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 14-54/2016פרטיכל  הצעות פטורות   
 

 ( 2016דצמבר  12שני י"ב כסלו תשע"ז) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה יום 

 פנחס זינגר ז"ל. בניין עירייה ע"ש

 משתתפים:

 ס/יועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם 

 ס/ גזבר  –שגיא  רוזנבלט 

 מחלקת משק ונכסים –מיכל רוטמן 

 כלכלן אגף הנדסה – עוז בן שלוש

 אגף הנדסה –אלכס אוריצקי 

 מחלקת קליטה –לירון כרמלי 

 תרבות תורנית  –אליקים וינסשטרן 

 ע/מנכ"ל –עו"ד רעות שדה 

                     

 הנדון:

 

 רכישת רצועות אימון גו פו – 332/2016הצעה מס'  .1

 ועות גו פו לאימון פונקציונאלי.מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור רצ

 להלן טבלת הצעות מחיר שהתקבלו מהספקים שמחלקת ספורט ואירועים פנתה:

 

כמות  פרוט המוצר 

מחיר 

ליחידה
מחיר כולל

מחיר 

ליחידה
מחיר כולל

מחיר 

ליחידה
מחיר כולל

 ערכת רצועת 

גו פו  אימון 

פןנקציונאלי

20145029000145029000158131624

06501300342684ללא2הכשרת מאמנים 

0300300כולל0כולל1משלוח 

0-9742כולל0כוללהנחת כמות  

290003030022866סה"כ לפני מע"מ 

493051513887מע"מ 

339303545126753.3

גט פיט גוא פו אנרגים 

  

 

הצעתם הזולה ביותר והספק עונה  גט פיטלאחר בדיקת הצעות המחיר מחלקת ספורט ואירועים לאשר ההתקשרות עם 

 על דרישות העירייה .

 הצטיידות אולם קריית אומנים 2025472930ציוד ספורט מרכז הפיס,  2024522930 –מקור תקציבי 

 . 1829530780סעיף  

 ( 1)נספח מס' 
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 בחירת אומן למסיבת חנוכה למגזר החרדי - 333/2016הצעה מס'  .2

 

 מחלקת ספורט ואירועים באמצעות המדור לתרבות תורנית פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר      

 :אומן למסיבת חנוכה לבני נוער מהמגזר החרדי בעיר , להלן הספקים עבור      

 אביעד גיל ,אשל הפקות.-אבישי אשל, הפקות חברים      

 נענו לבקשה:     

 עלות כולל מע"מ הגברה ותאורה משרד שם אומן

 אבישי אשל

 

 ₪  15,000 אבישי אשל

 

 ₪  21,060 אביעד גיל מידד טסה 

 ₪  23,400 אשל הפקות איציק אשל

 

 לאחר בדיקת הצעות המחיר  ע"י חברי המחלקה , מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר 

 אבישי אשל הצעתו הנמוכה ביותר והאומן מתאים לאופי האירוע. ההתקשרות עם 

 רזרבה.₪  ₪10,000   5,000 - 1827000783 –מקור תקציבי 

 ( 2)נספח מס' 

 

 ע עולים בשיתוף משרד לפיתוח פריפריה ,הנגב והגליל אומנים לאירו - 334/2016הצעה מס'  .3

 

 מחלקת ספורט  ואירועים פנתה לספקים  הבאים בבקשה לקבלת  הצעות מחיר לאמנים לאירוע

 .27.12.16עולים בשיתוף משרד לפיתוח פריפריה ,הנגב והגליל שהתקיים ב 

 להלן טבלת השוואות בין הצעות הספקים:

 

 חי דוידוב כספית הפקות

 

סופרסאונד  ורה ראשונהש

 הפקות

NMC  משפחת אלייב 

 

יניב בן משיח/ 

 חיים ישראל

 דקות 60

 

45,000  ₪

 +מע"מ

כולל הגברה 

 ותאורה

 

הנחיה ומופע סטאנדאפ 

 של חי ורונן דוידוב

 

 מע"מ₪ +   21,368

 

דקות סטאנדאפ  30

 והנחיית האירוע

 

 חנן בן ארי

 

 דקות 20

 +מע"מ₪  25,000

 

 דקות 60

 +מע"מ ₪ 32,000

 

 ישי לוי

 דקות 60

 

50,000  ₪

 +מע"מ

 

 עידן יניב

 

 דקות 15

18,000  ₪

 +מע"מ

 

 דקות 45

27,000  ₪

 +מע"מ

 

מופע נגינה 

ייחודי של 

משפחת אלייב 

דקות  15

5,000  ₪

 +מע"מ
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 מחלקת ספורט ואירועים ממליצה על התקשרות עם ספקים הבאים:

 י לוי.חברת סופרסאונד המספקת את שירותיו של הזמר יש (1

 הספק חי דוידוב המספק שירותי הנחייה וסטאנדאפ . (2

 הספק משפחת אלייב המספק את שירותיהם של משפחת אלייב.  (3

 צוות המחלקת ספורט ואירועים טוען שמדובר בתמהיל אומנותי שיביא את מירב הקהל מעולי 

 העיר . חבר המדינות תושבי

 והשתתפות₪  91,000ירוע בסכום של המשרד לפיתוח הפריפריה,הנגב והגליל מתקצב את הא  •

 עלות האירוע כולל לוגיסטיקה( .₪ )  19,000העירייה הינה 

 עלות ההתקשרות :

 מע"מ לחברת סופרסאונד₪ +  50,000

 +מע"מ  לספק חי דוידוב ₪  21,368

 +מע"מ  לספק משפחת אלייב ₪  5,000

 +מע"מ ₪  76,368

 1822000754 -מקור תקציבי

 ( 3)נספח מס' 

 

 קדם מימון ביצוע קידוחי בדיקה על ידי רשות העתיקות בפרויקט ג'ואריש -335/2016עה מס' הצ .4

 כחלק מהכנת נתוני שיווק של התכנית יש לבצע קידוחי בדיקה על מנת לוודא שאין עתיקות בשטח הפרויקט.

 .כולל מע"מ₪  137,966, עלות העבודה הינה  4501274798  -מספר הרשאה מרשות מקרקעי ישראל

 כולל מע"מ.₪  137,966אגף הנדסה מאשר את ההצעה ואת ההתקשרות עם רשות העתיקות לביצוע העבודה ע"ס 

 הובהר כי, ביצוע העבודה מותנת בקבלת הרשאה מר"מי. •

 2370 –מקור תקציבי 

 ( 4)נספח מס' 

 

 מערכת כיבוי אש בחדר כימיקלים באשכול הפיס – 336/2016הצעה מס'  .5

 ר הרצל טובלי פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור מערכות כיבוי אש ממונה הבטיחות מ    

 לאשכול הפיס להלן הספקים:    

 כולל מע"מ.₪  8,500 –אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ     

   DENSE    כולל מע"מ. ₪ 10,800 –פתרונות מיגון 
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 כולל מע"מ.₪  10,850 –שקד מערכות בע"מ     

 אזעקות ותקשורת יר ממונה הבטיחות ממליץ לאשר ההתקשרות עם לאחר בדיקת הצעות המח    

 הצעתם הזולה ביותר ולעירייה יש ניסיון עבר עם מערכות דומות שהחברה התקינה.רז קול בע"מ     

 בכפוף למציאת מקור תקציבי –מקור תקציבי     

 ( 5)נספח מס' 

 

 בודק תכניות פרילנסר במחלקת תב"ע - 337/2016הצעה מס'  .6

ף הנדסה פרסם מכרז להעסקת פרילנסר לבדיקת תכניות במחלקת תב"ע כאשר השכר יהיה לפי תעריפי האוצר אג

 ליועצים בתכנון/בדיקת תכנון. כלומר, המכרז הוא על האיכות בלבד.

 לאיתור ולהעסקה דרכם. דע-בר טכנולוגיות, טלדור וגאובמקביל למודעה האגף פנה גם לחברות מתמחות בתחום: 

פניות שונות, שרובן ככולן לא התאימו: מטעמי חוסר ניסיון רלוונטי ו/או חוסר בהשכלה ו/או המעוניינים לעבוד התקבלו 

 מהבית ו/או גרים רחוק מאוד )כמו: בחיפה (.

לאחר הסינון הראשוני, נמצאו שני מועמדים מתאימים: אחת שהסירה מועמדות כי נקלטה לעבודה במקום אחר למחרת 

 והשני הינו רותם ניסן שהוא מתאים מבחינת ההשכלה, הניסיון והן התרשמות הראשונית מהמועמד. היום שבו אותרה.

₪  20,000לשעה ועד למכסה של עלות כוללת של ₪  139תעריף של האוצר בהתאם לכישורים של המועמד הינם: 

 לחודש למשרה מלאה. )העלויות אינן כוללות מע"מ(.

 כבודק תכניות פרילנסר במחלקת תב"ע. ניסןרותם אגף הנדסה ממליץ להתקשר עם 

 לא כולל מע"מ, ובנוסף ההתקשרות תעוגן בהסכם.₪  20,000האישור מותנה בהתקשרות של עד 

 1731000759 –מקור תקציבי 

 

 ( 6)נספח מס' 

 

 שכ"ט עבור פיקוח וניהול של מבני ציבור במערב רמלה - 338/2016הצעה מס'  .7

על מנת לקבלת הצעת מחיר לפיקוח וניהול של בניית מבני ציבור במערב  שיא בע"מ -לחברת פרואגף הנדסה פנה 

שיא הינה המנהלת של הפרויקט ולכן היה נכון לפנות אליה לקבלת הצעת מחיר עצם הכרותה עם  -רמלה. חברת פרו

 מעלות המבנה שזה סכום התקורה 3%הפרויקט. מה גם ששכ"ט הינו 

 של מפקח בעירייה. 

 לביצוע העבודה. שיא בע"מ-עם חברת פרואגף הנדסה ממליץ לאשר את ההתקשרות 

 )מותנה באישור התב"ר( 2608 –מקור תקציבי 

 ( 7)נספח מס' 
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 הפרויקט הלאומי ליוצאי אתיופיה - 339/2016הצעה מס'  .8

 לאחר בדיקת המחלקה המשפטית את  324/2016, הצעה מס'  53/2016מבוקש לעדכן פרטיכל     

 כלל החומר להתקשרות עם הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית לישראל בע"מ ובהתחשב     

 כי הפרויקט הלאומי הוא חל"צ המחוזקת על ידי הסוכנות היהודית, הועדה ממליצה לאשר     

 . 31.8.2020ההתקשרות לשנה עם אופציה להארכה עד לשנת     

 1813200939 -מקור תקציבי     

 ( 8)נספח מס' 

   

 יום הוקרה לפצועי צה"ל  ונפגעי טרור – 340/2016הצעה מס'  .9

 ₪  20,000 -, מדובר על אותו סכום של כ53/2016-14בפרטיכל  326/2016מבוקש לעדכן הצעה מס'       

 ₪ . 12,000לבין ארגון זהות ₪  8,000אשר יחולק בין האומן שלמה גרוניך       

 1827000783  -מקור תקציבי       

 ( 9ספח מס' )נ

 

 המלצות  הועדה:

 רכישת רצועות אימון גו פו – 332/2016הצעה מס'  .1

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

  גט פיט.עם      

    

 בחירת אומן למסיבת חנוכה למגזר החרדי - 333/2016הצעה מס'  .2

 חלקת ספורט ואירועים מדור תרבות תורנית וממליצה בפני ראש הועדה מאשרת המלצת מ    

  אבישי אשל.העירייה לאשר ההתקשרות עם     

 

 אומנים לאירוע עולים בשיתוף משרד לפיתוח פריפריה ,הנגב והגליל  - 334/2016הצעה מס'  .3

 קשרות הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההת     

 עם הספקים הבאים:      

 חברת סופרסאונד המספקת את שירותיו של הזמר ישי לוי. (1

 הספק חי דוידוב המספק שירותי הנחייה וסטאנדאפ . (2

 הספק משפחת אלייב המספק את שירותיהם של משפחת אלייב.  (3

 

 'וארישקדם מימון ביצוע קידוחי בדיקה על ידי רשות העתיקות בפרויקט ג -335/2016הצעה מס'  .4

 רשות הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם     

 העתיקות.    

 

 מערכת כיבוי אש בחדר כימיקלים באשכול הפיס – 336/2016הצעה מס'  .5

 הועדה מאשרת המלצת ממונה הבטיחות וממליצה בפני ראש לאשר ההתקשרות עם     

 .    ול בע"מאזעקות ותקשורת רז ק    
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 בודק תכניות פרילנסר במחלקת תב"ע - 337/2016הצעה מס'  .6

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם     

 כבודק תכניות פרילנסר במחלקת תב"ע. רותם ניסן    

     

 ב רמלהשכ"ט עבור פיקוח וניהול של מבני ציבור במער - 338/2016הצעה מס'  .7

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם     

 שיא בע"מ. -עם חברת פרו    

 הפרויקט הלאומי ליוצאי אתיופיה - 339/2016הצעה מס'  .8

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת הקליטה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות     

 ת לפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית.עם הסוכנות היהודי     

  

 יום הוקרה לפצועי צהל ונפגעי טרור – 340/2016הצעה מס'  .9

 הועדה מאמצת המלצת מחלקת תרבות תורנית וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות      

 שלמה גרוניך וארגון זהות.עם       

 

 שגיא רוזנבלט                              עו"ד רעות שדה                                     

 ע/מנכ"ל                                                       ס/גזבר העירייה                      

 

 החלטות ראש העירייה:

 

 רכישת רצועות אימון גו פו – 332/2016הצעה מס'  .1

  גט פיט.מאשר ההתקשרות עם     

    

 בחירת אומן למסיבת חנוכה למגזר החרדי - /2016333הצעה מס'  .2

  אבישי אשל.מאשר ההתקשרות עם     

 

 אומנים לאירוע עולים בשיתוף משרד לפיתוח פריפריה ,הנגב והגליל  - 334/2016הצעה מס'  .3

 מאשר ההתקשרות עם הספקים הבאים:     

 חברת סופרסאונד המספקת את שירותיו של הזמר ישי לוי. (1

 וב המספק שירותי הנחייה וסטאנדאפ .הספק חי דויד (2

 הספק משפחת אלייב המספק את שירותיהם של משפחת אלייב.  (3

 

 

 קדם מימון ביצוע קידוחי בדיקה על ידי רשות העתיקות בפרויקט ג'ואריש -335/2016הצעה מס'  .4

 רשות העתיקות.מאשר ההתקשרות עם     

 

 באשכול הפיס מערכת כיבוי אש בחדר כימיקלים – 336/2016הצעה מס'  .5

 .    אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ מאשר ההתקשרות עם     
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 בודק תכניות פרילנסר במחלקת תב"ע - 337/2016הצעה מס'  .6

 כבודק תכניות פרילנסר במחלקת תב"ע. רותם ניסן מאשר ההתקשרות עם     

 

     

 רמלהשכ"ט עבור פיקוח וניהול של מבני ציבור במערב  - 338/2016הצעה מס'  .7

 שיא בע"מ. -עם חברת פרומאשר ההתקשרות     

 

 הפרויקט הלאומי ליוצאי אתיופיה - 339/2016הצעה מס'  .8

 הסוכנות היהודית לפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית.מאשר ההתקשרות  עם      

  

 יום הוקרה לפצועי צהל  ונפגעי טרור – 340/2016הצעה מס'  .9

 ך וארגון זהות.שלמה גרונימאשר ההתקשרות עם      

 

 יואל לביא                                                                                         2016דצמבר, 

 ראש העירייה                                                                                                                

 


