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 14-28/2016פרטיכל  הצעות פטורות  

 (בבניין  2016יוני  06שני כ"ט אייר תשע"ו) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה 

 פנחס זינגר ז"ל. עירייה ע"ש

 משתתפים:                                          

 "לית העירייהמנכ -איילת כהן                                          

 גזברית העירייה –עללאל רוזה                                           

 ס/יועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם                                           

 מנהל מחלקת מחשוב –משה מורדוך                                           

 מחלקת ספורט ואירועים –טירן בוקובזה                                           

 קצין רכב –אבי דיל                                           

 כלכלן אגף הנדסה –אמרה סהלו                                           

 אגף הנדסה –יגאל שפושניקוב                                           

 מנהל מחלקת משק ונכסים –שי אדרת                                           

 מחלקת רכש –מיכל רוטמן                                           

 רכזת התנדבות  -הילה ירושלמי                                          

 ל מחלקת אחזקה                                                             מנה –אילן שרמי                                           

 אגף חינוך ונוער  –יעל אדחוח                                           

 אגף הנדסה  –אלי רבייב                                           

 ע/מנכ"ל        –ד רעות שדה עו"                                          

    :הנדון

 שירותי מנהל בטיחות בספורט לאולמות ומרכזי ספורט בעיר-178/2016. הצעה מס' 1

 מחלקת ספורט פנתה  בבקשה  לקבלת הצעות  מחיר לשירותי מנהל בטיחות בספורט

 משרד לאולמות ומרכזי ספורט בעיר  בהתאם לחוק איסור אלימות בספורט וצו רישוי עסקים ו

 הכלכלה מהספקים הבאים:

 ש. נתנאל מהנדסים ויועצים בע"מ. .1

 המנתב –צוקר יצחק  .2

 ר.ש.ג.ד חברה להנדסה ובטיחות בע"מ .3

 מהנדס בנין –עמאר חליליה  .4

 נענו לבקשה:

 ש. נתנאל מהנדסים ויועצים בע"מ. .1

 המנתב –צוקר יצחק  .2

 ר.ש.ג.ד חברה להנדסה ובטיחות בע"מ .3

 

 ר.ש.ג.ד פרוט השרות הנדרש

ברה להנדסה ח

 ובטיחות בע"מ

 ש.נתנאל

מהנדסים ויועצים 

 בע"מ 

 צוקר יצחק

 המנתב

  

 מחיר כולל מע"מ

 

 מחיר כולל מע"מ

 

מחיר כולל 

 מע"מ

רענון תיק מתקן ע"פ דרישות משרד 

 הכלכלה לאצטדיונים ומרכזי ספורט

8,000 ₪ 32,700  ₪ 5,900  ₪ 

רענון תיק מתקן ע"פ דרישות משרד 

 ספורט הכלכלה לאולמות

8,000  ₪ 32,700  ₪ 4,720  ₪ 
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הכנת תוכנית בטיחות ורישוי לעריכת 

 א 7.7אירועים פריט 

5.500 ₪ 30,400  ₪ 2,596  ₪ 

הכנת תוכנית בטיחות רישוי במתקני ספורט 

 ד 7.7מקומות פריט  500עד 

4,000 ₪ 21,000  ₪ 4,130  ₪ 

 

 

 לאחר בדיקת הצעות המחיר מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם חברת 

 הצעתו הזולה ביותר ולמחלקה יש שביעות רצון מעבדתו בעבר. המנתב יצחק צוקר ,

 לשאלת הועדה טירן מבהיר כי אותו מפרט הועבר לכלל המציעים. 

 תבר מוסדות ציבור -מקור תקציבי

 ( 1)נספח מס' 

 

 אישור להתקשרות לאחזקה לתכנת  קדם עבור השרות הפסיכולוגי – 179/2016 הצעה מס' 2

 

 שנים לשביעות רצונם. 8-מערכת "קדם" משמשת את עובדי השרות הפסיכולוגי כ

 נדרש לחדש הסכם תחזוקה ושרות למערכת המסופקת ע"י חברת "ספרת" לשנה נוספת.

 השרות הפסיכולוגי עליו מחויבת בסיוע המחלקה המשפטית נוסח הסכם שרות המותאם לצרכי 

 החברה.

 מחלקת מחשוב ממליצה לאשר את משך ההתקשרות לשנה נוספת בהתאם להצעת המחיר שהעבירה 

 החברה ובכפוף לחתימה על ההסכם.

 להלן הצעת המחיר:

 * אחריות לשנה על התוכנה לשנה .

 * הדרכה ותמיכה טלפונית למשתמשים.

 ט והטלפון.* שרותי תמיכה מרחוק דרך אינטרנ

 פעמיים בשנה. 1-2* עדכון גרסה 

 כולל מע"מ.₪  8,190סה"כ התקשרות 

 חודשים נוספים בלבד. 12 –תתאפשר ההתקשרות עם אופציה להארכה ל 

 8132.939  -מקור תקציבי 

 ( 2)נספח מס' 
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 המלצות הועדה:

 

 ירשירותי מנהל בטיחות בספורט לאולמות ומרכזי ספורט בע-178/2016הצעה מס'  .1

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

 המנתב יצחק צוקר.עם     

      

 חידוש אחזקה לתכנת  קדם עבור השרות הפסיכולוגי – 179/2016הצעה מס'  .2

 עם הועדה מאשרת המלצת מחלקת מחשוב וממליצה בפני ראש העירייה  לאשר ההתקשרות     

 ספרת בע"מ.    

 

 

 עו"ד רעות שדה                                                               איילת כהן  

 ע/מנכ"ל                                                                 מנכ"לית העירייה       

 

 

 החלטות ראש העירייה:

 

 בטיחות בספורט לאולמות ומרכזי ספורט בעיר שירותי מנהל-178/2016הצעה מס'  .1

 המנתב יצחק צוקר.מאשר ההתקשרות עם      

      

 חידוש אחזקה לתכנת  קדם עבור השרות הפסיכולוגי – 179/2016הצעה מס'  .2

 ספרת בע"מ.  מאשר ההתקשרות עם    

 

 

 

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                             2016יוני , 

 ראש העירייה                                                                                       

 

 


