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  פברואר 03) תשפ"ב   באדר א' ' ב  חמישי יימה ביוםשהתק( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 .ZOOMבאמצעות אפליקציית  - (2022

 
 

 משתתפים :                                                                            נוכחים:                        
מנהל אגף מחשוב  -משה ביטן                                           גזברית העירייה       -רוזה עללאל   

  נציג אגף בטחון  - מתן פינטו משנה ליועמ"ש                                           -עו"ד סופי ויטלם 

                                                  מח' רכש תמנהל   -מיכל רוטמן 

                                   אגף הנדסה כלכלן  -רו"ח עוז בן שלוש 

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

 
 הנדון:

 
 

 למערכת עדכונים לתחנות עבודה שרתים תחידוש רישיונו - 45/2022הצעה מס'  .1

 -למחשוב פנה אגף חידוש רישיונות למערכת עדכונים לתחנות עבודה שרתים  לשם קבלת הצעות מחיר עבור

  חברות :3

   ת.מ.ס.טכנולוגיו ,  אפריקלאוד, סילטק 

 

 מפרט :  להלן 

נדרש מוצר שרתים\ תחנות סוג רישיון   משך רישיון 

BigFix-WS 

 
 שנה 500 חידוש

BIGFIX -SERVER שנה 25 חידוש 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:
 

 מע"מ א כולל עלות ל שם המציעה 
 סילטק 1

 
 ש"ח 17,000

 ש"ח21,000 אפריקלאוד 2
 ש"ח19,200 מ.ס.טכנולוגיות 3
 

 לא כולל מע"מ₪  17,000 ע"סחברת סילטק  ה הזולה ביותר שלהצעה לאשר ההתקשרות עם ממליץמחשוב  אגף

 לשנה. 

 

 1616000750 - תקציבי מקור

 (1)נספח מס'  
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 רכישת ערכות "שקי קקי" לתושבים מחסנים  - 202246/הצעה מס'  .2

השירות הווטרינרי מעוניין לחלק לכל תושב ,  "שקי קקי" עם הדפסת לוגו שי ערכת הצעות מחיר לרכישתלשם קבלת 
 סי מדיה , קניאס אספקה וטרינרית, מילטין בית ארז. ספקים: 3- מחסן נשלחו בקשות להצעות מחיר לש
 

 .הספקים שנענו להצעה: סי מדיה , קניאס אספקה וטרינרית
 

 מחיר :השוואות להלן טבלת 
 הערות סכום הצעה שם הספק

כולל ₪  13,689 סי מדיה 
 מע"מ 

 

כולל ₪  27,729 קניאס אספקה וטרינרית 
 מע"מ 

 

המוצר לא קיים   מילטין בית ארז
 אצל הספק

 
₪  13,689הספק סי מדיה ע"ס המחלקה הווטרינרית ממליצה לאשר הרכישה מהספק עם ההצעה הזולה ביותר 

 כולל מע"מ.   
 

 1714200720תקציבי: מקור 
 

 (2)נספח מס' 

 

 שירותי ניקיון כלבייה  - 47/2022הצעה מס'  .3

 בשירות הווטרינרי קיימת כלבייה. מפאת מחסור בכוח אדם )כלבן( עלה הצורך בשכירת שירותי ניקיון חיצוני.

המחלקה הווטרינרית ,  לרבות בימי המנוחה )שישי שבת וחג(  יומיותשעות ניקיון  3לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 פנתה 

 , עמית יועצים, פרח השקד.דל איסט יחברות כדלקמן: רוטנה מ 3-ל

 

 החברות שנענו להצעה: רוטנה מדל איסט , עמית יועצים, פרח השקד .

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 מע"מ א כולל סכום לשעה ל שם הספק

 ₪ 95 רוטנה מידל איסט
 ₪  109 עמית יועצים

 ₪ 122 פרח השקד
 

 95)  לא כולל מע"מ ₪  12,000 ע"ס מידל איסטהספק רוטנה המחלקה הווטרינרית ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

  שעות יומיות (. 3לא כולל מע"מ לשעה , ₪ 

 ההסכם העסקת חברת כח אדם למתן שירותים זה  ההתקשרות תהא עד גובה הפטור או עד
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 .1714200750 -עבודות קבלניות   - תקציבי מקור

 (3)נספח מס' 

 

 תיכונים  4-פעילות יומית של זהירות בדרכים ב - 202248/הצעה מס'  .4

  הנדסהאגף  תיכונים:  לילנטל, אורתודוכסי, עמל בן תחומי, ביסטריצקי,  4-לשם פעילות יומית של זהירות בדרכים ב

 פנה

חברות כדלקמן: אבי בן רפאל יעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים בע"מ, א.צ.נ.ל בטיחות בתעבורה, דדי ברעם. 3-ל   

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

.כולל מע"מ  ₪ 16,000 -. אבי בן רפאל יעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים בע"מ1  

.כולל מע"מ  ₪ 18,748 -. א.צ.נ.ל בטיחות בתעבורה2  

   . כולל מע"מ ₪ 19,912 -. דדי ברעם3

הספקים מורשים ע"י משרד התחבורה. **   

 

אבי בן רפאל יעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים הצעת המחיר הזולה של ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר אגף 

 בע"מ 

בתי הספר (.  ההדרכה היא לארבעה  ) כולל מע"מ₪ 16,000ע"ס   

 

  1744000780 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 

 

 רכישת ציוד למטבח עבור היכל הטף המנוהל ע"י מתנ"ס רמלה - 202249/הצעה מס'  .5

 למעון היכל הטף נדרש לרכוש ציוד מטבח.

 נירומטל בע"מ, גסטרוליין ספקים כדלקמן:  4 -לשם קבלת הצעות מחיר עבור ציוד מטבח מנהלת מח' רכש פנתה ל

 בע"מ , ג.ג. מוצרי נירוסטה בע"מ , תנורי דניאל. פופקורניה

.נירומטל בע"מ, גסטרוליין פופקורניה בע"מ הספקים שנענו להצעה:  

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

   גסטרוליין   נירומטל      

 תאור הפריט
יח' 

 חישוב
 כמות

מחיר 
יחידה 

ללא 
 ₪מע"מ 

מחיר 
סה"כ 

ללא 
 ₪ מע"מ 

מחיר 
יחידה ללא 

 ₪מע"מ 

מחיר 
סה"כ 

ללא 
מע"מ 

 ₪ 

 3200 1600 3840 1920 2 יחידה  W3500כיריים אינדוקציה 
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תבניות תוצרת  4תנור קונווקטומט 
מאווררים  2או שו"ע. כולל  EKAאיטליה ))

כולל תרמוסטט  עם היפוך כיוון סיבוב.
פתיחת דלת  לבקרת טמפרטורה.

כולל  בקרה אלקטרומכנית. קדמית.
 400×600)בגודל  4כמות תבניות:  לחות.

-50(. טווח טמפרטורות: 1/1Gnמ"מ או 

300Cº :הספק חשמל .V ,3 Ph ,6.4 
kw380 

 6000 6000 7850 7850 1 יחידה

תבניות תוצרת  6תנור קונווקטומט 
מאווררים  2או שו"ע( .כולל  EKAאיטליה )

כולל תרמוסטט  עם היפוך כיוון סיבוב.
פתיחת דלת  לבקרת טמפרטורה.

כולל  בקרה אלקטרומכנית. קדמית.
 400×600)בגודל  6כמות תבניות:  לחות.

-50(. טווח טמפרטורות: 1/1Gnמ"מ או 

300Cº     :הספק חשמל .V ,3 Ph ,6.4 
kw380  

 8300 8300 9300 9300 1 יחידה

ליטר, תוצרת איטליה  700רוחבי  1מקפיא 
(TERMOKOR  )מידות:  או שו"ע

710x800x2030/2100  מסופק  מ"מ
תצוגה   .2/1Gnרשתות  3עם 

טווח  גימור נירוסטה. דיגיטלית.
גז קירור:  -18/-22טמפרטורות: 

R404a/R507 :הספק חשמל .V ,1 Ph 
,0.65 kw230 

 6600 6600 7200 7200 1 יחידה

 1200 1200 2100 2100 1 יחידה  מעמד למדיח

 320 80 368 92 4 יחידה  תבניות עמוקות גסטרונום

 6000 3000 1780 890 2 יחידה   מקררים מיני )מיני בר(.

 31620   32438       ₪ סה"כ ללא מע"מ 

  

₪  31,620הספק גסטרוליין פופקורניה בע"מ ע"ס מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה מההצעה הזולה ביותר של 

 כולל מע"מ.

 

 תב"ר מוסדות ציבור -מקור תקציבי 

 (5)נספח מס' 
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 רכישת חומרים גרנולים לתיקון כבישים - 2/20250הצעה מס'  .6

 למח' כבישים נדרש לרכוש חומרים גרנולים לתיקון כבישים.

ספקים כדלקמן: כל בו  4 -לתיקון כבישים מח' רכש פנתה ל לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת חומרים גרנולים 

 בע"מ, הום סנטר. 1996( בע"מ, מרזבית מרכז 1992עמיעד בע"מ , מור חברה לשיווק מוצרי בניה )

 

 בע"מ, כל בו עמיעד. 1996( בע"מ, מרזבית מרכז 1992מור חברה לשיווק מוצרי בניה ) הספקים שנענו להצעה:

 

  מחיר:להלן טבלת השוואות 

טבלת השוואות 
     מור שיווק     מרזבית     חומרים גרנוליים

כל בו 
 עמיעד

 כמות יח' מידה תאור פריט
מחיר 

 יחידה 
מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה 

מחיר 
 הובלה

מחיר 
כ "סה

ללא 
הובלה 

 ח "ש
מחיר 

 יחידה 
מחיר 
 סה"כ

 22000 44 20625 2500 41.25 22750 45.5 500 יחידות שק אספלט קר

 850 85 0     918 91.8 10 יחידות אמולביט פחים
 15שק בטון מוכן)

 5400 18 6900 1000 23 6450 21.5 300 יחידות קילו לשק(
 15מלט שחור )שק 

 3930 13.1 6000 1000 20 0   300 יחידות קילו(
בורג איסכורית 

 441 147 0     495 165 3 חבילה לתמרורים

 32621         30613       ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 

 **מור שיווק על כל הובלה של מלט בטון אספלט דורש הובלה דבר שגורם לעלויות גבוהות מאוד ליחידה.

 כיוון ומור שיווק דורש תשלום על הובלה בכל אספקה של בטון, אספלט ומלט הצעתו ליחידה גבוהה מאוד.

 

 כל בו עמיעד.מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה מההצעה הזולה ביותר של הספק 

 לא כולל מע"מ.₪  50,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

  1742000720 -מקור תקציבי 

 (6)נספח מס' 
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 המלצות  הועדה:

 למערכת עדכונים לתחנות עבודה שרתים תחידוש רישיונו - 45/2022הצעה מס'  .1

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל אגף מחשוב , ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר 

 ₪  17,000 ע"סחברת סילטק  ההתקשרות עםהועדה מאשרת  המלצת אגף מחשוב וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 לשנה.  לא כולל מע"מ

 

 רכישת ערכות "שקי קקי" לתושבים מחסנים  - 46/2022הצעה מס'  .2

, ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה  ת מח' וטרינריתלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל 

הספק סי מדיה ע"ס מ הרכישהוממליצה בפני ראש העיר לאשר  תמח' הווטרינריביותר הועדה מאשרת  המלצת 

 כולל מע"מ.   ₪  13,689

 
 שירותי ניקיון כלבייה - 47/2022 הצעה מס' .3

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

 הספק רוטנה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם תביותר הועדה מאשרת  המלצת מח' הווטרינרי

ההתקשרות תהא עד   שעות יומיות (. 3לא כולל מע"מ לשעה , ₪  95לא כולל מע"מ  ) ₪  12,000ע"ס  מידל איסט

 ההסכם העסקת חברת כח אדם למתן שירותים זה  גובה הפטור או עד

 

 תיכונים  4-פעילות יומית של זהירות בדרכים ב - 202248/הצעה מס'  .4

ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה  ,בנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה לאחר עיון בבקשה ו   

 ביותר 

אבי בן רפאל יעוץ והדרכה  עם ההתקשרות מאשרת  המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  הועדה   

 לבטיחות 

 ) ההדרכה היא לארבעה  בתי הספר (.  כולל מע"מ₪ 16,000בדרכים בע"מ ע"ס    

 

 רכישת ציוד למטבח עבור היכל הטף המנוהל ע"י מתנ"ס רמלה - 202249/הצעה מס'  .5

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

 גסטרוליין פופקורניהההתקשרות עם ביותר הועדה מאשרת  המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 בע"מ 
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 כולל מע"מ.₪  31,620ע"ס 

 

 רכישת חומרים גרנולים לתיקון כבישים - 2/20205הצעה מס'  .6

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

 כל בו עמיעד.מהספק הועדה מאשרת ההמלצה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה 

 מ.לא כולל מע" ₪  50,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 
 רונן עזריה      עו"ד שלי ביטון                                                            רוזה עללאל 

 מנכ"ל העירייה                   ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                     גזברית  העירייה                   
 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                             

 
 

 
 
 

 החלטות ראש העיר:
 

 

 למערכת עדכונים לתחנות עבודה שרתים תחידוש רישיונו - 45/2022הצעה מס'  .1

 לשנה.  לא כולל מע"מ₪  17,000 ע"סרת סילטק חבמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 רכישת ערכות "שקי קקי" לתושבים מחסנים  - 46/2022הצעה מס'  .2

 כולל מע"מ.   ₪  13,689הספק סי מדיה ע"ס מ הרכישה מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 
 שירותי ניקיון כלבייה - 47/2022הצעה מס'  .3

לא ₪  95)לא כולל מע"מ ₪  12,000ע"ס  איסטהספק רוטנה מידל  עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

ההסכם העסקת חברת כח אדם למתן   ההתקשרות תהא עד גובה הפטור או עד שעות יומיות (. 3כולל מע"מ לשעה , 

 שירותים זה

 

 

 תיכונים  4-פעילות יומית של זהירות בדרכים ב - 202248/הצעה מס'  .4

₪ 16,000בדרכים בע"מ ע"ס  אבי בן רפאל יעוץ והדרכה לבטיחות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

  כולל מע"מ

 ) ההדרכה היא לארבעה  בתי הספר (. 

 



  ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

  202211/-15 ובלאי  מס'ועדת רכש פרוטוקול                                                                                                                   
                                                                                                                                   ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
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 רכישת ציוד למטבח עבור היכל הטף המנוהל ע"י מתנ"ס רמלה - 202249/הצעה מס'  .5

 כולל מע"מ.₪  31,620בע"מ ע"ס  גסטרוליין פופקורניהההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 רכישת חומרים גרנולים לתיקון כבישים - 2/20250הצעה מס'  .6

 כל בו עמיעד.מהספק הרכישה   מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 מ.לא כולל מע" ₪  50,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  


