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 - (2021י לביו 27) תשפ"א אב 'יח שלישי תקיימה ביוםשה( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת  מ
 ZOOMבאמצעות אפליקציית 

 

 

 משתתפים:                                                                              נוכחים: 
  מנהל מח' תכנון ועיצוב אורבני -יהונתן חיים                                                גזברית העירייה  -רוזה עללאל 

  מנהל מח' מחשוב  -משה ביטן                                          משנה ליועמ"ש  -ופי ויטלם עו"ד ס

  מ"מ מנהל מח' פיקוח עירוני.   -פלי בן שבת             כלכלן אגף הנדסה                          -רו"ח עוז בן שלוש 

                                                   מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן  

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

 הנדון:
 

רי חשמל לבנים עבור מוסדות חינוך , מבני ציבור צרכישת מו - 2021019/הצעה מס' הצעה מס'  .1

 ומחלקות העירייה 

 6-לשם רכישת מוצרי חשמל לבנים עבור  מוסדות חינוך ,מחלקות העירייה ,מוסדות חינוך  מח' רכש פנתה ל
 ספקים: 

 בע"מ, יניר מערכות, רון אלקטריק , אור שי סיטונאות חשמל.אסתר יוניברסל בע"מ, הום סנטר, שריג אלקטריק 

 יניר מערכותאסתר יוניברסל בע"מ, הום סנטר,  הספקים שנענו להצעה:

 להלן טבלת הצעות מחיר:

 

   יניר מערכות הום סנטר אוניברסל      

 כמות יח' חישוב תאור הפריט

מחיר יחידה 
ללא מע"מ 

 ₪ 

מחיר יחידה 
ללא מע"מ 

 ₪ 

מחיר יחידה 
 הערות ₪ ללא מע"מ 

שארפ/  -לבן  NFליטר  320מקרר 
L.G1218 1578 2350 1 יחידה ./ אמקור 

 2131אוניברסל: שרפ 
הום סנטר: הייר  -

 פוג'יקום -יניר  -כסוף 

שארפ/ -.לבן NFליטר  370מקרר 
L.G1620 3015 1 יחידה ./ אמקור   

אוניברסל: שרפ 
 ליטר 400 - 2239

שארפ/  -לבן   NFליטר   500מקרר  
L.Gאמקור /. 

 1568 2375 3900 1 יחידה

אוניברסל: שרפ 
 -ליטר  520 - 3650

 -הום סנטר: זק"ש 
 פוג'יקום -יניר 

שארפ/  -לבן  NFליטר   260מקרר  
L.Gאמקור /. 

 1047 2080 1410 1 יחידה

 2273 אוניברסל: לנקו
הום סנטר: שרפ  -

 -יניר  - 2129
 פוג'יקום

שארפ/  -לבן  DFליטר   260מקרר  
L.G705 975 1017 1 יחידה ./ אמקור 

 2631אוניברסל: לנקו 
 -הום סנטר: זק"ש  -

 פוג'יקום -יניר 

./ L.Gשארפ/  - NFליטר  280מקרר  
     2080   1 יחידה אמקור

   245   1 יחידה ליטר טורבו.  36טוסטר אובן  

 35הום סנטר: סאוטר 
 ליטר

 280   470 1 יחידה ליטר טורבו  46טוסטר אובן  

 -אוניברסל: לוומט 
 יניר: פוג'יקום
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   389   1 יחידה ליטר 48טוסטר אובן נירוסטה 

הום סנטר: גולד ליין 
 ליטר 55

 ליטר  23מיקרוגל דיגיטלי  

 278 275 385 1 יחידה

 - אוניברסל: לוומט
 -הום סנטר: סאוטר 

 יניר: פוג'יקום

כניסת  -רדיו דיסק כולל חיבור בלוטות' 
USB  לניגון קבציMP3 אוניברסל: ארטץ'   230 195 1 יחידה 

מערכת סטריאו חיבור בלוטות', סנכרון 
סאונד עם הטלוויזיה הקלטה + ניגון 

 –. כולל חיבור בלוטות' USBתכנים דרך 
מכשירים לחיבור באופן אלחוטי של 

   397 555 1 יחידה התומכים בטכנולוגיה

הום  - L.Gאוניברסל: 
 סנטר: פנסוניק

 homeהום סנטר:    74 85 1 יחידה להבות  1כיריים חשמליים 

 homeהום סנטר:    132 136 1 יחידה להבות 2כיריים חשמליים 

 הום סנטר זק"ש   138 165 1 יחידה להבות  1כירה קרמית 

   184 260 1 יחידה להבות 2קרמיות כיריים 

 -אוניברסל: זק"ש 
 הום סנטר: גולד ליין

כוסות גוף חימום  50מיחם נירוסטה 
     171 205 1 יחידה נסתר

ליטר גוף  1.7קומקום חשמלי נרוסטה 
 homeהום סנטר:    85 102 1 יחידה חימום נסתר.

ליטר לפחות  90מקרר משרדי אלקטרה 
 470 529 580 1 יחידה Aלבן דירוג אנרגטי 

אוניברסל: נורמנדה 
BC-130 -  יניר- 

 פג'יקום

 מדיח כלים קטן על השיש

   1100 1480 1 יחידה

אוניברסל: 
 - 2400אלקטרולוקס 

 הום סנטר: דלונגי

 85ס"מ גובה  45מדיח כלים צר רוחב 
   1280 2130 1 יחידה ס"מ. 

אוניברסל: 
 - 4511אלקטרולוקס 

 הום סנטר: דלונגי

תנור אפייה בילד אין פתיחה רגיל, מגש 
לצורך בישול, חימום, אפייה,   -+ רשת

במידות  טורבו. כולל נעילת ילדים 
 534 855   1 יחידה ליטר  60נפח  – 59/59.4

 - WASTIGהום סנטר: 
 יניר: פוג'יקום

כיריים חשמליים  4תנור חשמל משולב 
 אוניברסל: נורמנדה   3405 1325 1 יחידה אימייל / זכוכית 

כיריים  4תנור חשמלי משולב 
         1 יחידה אינדוקציה

להבות גז משולבים עם תנור  4כיריים 
תבניות לפחות דירוג  3אפיה טורבו 

 1047 1395 1445 1 יחידה Aאנרגטי 

 - -אוניברסל: לוומט 
הום סנטר: נורמנדה  

יניר:  - 626דגם 
 פוג'יקום

להבות גז משולבים עם תנור  5כיריים 
   3225 2990 1 יחידה Aתבניות לפחות דירוג אנרגטי  3טורבו 

 90אוניברסל: לוומט 
הום סנטר:  - -ס"מ 
 9021לנקו 

ליטרים דירוג  32מיקרוגל דיגיטלי 
   345   1 יחידה Aאנרגטי 

 31הום סנטר: סאוטר 
 ליטר

ליטרים דירוג  25מיקרוגל דיגיטלי 
   275 504 1 יחידה Aאנרגטי 

הום  -אוניברסל: שרפ 
 ליטר 23סנטר 

   181 220 1 יחידה Aמיקרוגל מכני ליטרים דירוג אנרגטי 

 -אוניברסל: גולד ליין 
 21הום סנטר: מידאה 

 ליטר מכני

ליטרים דירוג אנרגטי  32מיקרוגל מכני 
A 345 400 1 יחידה   

 -אוניברסל: נורמנדה 
 31הום סנטר: סאוטר 

 ליטר דיגיטלי

דירוג   NFליטרים טריפל  700מקרר 
 2415 7090 5985 1 יחידה Aאנרגטי 

אוניברסל: סמסונג 
הום  -ליטר   625

 -סנטר: הייסנס יניר 
 פג'יקום
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   135 120 1 יחידה פרוסות 4גריל   -טוסטר לחיצה 

הום  -אוניברסל: חנן 
 homeסנטר: 

   65 60 1 יחידה פרוסות 2גריל   -טוסטר לחיצה 

הום  -אוניברסל: בוש 
 homeסנטר: 

 

בהתאם לפריט יניר מערכות, אסתר יוניברסל בע"מ, הום סנטר,  -הרכישה מהספקים לאשר מח' רכש ממליצה 

 הזול ביותר ,הזמין והמתאים לצרכים. 

 כולל מע"מ. לא ₪  60,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

  -מקור תקציבי

 . 2029472750, 2028042930 -מלת השבת ,הבית של יעלים: כספיון, הנסיך הקטן, חנלה ושגני ילד

 .2029472750, 2028502930 -תירס חם, האריה שאהב תות

 2029472750 -כל גני הילדים חנ"מ

 בהתאם להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה
  (1) נספח מס' 

 

 רכישת והתקנת וילונות בבית ספר החדש גו'אריש - 2021119/הצעה מס'  .2

 מבנה החדש בבית ספר בגו'אריש נדרש להתקין וילונות.ל 

ספקים כדלקמן: דקו טים  9פנתה  מנהלת מח' רכשעבור וילונות לבית ספר ג'ואריש לשם קבלת הצעות מחיר 

בע"מ, וילון ישיר, סאן דקור מוצרי הצללה, וילונות מאי  וילונות וריפוד בע"מ, בר אור וילונות והצללה, רקוטקס

 מג'יק, אורגד וילונות, אמריקן קנון, ש.לנדאו וילונות.

דקו טים וילונות וריפוד בע"מ, בר אור וילונות והצללה, רקוטקס בע"מ, וילון ישיר, סאן   הספקים שנענו להצעה: 

 דקור מוצרי הצללה, וילונות מאי מג'יק.

 

 :השוואות מחירלהלן טבלת 

 בר אור דקו טים        

רקוטק
 ס

וילון 
 ישיר

סאן  
 דקור

מאי 
   מג'יק

 אור הפריטית

יח' 
חישו

 ב

כמו
 ת

מחיר 
מקסימו
ם לכלל 

העבודה 
כולל 

 מע"מ

מחיר 
סה"כ 
לאחר 
 הנחה

מחיר 
סה"כ 
לאחר 
 הנחה

מחיר 
סה"כ 
לאחר 
 הנחה

מחיר 
סה"כ 
לאחר 
 הנחה

מחיר 
סה"כ 
לאחר 
 הנחה

מחיר 
סה"כ 
לאחר 
 הנחה

 הערות

וילון כפלים בד הצללה חסין 
 207במידות  2אש בד פי 

 2.00מטר רץ רוחב, עד 
בד פוליאסטר  –מטר גובה 

 ארוג.

מטר 
 רץ

207 66000 65000 64000 61820 
5975

0 

5500
0 

6450
0 

גוון 
לבחיר

 ה 

וילון גלילה חסין אש 
מטר  1האפלה. כל יחידה עד 

 מטר 2.7רוחב גובה עד 

               16 יחידה

גוון  
לבחיר

 ה

  597555006450 61820 64000 65000 66000    סה"כ כולל מע"מ לכלל 
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 0 0 0 העבודה

        -2% -2% -3% -3% -17% -1%   

 

 *המציעים קיבלו מפרט זהה וברור , לא נשאלו שאלות.

 .17%-במבדיקת ההצעות עולה כי הצעתם של סאן דקור , נמוכה ממחיר המקסימום   **

 לא כולל מע"מ. ₪  66,000  -**  מחיר מקסימום לכלל עבודה 

 

 כולל מע"מ.₪  55,000סאן דקור ע"ס  - -לאשר  הרכישה של הספק אשר הצעתו הזולה ביותר  מח' רכש ממליצה

 

  2026122930 -מקור תקציבי 

 (2) נספח מס' 

 רכישת ביגוד עבור השיטור העירוני, והפיקוח העירוני  - 2021219/הצעה מס'  .3

וד למח' השיטור העירוני, הפיקוח געבור רכישת בי טחון לצאת בהצעות מחיר יע"י אגף הב מח' רכש התבקשה

 העירוני.

ספקים  4לשם קבלת הצעות  מחיר עבור רכישת ביגוד למח' השיטור העירוני, הפיקוח העירוני מח' רכש פנתה 

 .81המשביר לצרכן, חברת להב, רמי יוסף, פרישמן כדלקמן: 

 

 הספקים שנענו להצעה: רמי יוסף.

 

 להלן טבלת מחיר:

 כמות השירות/העבודה/הפריט תיאור

  משוערת

 ללא ח"ש יחידה מחיר

  מ"מע

  כ"סה מחיר

 תג ,ישראל דגל תג כולל קצר שרוול אישה /גבר תכלת פולו חולצת

 שיטור החולצה על תפירה כולל  ,עירייה סמל עם כתף ותג ,שם

60 125 7500 

 דגל תג כולל קצר שרוול פיקוח אישה /גבר תכלת פולו חולצת

 החולצה על תפירה כולל  עירייה סמל עם כתף ותג ,שם תג ,ישראל
  פיקוח

40 125 5000 

 ותג ,ישראל תג כולל מ"יס דגם אפור בצבע ארוך שרוול חולצות
 על תפירה כולל עירייה סמל כולל כתף ותג ,שם תג, (כנפיים) יחידה

 החולצה

30 215 6450 

 , רמלה תג כולל תג כולל מ"יס דגם אפור בצבע קצר  שרוול חולצות

 כולל עירייה סמל כולל כתף ותג ,שם תג, (כנפיים) יחידה ותג

 החולצה על תפירה כולל החולצה על תפירה

15 215 3225 

 6900 115 60 מ"יס דגם אפור בצבע ח"דגמ מכנסי

 פוליאסטר 63% בד הרכב כהה כחול בצבע לגבר אלגנט מכנס

 לייקרה 4% ויסקוזה 33%

30 115 3450 

 4080 170 24 לאנס מעיל

 2520 105 24 עור מקצועית נשק חגורת

 עירייה סמל צבעונית רקמה כולל פוליאסטר 100%  מצחייה כובע

 עירוני פיקוח

24 45 1080 

 SwAT 24 495 11880 דגם נעל

 52085    מ"מע ללא ₪ כ"סה מחיר
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 כן -האם המחיר סביר? מנהלת מח' רכש משיבה  -לשאלת הועדה

 

 . לא כולל מע"מ₪  52,085רמי יוסף ע"ס מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה מהספק 

לא כולל ₪  38,732סכום הרכישה לא יעלה על  הקיים, בשלב הראשון של הרכישה ובהתאמה לתקציבהערה : 

 מע"מ.

 

בהתאם להזמנות חתומות ,  1761200740, שיטור עירוני  1713000740פיקוח עירוני  -מקור תקציבי 

 . ומאושרות ע"י גזברית העירייה

 (3) נספח מס'  

 

 החלטהעדכון  -  windows server 2019שיונות לשרתי יר 4 רכישת  - 2021319/הצעה מס'  .4

אישרה ההתקשרות עם חברת טק פלוס ע"ס   22/06/2021 מיום  40/2021 - 15מס'  הצעות פטורות ועדת  

 .   windows  server 2019 ירישיונות לשרת 4 לא כולל מע"מ עבור רכישה של ₪  9,980

ואולם, הספק שלח מייל לפיו נפלה טעות בהצעתו וכי הצעתו התייחסה לגרסה רגילה ולא לגרסה המיועדת למגזר 

 הציבורי ) מצ"ב מייל(. 

נס  –לאור האמור, מח' מחשוב מבקשת לעדכן את ההחלטה ולהתקשר עם הספק השני אשר  הצעתו הזולה ביותר 

 מטח  ע"ס

 לא כולל מע"מ. ₪  11,004 

 

  1616000780 -יבי תקצ מקור

 (4) נספח מס' 

 

 רכישת אקדחים עבור אגף בטחון  - 2021419/הצעה מס'  .5

ספקים: מ.ר הולנד רבע"מ, להב בע"מ,  3-לשם קבלת הצעות מחיר לאקדחים עבור אגף בטחון מח' רכש פנתה ל

 אימפריאל מטווחים.

 . הספקים שנענו להצעה: מ.ר הולנד רבע"מ, להב בע"מ

 

 השוואות מחיר:להלן טבלת 

טבלת השוואות אקדחים לשיטור 
     עירוני 

מ.ר 
   הולנדר

להב 
     בע"מ

 אור פריטית

יח' 
 כמות מידה

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 הערות סה"כ

כולל נרתיק   43אקדח מסוג גלוק 
מפולימרים מותאם לאקדח. כולל 

   2930 2930 3192 3192 1 יחידות 2קליפס חגורה חיצוני. כולל 
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 למחסנית אחתמחסניות ופונדה 

כולל  4דור   19אקדח מסוג גלוק 
נרתיק מפולימרים מותאם לאקדח. 

 2כולל קליפס חגורה חיצוני. כולל 
 אופציונלי 13565 2713 16388 3277.6 5 חבילה מחסניות ופונדה למחסנית אחת.

   16495   19580       ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 

 יקוח עירוני משיב שניתנת אחריות יצרן של שנה. מנהל מח' פהאם ישנה אחריות ? מ"מ  -לשאלת הועדה 

 

 לא כולל מע"מ.₪  16,495ע"ס להב בע"מ  - שהצעתו הזולה ביותר  מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה מהספק

 

  1817100750, 1761200750 -מקור תקציבי 

 

 (5) נספח מס' 
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 המלצות  הועדה:

 

רי חשמל לבנים עבור מוסדות חינוך , מבני ציבור צרכישת מו - 2021019/הצעה מס' הצעה מס'  .1

 ומחלקות העירייה 

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

 ראש העיר

בהתאם לפריט הזול ביותר ,הזמין רסל בע"מ, הום סנטר, יניר מערכות, : אסתר יוניב הרכישה מהספקיםלאשר 

 והמתאים לצרכים. 

 לא כולל מע"מ. ₪  60,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 רכישת והתקנת וילונות בבית ספר החדש גו'אריש - 2021119/הצעה מס'  .2

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

וממליצה  מח' רכשהועדה מאשרת המלצת , וכן ההצעה נמוכה מאומדן העירייה ועומדת במתחם הסבירות ביותר

 כולל מע"מ.₪  55,000סאן דקור ע"ס  - הרכישה מהספקלאשר  בפני ראש העיר

 

 רכישת ביגוד עבור השיטור העירוני, והפיקוח העירוני  - 2021219/הצעה מס'  .3

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

 .לא כולל מע"מ₪  52,085יוסף ע"ס  רמי מהספקהרכישה לאשר  ראש העיר

 לא כולל מע"מ.₪  38,732הרכישה לא יעלה על סכום הקיים, בשלב הראשון של הרכישה ובהתאמה לתקציב 

 

 עדכון החלטה  -  windows server 2019רשיונות לשרתי  4 רכישת  - 2021319/הצעה מס'  .4

וממליצה  מח' מחשובהועדה מאשרת המלצת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנהל מח' מחשוב , 

 בפני 
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₪  11,004  נס מטח  ע"ס -עדכון  החלטה ולהתקשר עם הספק השני אשר  הצעתו הזולה ביותר לאשר  ראש העיר

 לא כולל מע"מ. 

 

 רכישת אקדחים עבור אגף בטחון  - 2021419/הצעה מס'  .5

ומשנמצא כי ההמלצה הינה  לבחירת ההצעה  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנהלת מח' רכש ,

 הזולה ביותר, 

₪  16,495ע"ס להב בע"מ  הרכישה מהספקלאשר  וממליצה בפני ראש העיר מח' רכשהועדה מאשרת המלצת 

 לא כולל מע"מ.

 
 
 

 רונן עזריה                                               רוזה עללאל                                      
 מנכ"ל העירייה                                            גזברית  העירייה                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
 

רי חשמל לבנים עבור מוסדות חינוך , מבני ציבור צרכישת מו - 2021019/הצעה מס' הצעה מס'  .1

 ומחלקות העירייה 

בהתאם רסל בע"מ, הום סנטר, יניר מערכות, : אסתר יוניב הרכישה מהספקים מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 לפריט הזול ב

 יותר ,הזמין והמתאים לצרכים. 

 לא כולל מע"מ. ₪  60,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 רכישת והתקנת וילונות בבית ספר החדש גו'אריש - 2021119/הצעה מס'  .2

 מע"מ. כולל ₪  55,000סאן דקור ע"ס  - מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה מהספק
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 רכישת ביגוד עבור השיטור העירוני, והפיקוח העירוני  - 2021219/הצעה מס'  .3

 .לא כולל מע"מ₪  52,085יוסף ע"ס  רמימאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה מהספק 

 לא כולל מע"מ.₪  38,732סכום הרכישה לא יעלה על הקיים, בשלב הראשון של הרכישה ובהתאמה לתקציב 

 

 עדכון החלטה  -  windows server 2019רשיונות לשרתי  4 רכישת  - 2021319/הצעה מס'  .4

נס מטח   -עדכון  החלטה ולהתקשר עם הספק השני אשר  הצעתו הזולה ביותר  ץ החלטת הועדה ומאשר מאמ

 ₪  11,004  ע"ס

 לא כולל מע"מ. 

 

 רכישת אקדחים עבור אגף בטחון  - 2021419/הצעה מס'  .5

 לא כולל מע"מ.₪  16,495ע"ס להב בע"מ  הרכישה מהספקמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 
 

 

מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                  


