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 (2021י לביו 01) תשפ"א' תמוז כא חמישי תקיימה ביוםשה( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת  מ
  ZOOMבאמצעות אפליקציית   -

 

 

 משתתפים:                                                                             נוכחים: 

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

  תרבותמנהל מח'  -אבי ברנס                                         משנה ליועמ"ש  -ופי ויטלם עו"ד ס

            כלכלן אגף הנדסה                          -רו"ח עוז בן שלוש 

מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן   

       ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 
 

 הנדון:
 

 רכישת אופני ספינינג למרכז הפיס - 2021751/הצעה מס'  .1

 נדרש לרכוש אופני ספינינג.ז הפיס במסגרת הצטיידות מרכ

ספקים כדלקמן: אגנטק, איי,  4-לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת אופני ספינינג מנהלת מח' רכש פנתה ל

 אס, פי פיטנס בע"מ, אבירי הספורט, ספורט גום.

 הספקים שנענו להצעה: איי, אס, פי פיטנס בע"מ.

 הערה : 

גבוהה ממחיר המקסימום, ההצעה   עהתינתן הצמקום בו תהא בבבקשה להצעות מחיר צוין  מחיר מקסימום , 

 תיפסל. 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר : 

          

איי. אס. פי פיטנס 
   בע"מ 

 אור הפריטית
יח' 

 חישוב
 כמות

מחר מקסימום 
ללא ₪ ליחידה 

 מע"מ 

מחיר סה"כ 
 ₪ללא מע"מ 

מחיר ליחידה ללא 
 ₪ מע"מ 

מחיר 
סה"כ 

ללא 
 ₪מע"מ 

ספינינג עפ"י אופני 
 מפרט מצורף

 127500 5100 130000 5200 25 יחידה

             מצ"ב מפרט טכני

 127500   130000       ₪מ "סה"כ ללא מע

  2%פער ממחיר המקסימום ** 

 

 . לא כולל מע"מ ₪  127,500איי, אס, פי פיטנס בע"מ ע"ס  :מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה מהספק 

 הספק עונה על דרישות העירייה.,    2%  -נמוכה ממחיר המקסימום ב  הצעהה

 

 2028612930 -מקור תקציבי 

 ( 1) נספח מס' 
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 עיצוב, רכישה ותפירת תלבושות ללהקת המחול הייצוגית   - 2021617/הצעה מס'  .2

-ל תרבות פנתה מחלקתת עבור עיצוב, רכישה ותפירת תלבושות ללהקת המחול הייצוגי לשם קבלת הצעות מחיר 
ספקים : 4  

דוד נהון., מיכל קנדל, סווטלנה וישטליקי, מתפרת האחים סוסו  

 

  סווטלנה וישטליקי, מתפרת האחים סוסו הספקים שנענו להצעה:

 

הדרישה: פירוט  

 
העבודה תכלול הכנת סקיצה צבעונית לפריטים בהם היא נדרשת  בתיאום מראש עם הכוריאוגרפית ועד לאישורה 

 הסופי.
 להלן טבלת השוואות מחיר:

 
 

 גילאים כמות תיאור התלבושות

 סבטלנה וישטליקי מתפרת האחים סוסו

מחיר יח' 
)מכנס+חולצ

ה(  לפני 
 מע"מ 

סה"כ עלות 
 לפני מע"מ 

מחיר יח' 
)מכנס+חולצה
 (  לפני מע"מ 

סה"כ עלות 
 לפני מע"מ 

בגימור  7/8מכנס שרוואל  1
 מנג'ט גומי מכנס גבוה.

עד הטבור, שרוולים חולצה 
 ארוכה, גזרה צמודה.

על החולצה תחובר פיסת 
בד שעם העלאתה יכוסו 

 חצי מהפנים 
החגורה והחולצה יאופיינו 

 באלמנטים אתניים
 סגנון: פולקלור מודרני
 כולל סקיצה  צבעונית

50 14-18 200 10,000 

260 13,000 

200 200 

חולצת פייטים טיפות  2
 נמתחשרוול קצר, בד 

 
 כולל סקיצה  צבעונית

20 14-18 80 1,600 150 
 

 

3,000 

100 100 
 טייץ' לייקרה מוזהב 3

 
 ללא סקיצה

20 14-18 90 1,800 120 2,400 

 18,700 סה"כ  13,400 סה"כ    
 3.179 17%מע"מ 2,278 17%מע"מ    
 21,879 כוללסה"כ  15,678 סה"כ כולל    

 

 
 

בטבלה ? מנהל מח' תרבות  2-ו 1האם צוין בגוף הפניה כי העירייה מעוניינת רק במימוש סעיפים  -לשאלת הועדה 
 משיב כן.

 
מה עושים עם התלבושות  לאחר  המופע? מנהל מח' תרבות משיב  כי התלבושות עוברות  - לשאלת הועדה

 לאחסון במחסן . 
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₪  11,600ע"ס מתפרת האחים סוסו  הצעה הזולה ביותר של ההתקשרות עם ה לאשר מחלקת תרבות ממליצה
 לא כולל מע"מ . 

 
 .בלבד 2ו 1מתכננת לבצע את סעיפים המחלקה ** 

 

 . 1825510750 , 1825300780 ,  1825510752  -מקור תקציבי 
 

 (2) נספח מס' 
 

 
 2021ביצוע הובלות במהלך שיפוצי קיץ  - 2021771/הצעה מס'  .3

 הובלות לטובת העברת ציוד גני ילדים ובתי ספר.  15החינוך לעד  נדרש אגף 2021במסגרת שיפוצי קיץ 

הובולות דוד בע"מ, אחים   ע.ר.ד: לספקים הבאים  מחלקת אחזקה פנתה לשם קבלת הצעות מחיר עבור הובלות, 

 הובלות. יששכר שירותים והובלות בע"מ, א עד ת שירותי 

 

 שהתקבלו : להלן הצעות המחיר 

  להובלה.כולל מע"מ   ₪ 3,510 -ע.ר.ד הובלות דוד בע"מ .א

 להובלה. כולל מע"מ  ₪  3,510 -אחים יששכר שירותים והובלות בע"מ .ב

  להובלה .כולל מע"מ ₪  1,638 -הובלותא עד ת שירותי  .ג

 

 

כי נעשתה פנייה שוויונית ואחידה וכל מה ההסבר לפער בין המחירים? מנהל מח' אחזקה משיב    -לשאלת הועדה 

 אחד נקב במחיר. 

  .? מנהל מח' אחזקה משיב כןלזוכה אישור  ביטוחי האם יש - לשאלת הועדה

 לזוכה ישנה היכולת לבצע את העבודה במחיר שהוצע על ידו ? מנהל מח' אחזקה משיב כן. האם   - לשאלת הועדה

 

ירותי הובלות לאור ע"ס חברת א עד ת  ש ההצעה הזולה ביותר שלמחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם 

 כולל מע"מ להובלה(. ₪  1,638הובלות )  15, עד כולל מע"מ ₪  24,570

 

 הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה,  ע"פ  2932  -מקור  תקציבי 

 

 

 (3)נספח מס' 
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 המלצות  הועדה:

 

 רכישת אופני ספינינג למרכז הפיס - 2021517/ הצעה מס' .1

  , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מח' רכש

בע"מ ע"ס איי, אס, פי פיטנס  מהספק  הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה 

 הספק עונה על דרישות העירייה.,   2%  -הצעה נמוכה ממחיר המקסימום ב הלא כולל מע"מ. ₪  127,500
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 עיצוב, רכישה ותפירת תלבושות ללהקת המחול הייצוגית   - 2021617/הצעה מס'  .2

ומשנמצא כי ההמלצה הינה  לבחירת ההצעה הזולה ביותר   מנהל מח' תרבותלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 , הועדה 

 11,600ע"ס מתפרת האחים סוסו וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  תרבותמאשרת המלצת מח' 

 לא כולל מע"מ . ₪ 

 .בלבד 2ו 1המחלקה מתכננת לבצע את סעיפים ** 
 

 2021קיץ  ביצוע הובלות במהלך שיפוצי - 2021771/הצעה מס'  .3

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

ההצעה הזולה עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  אחזקהביותר  , הועדה מאשרת המלצת מח' 

כולל ₪  1,638הובלות )  15, עד כולל מע"מ ₪  24,570ירותי הובלות לאור ע"ס חברת א עד ת  ש שלביותר 

 מע"מ להובלה(. 

 

 

 רונן עזריה                                               רוזה עללאל                                      
 מנכ"ל העירייה                                           גזברית  העירייה                            

 
 

 החלטות ראש העיר:
 
 

 רכישת אופני ספינינג למרכז הפיס - 175/2021הצעה מס'  .1

לא כולל מע"מ. ₪  127,500בע"מ ע"ס איי, אס, פי פיטנס מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה מהספק 

 הספק עונה על דרישות העירייה.,   2%  -הצעה נמוכה ממחיר המקסימום ב ה

 

 עיצוב, רכישה ותפירת תלבושות ללהקת המחול הייצוגית   - 176/2021הצעה מס'  .2

 לא כולל מע"מ . ₪  11,600ע"ס מתפרת האחים סוסו עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר התקשרות 

 .בלבד 2ו 1המחלקה מתכננת לבצע את סעיפים ** 
 

 2021ביצוע הובלות במהלך שיפוצי קיץ  - 177/2021הצעה מס'  .3

, כולל מע"מ ₪  24,570ירותי הובלות לאור ע"ס חברת א עד ת  ש מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 הובלות. 15עד 

 כולל מע"מ להובלה(. ₪  1,638)  
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מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                  


