪ 

מחיר 
₪ יחידה 

 ללא מע"מ ₪ מחיר סה"כ  ללא מע"מ 

 5250 1750 5550 1850 3 40*80*210מידות:  901תאים  10ארון 

 3750 3750 2800 2800 1 מחשביםדלפק 

 1200 1200 1300 1300 1 60*180דלפק בר 

 4200 4200 3900 3900 1 ס"מ עם רגל הראל 100/250שולחן 

 42ס,מ עם רגל פיצה בקוטר  80שולחן פיצה בקוטר 
 2400 1200 2064 1032 2 מ"מ  28ס"מ כסוף ופלטת שולחן בעובי 

שחורה רגל מ"מ  8אדמה שולחן קוקטייל זכוכית 
 1000 1000 1 פיצה 880*75מתכת שחורה במידות: 

בהצעתם 
לא 

התייחסו 
לשולחן 
   שנדרש

שחור  מסעדה פלטה פלסטיק -רהב שולחן בית קפה 
 750 750 765 765 1 80*80*80רגלי עץ טבעי מידות 

סא בר פלסטיק שחור רגל עץ אלון מידות: יקולה כ
86*5*47*46 3 306 918 475 1425 

ס"מ מושב עץ טבעי בסיס  75סא בר גובה יריקרדו כ
 1350 450 708 236 3 אפור

 3000 375 1100.8 137.6 8 סא אורח מושב פלסטיק לבן רגל עץ טבעיתיאופרה כ

סא אורח מושב פלסטיק לבן רגל עץ טבעית  ירונית כ
 1875 375 688 137.6 5 ס"מ  45גובה 

 2500 250 1552 155.2 10 אפור -סא אורח פלסטיק  ירויטל כ

סא אורח בד אפור שלד עץ בוק מידות: יאמי כ
 700 350 628 314 2 ס"מ  58*55.5*80

 כלול במחיר    500     הובלה והתקנה

 28400   23473.8     ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 4828   3990.546     מע"מ 

 33228   27464.346     סה"כ כולל מע"מ 
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 כולל מע"מ.₪  27,464.35בע"מ ע"ס  1991רהיטי הכח  מהספקמח' רכש ממליצה לאשר הרכישה 

 

 2837  -מקור תקציבי

 

 (8) נספח מס' 

 

 21Mחדרי הכלה בביה"ס האורתודוכסי במסגרת רכישת ריהוט וציוד מעוצב עבור  - 2020/216הצעה מס'  .9

בע"מ, מנסא שירין אדריכלית ומעצבת פנים)מייצרת ריהוט(,  1991ספקים כדלקמן: רהיטי הכח  5-מח' רכש פנתה ל

 טופ ליין ריהוט משרדי, גירפה עיצובים בע"מ ,גיל פרויקטים.

 פ צרכי בית הספר. ר בריהוט המותאם ומעוצב ע" כי מדוביודגש 

 בע"מ, מנסא שירין אדריכלית ומעצבת פנים)מייצרת ריהוט(. 1991רהיטי הכח  הספקים שנענו להצעה:

 מחיר:  השוואות  להלן טבלת

        

רהיטי 
הכח 
1991 

   בע"מ 

מנסא שרין 
אדריכלית 
   ועיצוב פנים

 כמות יחידה תיאור הסעיף  

מחיר 
יחידה 
ללא 
 ₪ מע"מ 

מחיר סה"כ  
 ₪ מע"מ 

מחיר יחידה 
כולל  מע"מ 

 ₪ 

מחיר 
סה"כ כולל 

 ₪ מע"מ 

1 

שולחנות מודולרים, עיגול. פלטת שולחן עשויה פורמייקה 
 -טפ. שלד ברזל, רגלי שולחן 3092צבעונית, פורמקס 

.קוטר RALמ"מ, צבע כסוף לפי צבעי 4.8צינור בקוטר 
ס"מ. דגם אופק או שולחן גולן עגול,  70ס"מ, גובה  120

 או ש"ע TRMחב' 

 1900 950 2808 1200 2 יח'

2 

ס"מ,   44כיסאות תלמיד, פלסטיק קשיח צבעוני, גובה 
גוון ירוק   .או ש"ע TRMדגם "כיסא פלסטיק אלומה", חב' 

 )ראה תמונה( תפוח

 6900 300 1399.32 52 23 יח'

3 

כוננית+שולחן עבודה למחשבים  –עבודות נגרות 
נייחים+ספרייה: עשויים סנדוויץ בחיפוי פורמייקה 

או ש"ע. לפי תכנית מצורפת.  BLUMצבעונית. פרזול 
ס"מ. 74ס"מ גובה  55\440מידות ספרייה: פלטת שולחן 

ס"מ. כוננית אחסון,  44\44כוורות  4-ספרייה מורכבת מ
ס"מ. גווני גימור  74\130דלתות פתיחה צירית   3

פורמקס  -סופט, תכלת 3143פורמקס  -פורמייקה: ירוק
 טפ. 3092

 6800 6800 4914 4200 1 קומפ'

4 

פופים, עשויים מבד בלתי חדיר לנוזלים הניתן לניקוי. 
לא גרוס. גוונים:  –המילוי: קלקר איכותי מלא 

. טורקיז+ירוק תפוח. דגם "יוגיפוף" חב' מלגה או ש"ע
 ס"מ )ראה תמונה( 80\80מידות 

 2580 215 4071.6 290 12 יח'

5 
בד האפלה חסין אש. גוון לבן לפי בחירת  –וילון גלילה 

 . חב' אורגון או ש"ע 80\200האדריכל. מידות 
 3 מ"ר

0 
0 450 1350 

6 
לוח שעם+ לוח מחיק + לוח מגנט.  -90\70לוחות 

 הקירלרבות תליה על , מסגרת אלומיניום. קרביץ או ש"ע
 720 240 1755 500 3 יח'
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7 

מסגרת דקורטיבית לתצוגת כלי נגינה . עשויה מעץ אלון  
מ', עומק 1.28\2.45גושני צבוע בצבע חסין אש. מידות:

תלייה סמויה+ עיגון ע"י  -ס"מ 4ס"מ, עובי  10מסגרת 
  Lפרופילי 

 1650 1650 0 0 1 קומפ' 

8 

עיגולי פרספקס מ' לתליית תצוגה.  1.40באורך  מסילות
מ לרבות "ס37 יח' קוטר A4– 9 צבעוני לתצוגת דפי

עיגולי פרספקס   4מעמד פרספקס שקוף לתצוגת דפים+
 מ"ס 12 דקורטיבים,קוטר

 2150 2150 0 0 1 קומפ'

9 

מ"מ, כולל למינציה  4ע"ג קיר , עובי   PVCלוחות 
צבעונית ולוחות תלת מימד, חיתוכים צורניים,כולל 

 ס"מ 130\440. כיתובים

 6600 6600 0 0 1 קומפ'

10 

שלד ברזל, רגלי  חלקים, 2. מורכב עיגול שולחן מודולרי, 
מ"מ. גוון כסוף לפי בחירה 4.8שולחן ניידים בקוטר 

 –. פלטת שולחן עשויה פורמייקה צבעונית  RAL מצבעי
ס"מ,  160ס"מ, קוטר  80סופט. רדיוס 3143פורמקס 

" של אודי 9026עגול נייד  ס"מ. דגם "שולחן חצי 70גובה 
 )ראה תמונה( בן חיים או ש"ע

 1800 1800 2106 1800 1 יח'

 32450   17053.92       ₪ סה"כ כולל מע,מ   

                

 18750   6313.32       סכום הרכישה לביצוע  

 

 

 הערות : 

 .  10פריטים מתוך  6בע"מ ענו על  1991מבדיקת ההצעות עולה כי רהיטי הכח  .א

 הפריטים. 10שירין מנסא האדריכלית ומעצבת הפנים ענתה על כל  .ב

 

 הספקים ע"פ  ההצעה הזולה והמתאימה  ביותר לפריט כדלקמן:  2 -מ מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה 

 .2,3כולל מע"מ פריטים ₪  6,313.32בע"מ ע"ס  1991רהיטי הכח  הספק .א

) כולל מע"מ ₪  18,750 מהאדריכלית ומעצבת הפנים מנסא שירין ע"ס לאשר הרכישה מח' רכש ממליצה .ב

 (. 1,4-10פריטים 

 

 2839  -מקור תקציבי

 

 (9) נספח מס' 

 

 

 ות הועדה :לצהמ
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  עבודת גיזום עצים בגני ילדים - 2020820/הצעה מס'  .1

ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה  אחזקהמח'  מנהל ם, קבלת הסבר לאחר עיון בבקשה ובנספחי

חברת "אופק גיזומי  ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר  הועדה מאשרת המלצת מח' אחזקה ביותר , 

 ₪  31,473עצים בע"מ ע"ס 

 (. ימי עבודת מנוף/ גוזם 10 ) עבור 

 

 הקאנטרי העירוני תיקון וטיפול במערכת גילוי אש ועשן במתחם - 2020209/הצעה מס'  .2

, הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנציג אגף בספורט ואירועים 

ע"ס  חברת " קל פרויקטים " היחידה של הצעת המחיר  ההתקשרות עםואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 כולל מע"מ.₪  13,829

 : הערות

** יודגש כי נעשתה פנייה למספר ספקים במטרה להפוך את המערכת לאוניברסלית אך לשם כך נדרש להחליף את 

 המערכת למערכת   

 חדשה.      

הספק  ,המערכת הינה בלעדית ואף חברה אינה יכולה לתת שירות עבור מערכת זו )מצ"ב מייל של חברה מתחרה(.**    

 "קל פרויקטים" הינו 

.   הספק הבלעדי        

      

 שירות תיקון למערכת מיזוג אוויר באולם הספורט נאות בגין - 2020102/הצעה מס'  .3

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר נציגת מח' אחזקה ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה 

חברת "עמית דור מח' אחזקה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  הועדה מאשרת המלצת ביותר, 

 ₪  93,204  ע"ס הנדסת מיזוג"

 .כולל מע"מ

 

 החלפת מערכת סאונד באולם הספורט נאות בגין -202112/הצעה מס'  .4

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר נציגת מח' אחזקה ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה 

סקאנר לייט ניהול מח' אחזקה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  הועדה מאשרת המלצת ביותר, 

 והקמת פרויקטים בע"מ 

 כולל מע"מ.  ₪  70,703.10ע"ס 

 

 הכנת דו"ח קרקע וביסוס להשלמת קירוי השוק - 2020122/הצעה מס'  .5
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כלכלן אגף הנדסה ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר לאחר 

אגסי רימון חברת  אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת ביותר, 

 כולל מע"מ. ₪ 9,360 ע"ס  בע"מ מהנדסים

 

 טרינרי העירוני והמרכז הוהכנת דו"ח קרקע וביסוס עבור  - 2020321/הצעה מס'  .6

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלן אגף הנדסה ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה 

אגסי רימון ברת ח אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת ביותר, 

 כולל מע"מ. ₪ 10,530 ע"ס  בע"מ מהנדסים

 

 

 

 

 

כדורגל המצלמות ומערכת טלוויזיה במעגל סגור  במגרש אספקה והתקנת  - 2020142/הצעה מס'  .7

  פארק עופר בהתאם לדרישה ולהנחיות משטרהב

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר נציג מח' ספורט ואירועים ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה 

שרותי   מח' ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת הזולה ביותר, 

 .מע"מכולל  ₪  26,670  טלקול תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ ע"ס

 

 21Mרכישת ציוד מעוצב לחדרי הכלה בביה"ס הרי"ן במסגרת - 2020215/הצעה מס'  .8

וממליצה בפני ראש מח' רכש הועדה מאשרת המלצת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנהלת מח' רכש ,

 העיר

 כולל מע"מ.₪  27,464.35בע"מ ע"ס  1991רהיטי הכח  מהספק הרכישהלאשר 

 

רכישת ריהוט וציוד מעוצב עבור חדרי הכלה בביה"ס האורתודוכסי במסגרת  - 220/2020הצעה מס'  .9

21M 

וממליצה בפני ראש מח' רכש הועדה מאשרת המלצת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנהלת מח' רכש ,

 העיר

 הספקים ע"פ  ההצעה הזולה והמתאימה  ביותר לפריט כדלקמן:  2 -מ לאשר הרכישה

 .2,3כולל מע"מ פריטים ₪  6,313.32בע"מ ע"ס  1991רהיטי הכח  הספק .א
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) כולל מע"מ ₪  18,750 מהאדריכלית ומעצבת הפנים מנסא שירין ע"ס מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה .ב

 (. 1,4-10פריטים 

 

 

 
 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                     

 מנכ"ל העירייה         גזברית  העירייה                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החלטות ראש העיר:

 

 
  עבודת גיזום עצים בגני ילדים - 2020208/הצעה מס'  .1

ימי  10 עבור ₪ )  31,473חברת "אופק גיזומי עצים בע"מ ע"ס  ההתקשרות עם מאמץ הח לטת הועדה ומאשר       

 (. עבודת מנוף/ גוזם

 



  ס"ד ב
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13 

 תיקון וטיפול במערכת גילוי אש ועשן במתחם הקאנטרי העירוני - 2020209/הצעה מס'  .2

 כולל מע"מ.₪  13,829ע"ס  חברת " קל פרויקטים "  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 : הערות

** יודגש כי נעשתה פנייה למספר ספקים במטרה להפוך את המערכת לאוניברסלית אך לשם כך נדרש להחליף את 

 המערכת למערכת   

 חדשה.      

הספק  ,יכולה לתת שירות עבור מערכת זו )מצ"ב מייל של חברה מתחרה(.המערכת הינה בלעדית ואף חברה אינה **    

 "קל פרויקטים" הינו 

.   הספק הבלעדי        

      

 שירות תיקון למערכת מיזוג אוויר באולם הספורט נאות בגין - 2020102/הצעה מס'  .3

 .כולל מע"מ ₪ 93,204  ע"ס חברת "עמית דור הנדסת מיזוג" מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 החלפת מערכת סאונד באולם הספורט נאות בגין -202112/הצעה מס'  .4

כולל ₪  70,703.10ע"ס סקאנר לייט ניהול והקמת פרויקטים בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 מע"מ.  

 

 הכנת דו"ח קרקע וביסוס להשלמת קירוי השוק - 2020122/הצעה מס'  .5

 כולל מע"מ. ₪ 9,360 ע"ס  בע"מ מהנדסיםאגסי רימון חברת  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 המרכז הווטרינרי העירוני הכנת דו"ח קרקע וביסוס עבור  - 2020321/הצעה מס'  .6

 כולל מע"מ. ₪ 10,530 ע"ס  בע"מ מהנדסיםאגסי רימון חברת מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

מצלמות ומערכת טלוויזיה במעגל סגור  במגרש הכדורגל אספקה והתקנת  - 214/2020הצעה מס'  .7

  בפארק עופר בהתאם לדרישה ולהנחיות משטרה

כולל  ₪  26,670  שרותי טלקול תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 .מע"מ

 

 21Mמעוצב לחדרי הכלה בביה"ס הרי"ן במסגרת רכישת ציוד - 2020215/הצעה מס'  .8

 כולל מע"מ.₪  27,464.35בע"מ ע"ס  1991רהיטי הכח  מהספק הרכישהמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 



  ס"ד ב
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רכישת ריהוט וציוד מעוצב עבור חדרי הכלה בביה"ס האורתודוכסי במסגרת  - 220/2020הצעה מס'  .9

21M 

 הספקים ע"פ  ההצעה הזולה והמתאימה  ביותר לפריט כדלקמן:  2 -מ הרכישהמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 .2,3כולל מע"מ פריטים ₪  6,313.32בע"מ ע"ס  1991רהיטי הכח  הספק .ג

) כולל מע"מ ₪  18,750 מהאדריכלית ומעצבת הפנים מנסא שירין ע"ס מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה .ד

 (. 1,4-10פריטים 

 

 
 
 
 
 
 
 

 מיכאל וידל                                                                                                                 
 ראש העיר                                                                                                                 

  רמלה


