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 14-19/2016פרטיכל  הצעות פטורות  

 

 ( בבניין עירייה 2016אפריל  18שני י' ניסן תשע"ו) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה 

 פנחס זינגר ז"ל. ע"ש

 משתתפים:                                                      

 מנכ"לית העירייה –איילת כהן               

 גזברית העירייה –רוזה עללאל                                                         

 ס/יועמ"ש   –עו"ד סופי ויטלם                                                 

 ס/מהנדס–זאנה סולובייצ'יק                                                           

 כלכלן אגף הנדסה –צביקה בוקשפן                                                           

 מנהלת מחלקת הכנסות  –נירית טננבאום                                                           

 ועים מחלקת ספורט ואיר -אלי קאו                                                            

 מנהל מחלקת משק ונכסים –שי אדרת                                                           

 מחלקת רכש –מיכל רוטמן                                                           

 ונועראגף חינוך  –יואב נדב                                                           

 ע/מנכ"ל                                                      –עו"ד רעות שדה            

  הנדון:   

 

 טיפול ותחזוקה דשא סינטטי  – 140/2016הצעה מס'  .1

 מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר לטיפול ותחזוקה עבור הדשא     

 גרסי ופארק עופר .הסינטטי של המגרשים     

 להלן הצעות המחיר:    

 נ.ש.ג ספורט  דשא נוי  עתיד ירוק פרוט הדרישה    

 ₪  3,950 ₪  3,200 ₪  4,300 מ"ר  8,140פארק עופר 

 ₪  2,000 ₪ 3,200 ₪  2,800 מ"ר  5,500גרסי  

 ₪  5,085 ₪  5,470 ₪ 6,070 לפני מע"מ 

 ₪  5,950 ₪  6,400 ₪  7,100 כולל מע"מ

     

לתחזוקת המגרשים , הצעתם הזולה ביותר , ובמקביל  נ.ש.ג ספורטמחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

נ.ש.ג ספורט להוזלת עלויות לתחזוקת מגרש מבקשת מחלקת ספורט ואירועים את  אישור הועדה לנהל מ"מ עם הקבלן הזוכה 

 פארק עופר.

כולל מע"מ. 047,60 – 2016אומדן העלות לשנת   

מגרש גרסי.  1829700780פארק עופר ,  1829600780 -מקור תקציבי  

 

( 1)נספח מס'   
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 כנס מתגייסים תשע"ו  – 141/2016הצעה מס'  .2

 

כמידי שנה אגף חינוך ונוער יחידת הנוער מקיימת כנס מתגייסים, הכנס כולל קבלת      

שי,ברכות הרצאה ומופע.      

פקים הבאים בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור מופע, להלן הצעות יחידת הנוער פנתה לס      

המחיר:          

.כולל מע"מ ולא כולל תאורה והגברה 17,100  -יואב גרוס      

כולל מע"מ ולא כולל תאורה והגברה.₪  18,720 –זום הפקות       

כולל מע"מ וכולל תאורה והגברה.₪  16,380 –גאגא בוקינג       

.כולל מע"מ ולא כולל תאורה והגברה₪  17,550 –קות כוכבים הפ      

חברת גאגא לאחר בדיקת הצעות המחיר אגף חינוך ונוער ממליץ לאשר ההתקשרות עם       

הצעתם הזולה ביותר .בוקינג       

8282785 –מקור תקציבי      

( 2)נספח מס'   

 

 צמאות מסכים באירועים שונים הכוללים את חגיגות ע – 142/2016הצעה מס'  .3

מחלקת ספורט ואירועים פנתה למחלקת רכש בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור הצבת      

מסכים להקרנה תוך כדי אירוע.      

מחלקת רכש פנתה לספקים הבאים בבקשה לקבלת הצעות מחיר:      

גל המבורג,ארכדי סיונוב ,אלעד פלג פרידמן, –וידיומית,גיל טייכמן,טופ סקרין       

אביב ,קול שר,מדיה מערכות . -ב במה, מדיה  מערכות ,רג'ואן ,ויאודןפלג,עיצו-  av            

נענו לבקשה: ארקדי סיונוב.    

,הצעתו  ארקדי סיונובלאחר התייעצות עם מחלקת ספורט ואירועים ובהמלצתם , מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם  

רמלה ועונה על דרישות העירייה. נמוכה ממחיר המקסימום , הספק עובד שנים עם עיריית  

מע"מ.₪ +  50,000* סכום ההתקשרות לא יעלה על   

 מצו"ב  טבלת הצעות מחיר.

עצמאות ועל פי הזמנות חתומות ומאושרות  ע"י גזברית העירייה. –מקור תקציבי   

(  3)נספח מס'   
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 ארכדי

 

 כמות תאור הפריט

מחיר 

מקסימלי  

לכמות כולל 

 מע"מ

חיר  מ

אירוע 

עצמאות 

סה"כ כולל 

מע"מ לאחר 

 הנחה

מחיר 

לשאר 

ימות 

השנה 

כולל 

מע"מ 

לאחר 

 הנחה

מ"מ  במידות  10מסכי לדים שידור באיכות 

מערכת  -מטר כל המסכים כיחידה אחת   4*3

 שידור במעגל סגור.

מסכים  2

בצדי במה 

כולל 

 קונסטרוקציה

2 17,000 ₪ 16500 9000 

 ת.צילום במצלמה אח -צלם 

Vj   לעבודה בשני סורסים 

 טכנאי הפעלה.
 2אופציה: 

 מסכים בצדי 

2 14,000₪ 13000 9000 

 במה קונסטרוקציה עצמאית 

 אישור מהנדס קונסטרוקציה               

ללא 

קונסטרוקציה 

עצמאית ) 

יותקנו על 

קונסטרוקציה 

 קיימת(

ם הובלה אספקה התקנה ופירוק לאחר סיו

 האירוע

מסך מרכזי  1

בגב במה 

מחולק 

לסטריפים. 

לא נתמכת 

 בבמה

1 8000 ₪ 7500 3000 

 אופציה:  

1 5000 ₪ 4000 3500 
ללא   

קונסטרוקציה 

 עצמאית

מסך  1  

בעמדת שביל 

כניסת קהל 

כולל 

 קונסטרוקציה.

1 6000 ₪ 6000 3500 
  

מנים  עם למתחם משתתפים ואו 40אופציה : מסכי פלזמה  "

חיבור למעגל סגור כמו בבמה המרכזית . המסכים יותקנו 

מאחורי הבמה על גבי קונסטרוקציה  עצמאית המחיר כולל 

 הובלה אספקה התקנה ואישור מהנדס קונסטרוקציה               

2 

 מסכים
2000  ₪ 2000 2000 
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 מחיר סה"כ בש"ח  ללא מע"מ 

   

49000 30000 

 

 

 

 

 כים רגיליםמפרט מס -אופציה 

     

 תלוי בתקציב 

     

 כמות תאור הפריט
מחיר  

 ליחידה

סה"כ מחיר  

לכמות אירוע 

עצמאות סה"כ 

 כולל מע"מ

סה"כ 

מחיר  

לכמות 

אירוע 

בשאר 

ימות 

 השנה

 הערות

    
כולל 

 מע"מ
  

כולל 

 מע"מ
  

         3 אופציה :

         מסכים מטר 4*3מסך רגיל 

            A  6500אחורי\מקרן קדמי

           קונסטרוקציה עצמאית 

           מסכים בצדי במה 2

   7000 9000 3000   מסך בעמדת שביל כניסת קהל. 1

מערכת שידור  -כל המסכים כיחידה אחת  

 במעגל סגור.

        
  

           צילום במצלמה אחת.

Vj   לעבודה בשני סורסים           

           טכנאי הפעלה.

           קונסטרוקציה עצמאית 

           אישור מהנדס קונסטרוקציה               

           הובלה אספקה התקנה 

   0 0 0   אופציה:

           Vjללא  

           ללא צילום

            

 מחיר סה"כ בש"ח ללא מע"מ 

 

3000 9000 7000 
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 בחינת משמעויות כלכליות לביטול מדרגות התעריפים בצו הארנונה – 143/2016עה מס' הצ .4

 כנגד עיריית קריית מוצקין הוגשה בקשה לתביעה ייצוגית בטענה כי חיוב ארנונה לפי תתי קבוצות 

 בהתאם למטרים בהם מחזיק נישום אינה עולה בקנה אחד עם חוק ההסדרים.

 ייצוגית. ביהמ"ש אישר את התביעה כתביעה

 בצו הארנונה של העירייה ישנם מס' סיוגים בהם קיימים דרגות תעריפים בהתאם לגודל וביניהם:

 מסחר -320סיווג 

 מחסנים )עיסקי( -980סיווג 

 מבנים המשמשים תאגיד לתחבורה ציבורית -970סיווג 

 קרקע תפוסה המשמשת מפעל פלדה -740סיווג 

 קרקע תפוסה -710סיווג 

 ם שני סיווגים עם תעריפים שונים למגורים בנוסף קיימי

 -הגב' איילת כהן, גזברית העירייה -לאור האמור לעיל זומנה ישיבה בה נכחו מנכ"לית העירייה    

  -עו"ד דורון דבורי, מנהלת מחלקת הכנסות -הגב' רוזה עלאל, היועץ המשפטי לעירייה    

 עוה"ד זהר ברבר ובה הוחלט בין היתר, -הגב' נירית טננבאום והיועצת המשפטית למחלקה    

  כי מחלקת הכנסות תפנה למציעים שיערכו בעבור העירייה תחשיבים בעניין שבנדון.     

 מחלקת הכנסות פנתה לשני מציעים, כאמור להלן:

 חברת אורבניקס בע"מ (1

 משרד רו"ח אופיר בוכניק ושות' (2

 ההצעות שהתקבלו הינם כאמור להלן:

  -הצעת חברת אורבניקס .1

 הניתוח יתבצע עבור הסיווגים האמורים לעיל. .א

עבור כל סיווג ייערך תחשיב לשלוש חלופות: חיוב במצב הקיים, חיוב עפ"י יישור קו לתעריף הגבוה, חיוב עפ"י  .ב

 יישור קו לתעריף הנמוך.

 התחשיב יתבסס על הנתונים בקובץ שהעבירה העירייה .ג

 ההצעה אינה כוללת פגישות נוספות בעירייה .ד

ה אינה כוללת בחינת שיוך שכונות מגורים לאזור החיוב על בסיס מצב סוציואקונומי. תיבדק על ידם ההצע .ה

 האפשרות לבחון נתונים זמינים המאפשרים ניתוח כזה.

 מע"מ לשעת עבודה.₪ +  278שעות עבודה בתעריף  15להערכתם נדרשות עד 

 

 -הצעת משרד רו"ח אופיר בוכניק .2

 רייה בשנים האחרונותניתוח צווי הארנונה של העי .א

 בחינת סוגי הנכסים גודלם והשפעת שינוי התעריף .ב
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ביצוע תחשיב המציג שינוים פיננסיים בהכנסות העירייה בגין הכנסות מארנונה כתוצאה ממעבר לתעריף יחיד  .ג

 מול הכנסות שהיו קיימות קודם לשינוי

 הכנת טיוטה ראשונה. .ד

 מתן חוו"ד בנושא קביעת תעריף אחיד חדש .ה

 יוטה סופיתהכנת ט .ו

 עריכת עיון פנים משרדי בעבודה כמקובל במשרד המציע. .ז

 מע"מ .₪ +  11,000שכר הטרחה הנדרש הינם                   

 

 ניתוח ההצעות:

שעות עבודה בלבד. במידה ונזדקק  15+ מע"מ, אולם הם מוערכים ב 4,170הינם  15*278הינה  חברת אורבניקסההצעה של 

 מע"מ לכל שעת עבודה ₪+ 278ירייה לשלם עוד לשעות נוספות תאלץ הע

 מע"מ.₪ +  11,000הינו  משרד רו"ח בוכניקשכר הטרחה הנדרש ע"י 

 מחלקת הכנסות ממליצה על התקשרות עם חברת אורבניקס.

 623-581  -מקור תקציבי 

 ( 4)נספח מס' 

  

 ות הועדה:המלצ

 טיפול ותחזוקה דשא סינטטי  – 140/2016הצעה מס'  .1

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות      

 נ.ש.ג ספורט להוזלת מ"מ עם הקבלן הזוכה  ובנוסף מאשרת הועדה על קיוםנ.ש.ג ספורט , עם      

  עלויות לתחזוקת מגרש פארק עופר.     

 

 כנס מתגייסים תשע"ו  – 141/2016הצעה מס'  .2

 התקשרותועדה מאשרת המלצת אגף חינוך ונוער וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ה    

  עם גאגא בוקינג.    

 

 מסכים באירועים שונים הכוללים את חגיגות עצמאות  – 142/2016הצעה מס'  .3

 התקשרותהועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העירייה לאשר     

 .בארכדי סיונו    

 

 בחינת משמעויות כלכליות לביטול מדרגות התעריפים בצו הארנונה – 143/2016הצעה מס'  .4

התקשרותהועדה מאשרת המלצת מחלקת הכנסות וממליצה בפני ראש העירייה לאשר        

 חברת אורבניקס.   

 

 איילת כהן       עו"ד רעות שדה                                                                    

 ע/מנכ"ל                                                                 מנכ"לית העירייה                
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 החלטות ראש העירייה:

 טיפול ותחזוקה דשא סינטטי  – 140/2016הצעה מס'  .1

 ן הזוכהמ"מ עם הקבל ובנוסף מאשר ועדת קיוםעם נ.ש.ג ספורט ,  מאשר ההתקשרות    

  נ.ש.ג ספורט להוזלת   עלויות לתחזוקת מגרש פארק עופר.    

 

 כנס מתגייסים תשע"ו  – 141/2016הצעה מס'  .2

  עם גאגא בוקינג.  מאשר ההתקשרות    

 

 מסכים באירועים שונים הכוללים את חגיגות עצמאות  – 142/2016הצעה מס'  .3

   ארכדי סיונוב .מאשר ההתקשרות     

 

 בחינת משמעויות כלכליות לביטול מדרגות התעריפים בצו הארנונה – 43/20161הצעה מס'  .4

 חברת אורבניקס.   מאשר ההתקשרות  

 

 

 

 יואל לביא                                                                                     2016אפריל , 

 ראש העירייה                                                                                                             

 

 


