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 נובמבר 10 ) ' חשוון  תשפ"אכג שלישי התקיימה ביוםועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  
  ZOOMבאמצעות אפליקציית - (2020

 
 משתתפים:                                                                                  

                                            גזברית העירייה             -רוזה עללאל

משנה ליועמ"ש   -עו"ד סופי ויטלם   

  אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש 

                                                                                 מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   

 
 הנדון:

 
 

 טלפון באמצעות קו ה לאירועי חנוכה עות ופאומנים לציבור הדתי לילדים וה - 2020176/הצעה מס'  .1
 

 

המדור  , קו הטלפוןבאמצעות  הפקת תוכן ואומנים לציבור הדתי לחוגים והעשרה  לשם קבלת הצעות מחיר עבור
 לתרבות תורנית 

 ות חברים,  האגודה לתרבות וחינוך. הפק ספקים :  2-פנה ל
 

 להלן טבלת הצעות מחיר: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

לא ₪  8,500משמחי לב  ע"ס  ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עםממליצה לאשר  המחלקה לתרבות תורנית
 . כולל מע"מ 

 
     182210782  -מקור תקציבי 

 
 

 (1 ) נספח מס'
 

קי עם תוכן צפייה ושיעורים לציבור הדתי הכולל שיעורים הופעות כונן דיסק און  - 2020771/הצעה מס'  .2

 לילדיםוסדנאות 

 ,סילבר ליין:  ספקים 2 - המדור לתרבות תורנית פנה ל , יות לילדיםוליפייה ופעצ קי עם תוכן ן רכישת דיסק אועבור 

   .קשת הפקות

  להלן טבלת השוואות מחיר: 

  

 לא כולל  מע"מ   מחיר שם הספק 
 משמחי לב

 
8,500  ₪ 

 
 דאבל בי הפקות

10,000  ₪ 

 מע"מ  א כולל למחיר  הספק

 ₪  11,000 סילבר ליין .1
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₪  8,500ע"ס  קשת הפקות ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עם ממליצה לאשר  תורניתהמחלקה לתרבות 
 .לא כולל מע"מ

 
 

   182210782  - מקור תקציבי
 

 ( 2 ) נספח מס'
 
 
 
 
 

 
 מרכז וטרינרי עירוני לטובת הקמת  ביצוע קידוחי ניסיון עמוקים ובדיקות שדה - 2020781/הצעה מס'  .3

חברות  3 -, אגף הנדסה פנה למרכז וטרינרי אזורי ביצוע קידוחי ניסיון עמוקים ובדיקות שדה לטובת הקמת לשם 
 כדלקמן: 

 ליבנח קידוחים בע"מ, ליאור קידוחי ניסיון בע"מ, משה בר קידוחי ניסיון בע"מ.

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :

 כולל מע"מ. ₪  12,753 -ליבנח קידוחים בע"מ. 1

 כולל מע"מ. ₪  11,583 -ליאור קידוחי ניסיון בע"מ. 2

 כולל מע,מ. ₪  14,040 -. משה בר קידוחי ניסיון בע"מ3

 11,583 ע"ס ליאור קידוחי ניסיון בע"מחברת אגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 
 כולל מע"מ. ₪

  2821 -מקור תקציבי

 ( 3 ) נספח מס'
 

 

 שלב ב' -לטובת קירוי השוק  ביצוע קידוחי ניסיון עמוקים ובדיקות שדה - 2020179/הצעה מס'  .4

חברות כדלקמן:  3 -שלב ב', אגף הנדסה פנה ל - קירוי השוקביצוע קידוחי ניסיון עמוקים ובדיקות שדה לטובת לשם 
 ליבנח קידוחים בע"מ, ליאור קידוחי ניסיון בע"מ, משה בר קידוחי ניסיון בע"מ.

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו : 

 כולל מע"מ. ₪  23,166 -ליבנח קידוחים בע"מ. 1

 

         
 קשת הפקות .2

8,500  ₪ 
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 כולל מע"מ. ₪  21,645 -ליאור קידוחי ניסיון בע"מ. 2

 כולל מע"מ. ₪  14,040 -. משה בר קידוחי ניסיון בע"מ3

 ע"ס בע"ממשה בר קידוחי ניסיון חברת  אגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 
 כולל מע"מ. ₪  14,040

  2852 -מקור תקציבי

 (4 ) נספח מס'
 

 חברת גדרות אורלי בע"מ  -השלמת עבודה של התקנת גדר ברחוב יוספטל   - 180/2020הצעה מס'  .5

ת אורלי בע"מ ע"ס אישרה התקשרות עם חברת גדרו 20.8.2019מיום  45/2020-15וועדת הצעות פטורות מס' 
 מע"מ עבור התקנת גדרות דגם הולנדי ברחוב בר אילן.לא כולל ₪  108,260

ה דגם "הולנדי"  בצומת הרחובות בר אילן יוספטל וישראל פרנקל נבנה כיכר תנועה והוחלט להרחיב את הגדר הפרד 
 גם לרחוב יוספטל. 

 להלן הצעת המחיר עבור השלמת העבודה : 

 סה"כ מחיר כמות   תיאור הפריט
  24,080        215            112                 מ' 1.05ית גובה נדגדר הול 

  9,880          190            52                   מ' 0.4ת גובה נד גדר הול 

  33,960         סה"כ לפני מע"מ

 

מע"מ, עבור א כולל ל₪  33,960אורלי בע"מ ע"ס  גדרותחברת  ההתקשרות עם  אגף הנדסה ממליץ לאשר 
 השלמת העבודה והתקנת גדר ברחוב יוספטל. 

  2314 -מקור תקציבי

 (5 ) נספח מס'
 

 רכישת ריהוט ללשכת ראש העיר  - 2020181/הצעה מס'  .6

ספקים  5 -מח' רכש פנתה ל , ריהוט ללשכת ראש העיר בעקבות שיפוץ רכישתלשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 בע"מ, טופ ליין ריהוט משרדי, גיל פרויקטים, רהיטי אורן. 1991כדלקמן: ש.נויפלד, רהיטי הכח 

 בע"מ. 1991רהיטי הכח  הספקים שנענו להצעה:

 

 הצע המחיר : להלן 

 

   רהיטי הכח    

 כמות תיאור הפריט
ללא ₪ מחיר יחידה 

 מע"מ 

ללא ₪ מחיר סה"כ 
 מע"מ 

 7500 2500 3 דוגמא א' לעיל  -מגרות   2ס"מ + ארונית +180*175+80*50שולחן עבודה 

 0 0 1 דוגמא ב' לעיל  -מגרות   2ס"מ + ארונית +180*175+80*50שולחן עבודה 
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מצבים בסיס שחור  5דגם פיטרו מנהל נמוך ארגונומי , ריפוד שחור מנגנון סינכרוני   כסא
 דוגמא ד' לעיל  –משענות יד מתכווננות 

1 790 
790 

כסא מנהל זאב גבוה דמוי עור שחור מנגנון סינכרוני ידיות מתכווננות ומרופדות בסיס 
 כסוף וגלילים דוגמא ג' לעיל

4 970 
3880 

  

 218 6 אורח דגם יסמין עם ידיות ריפוד דמוי עור שחור שלד ניקל כסא
1308 

  

 1526 1526 1 ספת המתנה דו מושבית אוקיינוס ריפוד שחור

 1128 1128 1 ספת המתנה מושב בודד  אוקיינוס ריפוד שחור

     0 ס"מ רגליים וקושרת  70*140דוגמא א' לעיל    Tשולחן 

 580 580 1 ס"מ  4.5+ נעילה + קסקט עובי  90*75*40ארון ארכיב דלת חלקה 

 16712     סה"כ ללא מע"מ 

 2841.04     מע"מ 

 ללא מע"מ ₪ מחיר סה"כ 
    19553.04 

 

 בע"מ לא התייחסו לשולחן משרדי דוגמא ב'. 1991בהצעת המחיר רהיטי הכח 

 טיח מועד אספקה לכן הגיש הצעה על דגם זה.בלדברי הספק מדובר בשולחן מיובא שקשה לה

  

 כולל מע"מ. לא ₪  19,553.04 מהספק רהיטי הכח ע"ס הרכישה לאשר  מח' רכש ממליצה 

 

 (6 ) נספח מס'
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המלצות  הועדה:

 

 

 טלפון לאירועי חנוכה  באמצעות קו העות ופאומנים לציבור הדתי לילדים וה - 2020176/הצעה מס'  .1
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אשרת המלצת מדור לתרבות תורנית  מ הועדהלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל המדור לתרבות תורנית  

לא כולל ₪  8,500משמחי לב  ע"ס   ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר

 מע"מ 

 

 לל שיעורים הופעותלציבור הדתי הכוקי עם תוכן צפייה ושיעורים כונן דיסק און  - 2020771/הצעה מס'  .2

 יםוסדנאות לילד

אשרת המלצת מדור לתרבות תורנית מ הועדהלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל המדור לתרבות תורנית  

לא כולל ₪  8,500ע"ס  קשת הפקות ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר

 .מע"מ

 

 לטובת הקמת כלבייה עירונית ביצוע קידוחי ניסיון עמוקים ובדיקות שדה - 2020178/הצעה מס'  .3

מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש  הועדהלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה  
כולל  ₪ 11,583 ע"ס ליאור קידוחי ניסיון בע"מחברת   ההצעה הזולה ביותר של עם  ההתקשרות העיר לאשר

 מע"מ.

 

 שלב ב' -לטובת קירוי השוק  ביצוע קידוחי ניסיון עמוקים ובדיקות שדה - 2020791/הצעה מס'  .4

מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש  הועדהלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה  

כולל  ₪  ₪ 14,040 ע"ס ניסיון בע"ממשה בר קידוחי חברת  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של העיר לאשר

 מע"מ.

 

 חברת גדרות אורלי בע"מ  -השלמת עבודה של התקנת גדר ברחוב יוספטל   - 180/2020הצעה מס'  .5

לפיו ישנו צורך בהשלמת הגדר ההולנדית הקיימת בשל לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה  

 בטיחות, 

גדרות אורלי בע"מ ההתקשרות עם חברת   וממליצה בפני ראש העיר לאשר  מאשרת המלצת אגף הנדסה הועדה

 ₪  33,960ע"ס 

 לא כולל מע"מ,  עבור השלמת העבודה והתקנת גדר ברחוב יוספטל. 

 

 רכישת ריהוט ללשכת ראש העיר  - 2020181/הצעה מס'  .6

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

 לאשר 

 כולל מע"מ. לא ₪  19,553.04מהספק רהיטי הכח ע"ס  הרכישה 
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 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                     

 מנכ"ל העירייה         גזברית  העירייה                                                                               
 

 

 

 

 

 

 החלטות ראש העיר:

 

 טלפון לאירועי חנוכה  באמצעות קו העות ופאומנים לציבור הדתי לילדים וה - 2020176/הצעה מס'  .1
 לא כולל מע"מ ₪  8,500משמחי לב  ע"ס    מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 

כונן דיסק און קי עם תוכן צפייה ושיעורים לציבור הדתי הכולל שיעורים הופעות  - 177/2020הצעה מס'  .2

 יםוסדנאות לילד

 .לא כולל מע"מ₪  8,500ע"ס  קשת הפקות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 לטובת הקמת כלבייה עירונית ניסיון עמוקים ובדיקות שדהביצוע קידוחי  - 2020178/הצעה מס'  .3

 כולל מע"מ. ₪ 11,583 ע"ס ליאור קידוחי ניסיון בע"מחברת   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 

 שלב ב' -לטובת קירוי השוק  ביצוע קידוחי ניסיון עמוקים ובדיקות שדה - 2020791/הצעה מס'  .4

 כולל מע"מ. ₪  ₪ 14,040 ע"ס משה בר קידוחי ניסיון בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 חברת גדרות אורלי בע"מ  -השלמת עבודה של התקנת גדר ברחוב יוספטל   - 180/2020הצעה מס'  .5

 ₪  33,960גדרות אורלי בע"מ ע"ס ההתקשרות עם חברת   מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 לא כולל מע"מ,  עבור השלמת העבודה והתקנת גדר ברחוב יוספטל. 

 

 רכישת ריהוט ללשכת ראש העיר  - 181/2020הצעה מס'  .6

 כולל מע"מ. לא ₪  19,553.04מהספק רהיטי הכח ע"ס  הרכישה מאמץ החלטת הועדה ומאשר 
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 מיכאל וידל                                                                                                                  

 ראש העיר                                                                                                                 
  רמלה


