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 14-50/2016פרטיכל  הצעות פטורות   
 

 (2016נובמבר  07שני ו' חשון תשע"ז) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה 

 פנחס זינגר ז"ל. בבניין עירייה ע"ש

 :משתתפים                                                

 גזברית העירייה  –עלאלל רוזה                                               

 ס/יועמ"ש   –עו"ד סופי ויטלם                                               

 מחלקת משק ונכסים –מיכל רוטמן                                               

 פורט ואירועים  מחלקת ס –אברהם דגורייב                                               

 מחלקת ספורט ואירועים   -אבי ברנס                                               

 ע/מנכ"ל   –עו"ד רעות שדה                                               

 

 הנדון:

 

 אספקת מבנה יביל לשיטור קהילתי בשכונת גני דן – 307/2016הצעה מס'  .1

 

 לקבלת הצעות מחיר לאספקת מבנה יביל לטובת הקמת מבנה לשיטור קהילתי בשכונת גני דן. אגף ההנדסה פנה

ההצעות כוללות אספקה, הובלה והצבה של המבנה היביל. ההצעות אינן כוללות חיבור המבנה היביל לתשתיות מים ביוב 

 וחשמל וללא מזגנים ופיתוח שטח.

 להלן ההצעות שהתקבלו: 

 א כולל מע"מ.ל -₪  145,000 –הארגז  (1

 לא כולל מע"מ.₪   140,712 –ארוסי מבנים  (2

 לא כולל מע"מ. ₪  130,000  –אחים סלטי  (3

 לא כולל מע"מ.₪  123,000 –היחידה לאחזקה בע"מ   (4

 

 היחידה לאחזקה בע"מ. אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה והתקשרות עם חברת

 מוסדות ציבור –מקור  תקציבי 

 ( 1)נספח מס' 

 

 

 2016תוכנית אומנותית לפסטיבל חנוכה  - 308/2016הצעה מס'  .2

 

מחלקת ספורט  ואירועים הגישה את הצעתה לקול קורא של משרד התרבות והספורט  בנושא קיום פסטיבל חנוכה 

 ברמלה.  

לן במסגרת הליך הגשת ואישור תוכנית האמנותית הגישה מחלקת ספורט ואירועים חלופות לתוכנית אמנותית ולה

 התוכנית הסופית שאושרה. 

 תוכנית אמנותית שאושרה ע"י משרד התרבות והספורט  
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 רביעי 28.12.16

 מופע

 

 שעה מקום תחום גיל

 רוקדים מחזות זמר

 )להקות עירוניות( 

 17:30 קניון עזריאלי מחול ילדים, נוער משפחה

 20:00 היכל הספורט מוסיקה משפחה רותם כהן

 20:30 היכל התרבות תיאטרון בוגריםנוער ומ שלום אסייאג

 

 חמישי 29.12.16

 מופע

 

 שעה מקום תחום גיל

 תיאטרון ילדים דוד חיים, מולי וצומי

 

 13:00 היכל התרבות

 תיאטרון ילדים דוד חיים, מולי וצומי

 

 15:30 היכל התרבות

היכל הספורט דוד  מחול משפחה מופע מחול עירוני

 רזיאל

17:30 

 ילדים ונוער רל/אחרנועה קי

 

 מוסיקה 

 

היכל הספורט דוד 

 רזיאל

20:00 

 

 לשאלת הועדה קניון עזריאלי נבחר משום קרבתו לשכונות העיר וכן המרחב בתוך הקניון       

 מתאים לקיום אירוע מסוג זה.      

 30,000פחות ועיריית רמלה מחויבת בתוספת של ל₪  200,000משרד התרבות והספורט מתקצב את הפסטיבל ב 

 ,)תקציב שוטף של המחלקה(.₪ 

 

 

 טבלת הצעות ספקים:

 

 עלות מופע/פעילות מס"ד

 

 הערות ספק

 ליאור נרקיס 1

 )כולל הגברה ותאורה(

משרד התרבות והספורט  כספית הפקות מע"מ₪ +  80,000

מאשר להחליף בין  

 רותם כהן לליאור נרקיס

 שלום אסייג 2

 )כולל הגברה ותאורה(

  גאגא בוקינג +מע"מ₪  33,000
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 דוד חיים ,מולי וצומי 3

 )כולל הגברה ותאורה(

אשר הפקות -יוכלמן  +מע"מ₪  48,718

 בע"מ

 מופע כפול

 נועה קיריל 4

 )כולל הגברה ותאורה(

  n.m.c +מע"מ₪  25,000

 

 

מחלקת ספורט ואירועים מבקשת לאשר את התוכנית האמנותית ולהתקשר עם הספקים בהתאם לפירוט בטבלת עלויות 

 וספקים הרצ"ב.  

   n.m.cכספית הפקות ליאור נרקיס, גאגא  בוקינג שלום אסייג, יוכלמן רשר הפקות בע"מ דוד חיים מולי וצומי  , 

 נועה קיריל.

  1822000750-754חנוכה,  -סעיף תקציבי

 ( 2)נספח מס' 

 

 לעצי האורן  2017-2016הדברה לשנת  – 309/2016הצעה מס'  .3

 כמידי שנה  מחלקת תברואה מבצעת  הדברה של עצי אורן שעליהם גדלים ומקננים תהלוכן האורן.

 תהליך ההדברה מתבצע באמצעות הזרקת חומר פעיל לכל עצי האורן בעיר,ביצוע ההדברה מתבצע 

 במבר.כל שנה בחודש נו

 מחלקת תברואה פנתה לספקים הבאים בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור הדברה של עצי האורן:

 מע"מ עבור עץ.₪ +  52 –שגיא עוז בע"מ 

 מע"מ עבור עץ.₪ +   60 -אשמדון בע"מ  

 מע"מ עבור עץ.₪ +  62 –גיא קליינהאוז 

 זולה ביותר והספק , הצעתו ה שגיא עוז בע"ממחלקת תברואה ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 עונה על דרישות העירייה.

 )בכפוף לתקציב המאושר(. 1746000753 –מקור תקציבי 

 ( 3)נספח מס' 
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 המלצות  הועדה:

 אספקת מבנה יביל לשיטור קהילתי בשכונת גני דן – 307/2016הצעה מס'  .1

 קשרות עם הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההת  

 חברת היחידה לאחזקה בע"מ.  

 

 2016תוכנית אומנותית לפסטיבל חנוכה  - 308/2016הצעה מס'  .2

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

 וד חיים     כספית הפקות ליאור נרקיס, גאגא  בוקינג שלום אסייג, יוכלמן רשר הפקות בע"מ דעם     

 נועה קיריל.   n.m.cמולי וצומי  ,      

 

 לעצי האורן  2017-2016הדברה לשנת  – 309/2016הצעה מס'  .3

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת תברואה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר הארכת ההתקשרות     

 שגיא עוז בע"מ.עם     

 

 

 עללאל רוזה                                               עו"ד רעות שדה                                

 ע/מנכ"ל                                                                   גזברית  העירייה               

 

 

 החלטות ראש העירייה:

 

 אספקת מבנה יביל לשיטור קהילתי בשכונת גני דן – 307/2016הצעה מס'  .1

 חברת היחידה לאחזקה בע"מ.ההתקשרות עם  מאשר  

 

 2016תוכנית אומנותית לפסטיבל חנוכה  - 308/2016הצעה מס'  .2

 כספית הפקות ליאור נרקיס, גאגא  בוקינג שלום אסייג, יוכלמן רשר הפקות מאשר ההתקשרות עם     

 נועה קיריל.   n.m.cבע"מ דוד חיים מולי וצומי  ,     

 

 לעצי האורן  2017-2016הדברה לשנת  – 309/2016הצעה מס'  .3

 שגיא עוז בע"מ.מאשר ההתקשרות עם       

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                                         2016נובמבר, 

 ראש העירייה                                                                                                                

 


