
 עיריית רמלה                                                                              
 אגף מזכירות ומנהל                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  

1 

 

 14-8/2017פרוטוקול הצעות פטורות מס' 
 

בבית ( 2017 פברואר  27א' אדר תשע"ז ) ,שהתקיימה ביום שני פטורות מחובת מכרזהצעות ל הוועדה  ישיבתמ

 פנחס זינגר ז"ל. העירייה ע"ש

 

 משתתפים:                                                                     נוכחים :

 מחלקת ספורט ואירועים –אבי ברנס           גזברית העירייה                         –זה אל רולעל

 מנהל מחלקת מחשוב –משה מורדוך    ס/יועמ"ש                                  –עו"ד סופי ויטלם 

 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש                   מנהלת מחלקת משק ונכסים  –מיכל רוטמן 

               מנהלת אגף מזכירות ומנהל  -לית  כהן ג

       

 

 הנדון:

 

 יוזמה הרכב רוקבמסגרת פרוייקט ניהול מוסיקלי  – 201737/הצעה מס'  .1

פרוייקט ניהול מחיר עבור  צעותהת מחלקת ספורט ואירועים פנתה לשלושה מנהלים מוסיקליים בבקשה לקבל

 , לפי המפרט הבא:משרד התרבות רוק בשת"פ ותמיכה שלהרכב  ,מוסיקלי יוזמה

 נגנים.\אודישנים לזמרים

 ניהול  מוסיקלי של הרכב רוק מקומי לרפרטואר מקורי, ישראלי ובינלאומי.

 זמרים. 8-10  -עיבודים קוליים לזמרים, כ

 נגנים: בס, כינור, תופים, כלי נשיפה. 4 -2עיבודים  ל

 קטעים.\שירים 15סה"כ 

 ליווי עפ"י הצורך במופע.

 י חזרות שבועיות בנות שעתיים וחצי כל אחת+ תגבורים.שת

 .שעות עבודה בפועל 60 -סה"כ: כ

 

 :הצעות כמפורט להלן 2התקבלו 

 כולל מע"מ.₪   22,318  - נתן סלומון (1

                                                                                 כולל מע"מ.₪   20,000 -  בן אלקיים (2

 

, כולל מע"מ₪  20,000בעלות של  בן אלקייםהתקשרות עם לאשר ה לועדה מחלקת ספורט ואירועים ממליצה

 יכול לעמוד בהצלחה בביצוע הפרויקט. התרשמה שהנ"לה המחלק ,הזולה יותרשהיא הצעתו ל בהתאם

 

 .נדרש לפתוח סעיף חדש  -תקציבי מקור

  

 (1)נספח מס' 
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  2017אומנים לאירועי קיץ  - 38/2017הצעה  מס'  .2

 מניםואמחיר עבור  הצעותת בבקשה לקבל ספקים 4 -מחלקת ספורט  ואירועים פנתה ל     

 :ההצעות שהתקבלולהלן , 2017לאירועי קיץ      

 

 שרית הפקות המון ווליום  גאגא בוקינג כספית הפקות

 שרית חדד

 +מע"מ₪  100,000

 סטטיק ובן אל תבורי

 +מע"מ ₪  75,000

 ₪  75,214 הדג נחש

 מע"מ 

 

 עדן בן זקן

 מע"מ ₪ +  90,000

 מוש בן ארי

 +מע"מ ₪  80,000

 פאר טסי   

 +מע"מ₪  80,000

 

המספקת  בוקינג חברת גאגאהתקשרות עם אשר הועדה למחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאחר בדיקת ההצעות,  

, בהתאם להצעתם שהיא הזולה מע"מ₪ +  75,000, בעלות של סטטיק ובן אל תבורירותיהם של הזמרים את שי

 מדובר באומנים אטרקטיביים ביותר שיביאו כמות  קהל גדולה  לפארק עופר. ביותר, 

 

 .1822000754 –מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 

 

 הקיימתלמרכזיה העירונית  מתן שירות תחזוקה – 201739/הצעה מס'  .3

    תחזוקה למרכזיה חודשים, למתן שירות  4 -מבקשת לאשר התקשרות זמנית למחלקת המחשוב     

    מרכזייה חדשה ומערכת השדרוג להוצאה לפועל ובחירת זוכה למכרז החדש )עד  ,הקיימת העירונית    

 .(מיתוג חדשה    

         

יכולת החברות הנ"ל  ,לקבלת הצעות מחיר הבקשבומי, לחברת טלדור ולחברת בזק בינלאמחלקת המחשוב פנתה 

 בעירייה. הקיימים לתחזק סוג המרכזייה וציוד הקצה 

 $ לא כולל מע"מ.8,580על סך של  רק מחברת טלדור הצעה ההתקבל

 

    חברת טלדורלאשר ההתקשרות עם  ממליצה לועדהמחלקת המחשוב לאור האמור לעיל,      

 בהתאם להצעתם, מע"מ כולל ₪  38,147 = מע"מ כולל לא $ 8,580  בעלות שלחודשים  4-ל     

 המחיר סביר והחברה גם מתחזקת כיום את  המרכזיה העירונית.היחידה שהתקבלה,      

 

 .931.540 –תקציבי  מקור      

 (3)נספח מס' 

 

  וד לסדנת קרמיקה  למרכז הרב נכותיצי רכישת  – 201704/הצעה מס'  .4

 במסגרת הצטיידות למרכז הרב נכותי נדרש לרכוש ציוד לסדנת קרמיקה,  מחלקת רכש פנתה    

 .ספקים 2 -בבקשה לקבלת הצעות מחיר מ   

 

  :להלן הצעות המחיר שהתקבלו   
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 קרמיקון

 

 מינרקו

 

 כמות תיאור הפריט

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 יחידהמחיר  סה"כ 

מחיר 

 סה"כ 

כולל:  70עומק  60ליטר קוטר  200תנור סקאט 

, טיח  1 -, תרמוקפל 8 -ס"מ   53חצי מדף עגול 

, אחריות לשנתיים , הובלה 0.3 -מדפים 

 13410 13410 13418.8 13418.8 1 עמודים.שווה טיב וערך 32הדרכהוהרכבה, קיט 

אחריות לשנתיים  4אקסטרודר אל חלד " -מרדד 

עם ממסרת  24DRDהובלה הרכבה מרדד  כולל

שולחן למרדד וקיט צורות לאקסטרודר שווה טיב 

 4296 4296 6495.72 6495.72 1 וערך 

 1573 1573 0 0 1 דיסקיות  6אקסטודר מפלדת אלחלד כולל סט 

אבנים שימפו דגם לייט כולל אחריות לשנתיים 

 2906 2906 2991.45 2991.45 1 הובלה הרכבה הדרכה

 255 17 0 0 15 רוךמע

 234 39 234 39 6 מערוך טקסטורה איכותי

 1112 139 0 0 8 ס"מ      18*540חצי מדף רמקור 

 59 5.9 0 0 10 ס"מ 2.5עמוד 

 79 7.9 0 0 10 5עמוד 

 126 12.6 0 0 10 10עמוד 

STAMP PATTERN - 117 39 0 0 3 'יח 12  = חבילה 

 79 79 0 0 1 סט חותמות סיליקון א ב 

 79 79 0 0 1 חותכני פרחים

CT01 ASSORTED CUTTERS 3 0 0 49 147 

 48 48 0 0 1 משייף למדפים

 64 32 0 0 2 סט כלי עץ לפיסול

 C45 2 0 0 31 62מחוררים ידית עץ  4סט 

 119 119 0 0 1 זוג -ס"מ   22יח'  8מעמד לשריפת אריחים גבוה 

 23 23 0 0 1 יח' 6סט חותכני פרחים 

 33 33 0 0 1 יח' 8יח' פרפרים  3חותכנים פרחים  סט

 330 33 0 0 10 ס"מ  25.5גלגלת פלסטי שחורה קוטר 

 330 55 0 0 6 מחצלת פלסטיק טקסטורה

 414 69 0 0 6 רשת להדפסת משי בעזרת האצבע

 2025 135 0 0 15 תבניות גבס שונות 

 93 93 0 0 1 1מתקן לחרוזים גדול 
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 קרמיקון

 

 מינרקו

 

 כמות תיאור הפריט

מחיר 

 מחיר סה"כ  יחידה

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ 

 79 79 0 0 1 סט חותמות סיליקון א ב 

 147 49 0 0 3 כלי ריקון 10סט  

 0 0 480 120 4 תבנית זוג דרורים

 0 0 480 120 4 תבנית לטאה

 0 0 480 120 4 מונים קרטניםתבנית זוג רי

 0 0 480 160 3 תבנית קופסת תכשיטים

 0 0 30 10 3 חוט מתכת לחיתוך חימר

 0 0 960 120 8 ס"מ 53חצי  מדף עגול 

 0 0 420 420 1 עמודים 32קיט 

 0 0 75 15 5 יחידות 4חותך צורות סט 

 0 0 192 48 4 כלים קטן דו צידי לפיסול 8סט 

פים סיליקון קרביד מברשת לניקוי מד

 0 0 175 175 1 עם ידיות

 0 0 89 89 1 עמוד אריחים זוג

 0 0 62 62 1 מחוררים 4סט 

 0 0 120 12 10 מערוך טקסטורה שקוף צורות שונות

חותמת ריבוע מגומי פרחים מסגרת עץ 

 0 0 150 15 10 קטן

חותמת ריבוע מגומי פרחים מסגרת עץ 

 0 0 170 17 10 גדול

 240 48 375 75 5 וליםמכח 6סט 

 ₪ סה"כ ללא מע"מ 

  

27877.97 

 

28479 

 

 

 ממליצהמחלקת רכש  ,בהתייעצות עם מורן מנהלת המרכז הרב נכותילאחר בדיקת ההצעות, ו    

הזולה לכל  ההצעה לפיתתבצע , הרכישה מינרקחברת ו  קרמיקון חברת החברות כזוכות:  2 הכריז עללועדה ל    

 לפריט.

        

 .2025312930 מס'  תב"ר הצטיידות מרכז רב נכותי –מקור תקציבי      

 

 (4)נספח מס' 

 

  בעלת צרכים מיוחדים ההמותאמים לאוכלוסיילמרכז הרב נכותי רכישת כלי נגינה  - 201741/הצעה מס'  .5

 ש כלי נגינה המותאמים לבעלי צרכים מיוחדים.נדרש לרכו נכותיהרב לפעילות במרכז      

 .קבלת הצעות מחירספקים ל 3 -מחלקת רכש פנתה בבקשה ל     
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 מרום כלי נגינה

       

 בודגוב

 

 קלימבה

 

 כמות תאור הפריט

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ 

מחיר 

 מחיר סה"כ  יחידה

מחיר 

 מחיר סה"כ  יחידה

 NORD DRUMתוף אלקטרוני 

 760 760 963 963 2500 2500 1 + סטנד 3

 WAVE DRUM 1 500 500 1300 1300 230 230סטנד ל 

 HAPI DRIGIN 1 1600 1600 1900 1900 1900 1900תוף 

 2370 790 1650 550 2100 700 3 דג'מבה גדול

 1500 150 1290 129 1300 130 10 דרבוקה

בידורית קריוקי נטענת / מגבר עם 

 1120 1120 1850 1850 2000 2000 1 ובלוטוס USBכניסת 

 SHERE SV200 3 200 600 585 1755 119 357מיקרופון 

 -מיקרופון אלחוטי עם קשת  

 1100 550 1780 890 700 350 2 מדונה

 700 35 3160 158 1800 90 20 שייקר זרעים ליד

 1600 40 700 17.5 800 20 40 פעמונים מסוגים שונים

 190 190 150 150 120 120 1 פעמוני רוח ללא תליה קצר

 240 240 690 690 270 270 1 פעמוני רוח ללא תליה ארוך

 219 219 296 296 250 250 1 גיטרה + נרתיק

 198 99 136 68 120 60 2 ויברה סלפ

 SAMIC 1 1340 1340 1780 1780 1190 1190אוטו 

 40 40 76.5 76.5 150 150 1 מקל גשם קצר

 65 65 90 90 220 220 1 מקל גשם ארוך

 סה"כ 

  

16370 

 

19566.5   13779 

 מע"מ 

  

2782.9 

 

3326.305 

 

2342.43 

 סה"כ כולל מע"מ 

  

19,152.9 

 

22,892.805 

 

16,121.43 

 

ולאחר שבחנה את האיכויות של המציעים לצרכים , הרב נכותי מרכזהגב' מורן מנהלת הע"י  לאחר בדיקת הצעות     

הצעתם עונה לדרישות של  ,מרום כלי נגינהאשר ההתקשרות עם לועדה רכש ממליצה למחלקת של האוכלוסייה, 

 כולל מע"מ.₪  19,152.9לא יעלה על  סכום הרכישה המרכז הרב נכותי,

 

 .2025312930מס'  תב"ר הצטיידות מרכז רב נכותי –מקור תקציבי       

 

 (5)נספח מס' 

 

 מינוי מודד מבקר תצ"רים בשכונת ג'ואריש  - 201724/הצעה מס'  .6

, אישרה ההתקשרות לביצוע מדידות בשכונת 30.11.2015מיום  70/2015-14הועדה להצעות פטורות מס' 

. בהתאם לכך, נחתם חוזה בין העירייה לבין חברת א. פנקס ובנו בע"מ חברת א. פנקס ובנו בע"מג'ואריש  עם 

 .13.3.16ע מדידות ביום לביצו
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המנהלת את הפרוייקט,  שיא -פרוחברת אגף הנדסה פנה באמצעות , לאחר ביצוע המדידות יש צורך בביצוע ביקורת

 .מודד מבקר תצ"ריםל לקבלת הצעות מחיר חברות 3-ל

 

 מע"מ(:כולל להלן הצעות המחיר שהתקבלו )לא 

 .₪ 53,735 - י. דוידובסקי אחזקות בע"מ (1

 .₪ 42,000 -יון מהנדס ומודד מוסמך בע"מאורי חן צ (2

 .₪ 33,000 -מודדי הגליל בע"מ (3

   

 33,000בעלות של   מודדי הגליל בע"מאשר התקשרות עם  ועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאחר בדיקת ההצעות,        

 בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר., לא כולל מע"מ ₪

   

 . 2370תב"ר  -תקציבימקור 

 (6)נספח מס' 

 

 תב"ע למחלקת חיצוני תכניות בודקהעסקת ל התקשרות - 201734/הצעה מס'  .7

 ודקב של ולהעסקה לאיתור, בתחום מתמחותה  וגאודע טלדור, טכנולוגיות בר חברות 3 -אגף הנדסה פנה ל     

  , וזאת מאחר וקיים חוסר כ"א במחלקה ומאחר שישנה הצטברות של העבודה.דרכם תכניות

 

  , כמפורט להלן:מחברת גאודעאחת יר התקבלה הצעת מח

 110  ₪.לשעת עבודה 

 .'השכר כולל הוצאות סוציאליות, נסיעות וכו 

 .'בודק התכניות יהיה כפוף לשעות העבודה של המחלקה הכולל שעות קבלת קהל וכו 

 רמלה עיריית ובין גאודע חברת בין מעביד-עובד יחסי כל יתקיימו לא. 

 

 ולהעסיק  חברת גאודע ההתקשרות עםאשר ועדה לממליץ ל נדסההאגף הלאור האמור לעיל, 

 בודק תכניות חיצוני למחלקת תב"ע.דרכם 

 

 תקציבי.מקור בכפוף ל     

 (7)נספח מס' 

 

 ההנדסה  לאגף שוטף תנועה יעוץ עבור חברת דגש הנדסההתקשרות עם   – 201744/הצעה מס'  .8

 עבור יעוץ תנועה שוטף לאגף   חברת דגש הנדסה להאריך ההתקשרות עםנדסה מבקש האגף ה 

 לשעה(. ₪ X  319.5שעות 200מע"מ )+ ₪ 63,900בסכום של  ההתקשרות המבוקשת הינה  

  

 .מ"מע + ₪ 63,900 ס"ע חברת דגש הנדסהעם שעות  200 -לאשר ההתקשרות ועדה לל ממליץ הנדסה אגף

       

 .תכנון ר"תב -מקור תקציבי 
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 (8)נספח מס' 

 

 רכישת דשא סינטטי למחלקת תברואה/גינון  – 201754/הצעה מס'  .9

 התברואה/גינון פנו למחלקת רכש בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור דשא סינטטי מחלקת       

 למפרדות.      

       

 לן:הצעות כמפורט לה 3ספקים לקבלת הצעות מחיר, התקבלו  4 -מחלקת רכש פנתה ל

       

   

משתלת 

 אייל

 

דשא 

 עוז

 

הכל בו 

 לגן

 

 תיאור הפריט

יחידת 

 כמות מידה

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

דשא סינטטי מסוג הרקולס 

מ"מ של דשא עוז   40

 33,000 33 43,000 43 38,000 38 1000 מ"ר שווה טיב וערך 

 1666.5 33.33 1750 35 1500 30 50 ק"ג 5 מסמרים להתקנת הדשא

    

39,500 

 

44,750 

 

34,666.5 

 

ההצעות ואיכות הדשא ע"י מחלקת התברואה והגינון, מחלקת רכש ממליצה לועדה על התקשרות עם חברת לאחר בדיקת 

לא  השנתיתסכום הרכישה , בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר, בכל מקרה, ₪ 34,666.5, בעלות של הכל בו לגן

 אלש"ח( .   140יעלה על סכום המחייב מכרז )

  

   .עבודות קבלניות –מקור תקציבי 

 (9)נספח מס' 

 

 עבודות דפוס למחלקות העירייה    – 201764/הצעה מס'  .10

 ות.עיריית רמלה נדרשת לבצע  עבודות דפוס למחלקות השונ        

         

 הצעות כמפורט  3ספקים בבקשה לקבלת  הצעות מחיר, התקבלו  7 -מחלקת רכש פנתה  ל  

 להלן:        
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אליניראיתם סחרקונוס

כמותתיאור  הפריט

מחיר 

סה"כ 

ללא 

מע"מ ₪

מחיר 

סה"כ 

ללא 

מע"מ ₪

מחיר 

סה"כ 

ללא 

מע"מ ₪

כרטיס ביקור במידות: 5*9 ס"מ נייר כרומו מט 300 גרם הדפסה פרוצס 

צבעוני מלא הדפסה שני צדדים עם ציפוי למינציה מט על גבי 

הכרטיסים + לקה סלקטיבית הדפסה בשתי שפות לפי בחירה

 1000
יחידו

ת
550240380

מעטפות מאורכות תקניות כולל סמל לוגו ופרטי המחלקה / מוסד 

העירייה הדפסה  פרוצס צבעוני מלא

 1000
יחידו

ת
340160350

מעטפות מאורכות תקניות כולל סמל לוגו ופרטי המחלקה / מוסד 

העירייה הדפסה  פרוצס צבעוני מלא

 2000
יחידו

ת
580310520

מעטפות מאורכות תקניות כולל סמל לוגו ופרטי המחלקה / מוסד 

העירייה הדפסה  פרוצס צבעוני מלא

 3000
יחידו

ת
820450730

מעטפות מאורכות תקניות כולל סמל לוגו ופרטי המחלקה / מוסד 

העירייה הדפסה  פרוצס צבעוני מלא

 4000
יחידו

ת
1040590900

מעטפות מאורכות תקניות כולל סמל לוגו ופרטי המחלקה / מוסד 

העירייה הדפסה  פרוצס צבעוני מלא

 5000
יחידו

ת
12507301050

: נייר צבעוני 80 גרם +  פנקסים לכרטיסי כניסה בעלי ערך כספי 

בקורת  וספח כניסה עם תלישה כולל מספור    במידות: 15 ס"מ *7 

ס"מ.     1 פנקס = 50 כרטיסים
18090120פנקסים 10

: נייר צבעוני 80 גרם +  פנקסים לכרטיסי כניסה בעלי ערך כספי 

בקורת עם תלישה כולל מספור    במידות: 15 ס"מ *7 ס"מ.     1 פנקס 

= 50 כרטיסים

250180180פנקסים 20 

10017008501100מודעות גיליון הדפסה פרוצס צבעוני מלא כרומו 135 גרם

50155001050מודעות גיליון הדפסה פרוצס צבעוני מלא כרומו 135 גרם

10012000300מודעות חצי גיליון הדפסה פרוצס צבעוני מלא כרומו 135 גרם

5011500200מודעות חצי גיליון הדפסה פרוצס צבעוני מלא כרומו 135 גרם

1005500200מודעות חצי גיליון הדפסה צבע אחד  כרומו 135 גרם

505000150מודעות חצי גיליון הדפסה צבע אחד  כרומו 135 גרם

מעטפות סיליקון 23*11 הדפסה צבע אחד ) שחור ( כולל גרפיקה 

100022090160וגימור - אצ"ל

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14-8/2017 הצעות פטורות מס'  פרוטוקול    
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אליניראיתם סחרקונוס

כמותתיאור הפריט

מחיר 

סה"כ 

ללא 

מע"מ  ₪

מחיר 

סה"כ 

ללא 

מע"מ ₪

מחיר 

סה"כ 

ללא 

מע"מ ₪

פליירים - A4  הדפסה פרוצס צבעוני מלא  הדפסה שני צדדים כרומו 

1150 גרם  עם שני קיפולים מכל צד קיפול למרכז כולל העתק שמש 
שימסר למזמין ע"י בית הדפוס לפני אישור העבודה

200003500

34002850

3000550435650פליירים פרוצס מלא גודל A5 הדפסה צד אחד  נייר כרומו 115 גרם

2000570פליירים פרוצס מלא גודל A5 הדפסה שני צדדים  נייר כרומו 115 גרם
290800

3000850945920פליירים פרוצס מלא גודל A4 הדפסה צד אחד  נייר כרומו 115 גרם

2000950פליירים פרוצס מלא גודל A4 הדפסה שני צדדים  נייר כרומו 115 גרם
6501200

הזמנות טקס האצל בריסטול רגיל הדפסה צבע אחד שחור או כחול 

לפי בחירה במידות 23*10 גרפיקה וגימור הדפסה צבע אחד שחור או 

כחול לפי בחירה
1000450

180150

אגרת ראש העיר למשפחות השכולות 18*12 הדפסה צבע אחד 

200350בריסטול בד לבן 225 גרם גרפיקה וגימור
120150

מעטפות לאגרת ראש העיר 18.5*12.5 בריסטול בד פרוצס ההדפסה 

200150צבע אחד
0120

הזמנות טקס ) כללי( בריסטול רגיל הדפסה צבע אחד שחור או כחול 

לפי בחירה במידות: 23*10 גרפיקה וגימור הדפסה צבע אחד שחור או 

כחול לפי בחירה
100350

12080

מעטפות מאורכות עם חלון לוגו עירייה עם שם המחלקה הדפסה 

1000380פרוצס צבעוני מלא - תקניות
190390

מעטפות מאורכות עם חלון לוגו עירייה עם שם המחלקה הדפסה 

2000660פרוצס צבעוני מלא - תקניות
370590

מעטפות מאורכות עם חלון לוגו עירייה עם שם המחלקה הדפסה 

3000940פרוצס צבעוני מלא - תקניות
550800

מעטפות מאורכות עם חלון לוגו עירייה עם שם המחלקה הדפסה 

40001230פרוצס צבעוני מלא - תקניות
7301000

מעטפות מאורכות עם חלון לוגו עירייה עם שם המחלקה הדפסה 

50001470פרוצס צבעוני מלא - תקניות
9101200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איתם סחר ואליניר  קונוס, ועדה  לאשר את שלוש החברותרכש ממליצה ל מחלקת הצעות הלאחר בדיקת        

 140) פריט, סכום כלל העבודות בשנה לא יעלה על סכום המחייב מכרז כלפי הצעה הזולה ל, כל אחד לכזוכים 

 אלש"ח + מע"מ( .

      

 .עפ"י הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה –מקור תקציבי        

 

 (10מס'  )נספח

 

 

  2017 עצמאות ילאירוע אומנים  –  201774/הצעה מס'  .11

 ספקים בבקשה לקבלת  הצעות  מחיר לאמנים  5 -מחלקת ספורט  ואירועים פנתה ל        

  למדינת ישראל.  69אירועי עצמאות  ב        

 

 :שהתקבלוהצעות המחיר להלן       
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סופרסאונד  כספית הפקות

 הפקות

הליקון כנען  פיסטוק אמנים ג'אפ הפקות

  מופעים

 שמח עם ירון אילן

 2עסקת חבילה ל בתנאי 

 הבמות 

)שני יצהרי, מורן קריטי, 

 מתן כהן וגולן אברהם( 

 +מע"מ  ₪  42,000

 צביקה פיק

79,000  ₪

 +מע"מ 

שמח עצמאות 

 עם מה קשור 

110,000  ₪

 +מע"מ 

 קפה שחור חזק

70,000  ₪

 +מע"מ 

 סבלימינל

 

 +מע"מ₪  50,000

 הראל סקעת

 +מע"מ ₪  70,000

 סבלימינל

57,000  ₪

 +מע"מ 

 מרגול

55,000  ₪

 +מע"מ 

 כנסיית השכל 

65,000  ₪

 +מע"מ 

 יובל דיין

 +מע"מ ₪  30,000

 נתן גושן

 +מע"מ ₪  45,000

 כנסיית השכל 

50,000  ₪

 +מע"מ 

 אבנר גדסי 

38,000  ₪

 +מע"מ 

  

 דני רובס

 +מע"מ ₪  40,000

 ארז לב ארי

35,000  ₪

 +מע"מ 

 ליאור פרחי

35,000  ₪

 +מע"מ 

  

 להקת טררם 

33,000  ₪

 +מע"מ 

   

 

  דקות.  40הופעה של כל אומן באירועי עצמאות הינה בת 

 

ית ייצוג כספאשר ההתקשרות עם חברת ועדה למחלקת ספורט ואירועים ממליצה ללאחר בדיקת ההצעות,  

מורן קריטי, מתן כהן  בהשתתפות שני יצהרי, שמח עם ירון אילןהמספקת את המופע  ,אמנים ואירועים והפקת

במסגרת תקציב העומדת לרשותם מדובר במופע אטרקטיבי ביותר  הצוות המקצועי, טענתל  .וגולן אברהם

 במות העצמאות. 2 -ומתאים לתושבי העיר ל

  - (30)שוטף  +מע"מ₪  84,000תעמוד על סך של  עלות ההתקשרות לשתי הבמות 

 +מע"מ. ₪  42,000 -  במת פארק עופר

 +מע"מ. ₪  42,000-במת קריית מנחם 

 

 

 .1751000780 –מקור תקציבי 

 (11)נספח מס' 
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 הועדה:ת ומלצה

 

 יוזמה הרכב רוקפרוייקט במסגרת ניהול מוסיקלי  – 37/2017הצעה מס'  .1

 המלצת מחלקת ספורט ואירועים  להתקשרות עם  הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר               

 ובכפוף למקור  ,הזולה יותרשהיא הצעתו ל , בהתאםכולל מע"מ₪  20,000בעלות של  בן אלקיים     

 תקציבי.     

 

  0172אומנים לאירועי קיץ  - 38/2017הצעה  מס'  .2

 המלצת מחלקת ספורט ואירועים  להתקשרות עם  הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר               

, בהתאם מע"מ₪ +  75,000בעלות של  של סטטיק ובן אל תבורי שירותיהםחברת גאגא בוקינג המספקת את      

 להצעתם שהיא הזולה ביותר.

 

 כזיה העירונית הקיימתמתן שירות תחזוקה למר – 201739/הצעה מס'  .3

    חברת טלדורהתקשרות עם מחלקת המחשוב ל  המלצתהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

  ,מע"מ כולל לא $ 8,580  בעלות של, עד להוצאה לפועל ובחירת זוכה למכרז החדש, חודשים 4-ל     

        המחיר לדברי המחלקה לה, בהתאם להצעתם היחידה שהתקב, מע"מ כולל ₪  38,147  -ערך ל השוו     

 המרכזיה העירונית. סביר והחברה גם מתחזקת כיום את     

 

 ציוד לסדנת קרמיקה למרכז הרב נכותי רכישת  – 201704/הצעה מס'  .4

    -החברות  2 להתקשרות עםרכש  המלצת מחלקתהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר       

 לפריט.הזולה לכל  ההצעה תתבצע לפישה , הרכיומינרק  קרמיקון      

        

 בעלת צרכים מיוחדים  הרכישת כלי נגינה למרכז הרב נכותי המותאמים לאוכלוסיי - 201714/הצעה מס'  .5

 ההמלצה ניתנה ע"י הגב' מורן מנהלת המרכז הרב נכותי, לאחר שבחנה האיכויות של המציעים       

  . בהתאם להמלצתה חברת מרום כלי נגינה עונה לדרישות, כמו גם לצרכים של האוכלוסייה      

 חברת  התקשרות עםההועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר התאימה הדרישות להצעות, לכן       

 כולל מע"מ.₪  19,152.9לא יעלה על  סכום הרכישה ,מרום כלי נגינה       

 

 ם בשכונת ג'וארישמינוי מודד מבקר תצ"רי  - 201724/הצעה מס'  .6

לביצוע  ,מודדי הגליל בע"מ להתקשרות עם אגף הנדסה  המלצת הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר      

 בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר.לא כולל מע"מ,  ₪ 33,000בעלות של   העבודה

   

 

 תב"ע למחלקת חיצוני תכניות בודקהעסקת ל שרותהתק - 201734/הצעה מס'  .7

 לשאלת הועדה האם הדרישה הינה במקום כ"א?

 עובדים במחלקת תב"ע יש מחסור בכ"א. 2עוז מאגף ההנדסה טוען שכרגע קיימים רק 

בעלות עם חברת גרודע  המלצת  אגף הנדסה  להתקשרותהועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר לאור האמור, 

שעות העבודה לבודק התכניות יהיה כפוף ל הוצאות סוציאליות, נסיעות וכו', השכר כול, לשעת עבודה₪  110 של

האישור בכפוף לחתימת  .רמלה עיריית ובין גאודע חברת בין מעביד-עובד יחסי כל יתקיימו לאהמחלקה, של 

 הסכם.
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 ההנדסה  לאגף ףשוט תנועה יעוץ עבור עם חברת דגש הנדסה התקשרות - 201744/הצעה מס'  .8

 לשאלת הועדה מדוע לא נעשתה פנייה לעוד יועץ?

בדרישות  והחברה עומדתעוז מאגף ההנדסה  מסביר שלא נעשתה פנייה מאחר ויש שביעות רצון מהעבודה 

 העירייה.

  חברת הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצת  אגף הנדסה  להתקשרות לאור האמור,  

 יש לעגן ההתקשרות בהסכם  ,מ"+ מע ₪ 63,900 בעלות שלשעות  200 -לההתקשרות  ,דגש הנדסה       

    של העירייה. ולפעול לרישומו של היועץ בספר הספקים        

    

 רכישת דשא סינטטי למחלקת תברואה/גינון  – 201754/הצעה מס'  .9

הכל בו לגן, בעלות של ברת מחלקת רכש להתקשרות עם חהמלצת  הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

סכום הרכישה השנתית לא יעלה על סכום , בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר, בכל מקרה, ₪ 34,666.5

 אלש"ח( .   140המחייב מכרז )

 

 עבודות דפוס למחלקות העירייה    – 201764/הצעה מס'  .10

קונוס, איתם סחר שלוש החברות עם מחלקת רכש להתקשרות המלצת  הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

 140פריט, סכום כלל העבודות בשנה לא יעלה על סכום המחייב מכרז ) כל, כל אחד לפי הצעה הזולה לואליניר 

 עפ"י הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה. –מקור תקציבי , אלש"ח + מע"מ(

 

  2017אומנים לאירועי עצמאות   –  201774/הצעה מס'  .11

 יצוג והפקתיכספית התקשרות עם חברת לספורט מחלקת המלצת  הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר        

בהשתתפות שני יצהרי, מורן קריטי, מתן כהן וגולן  שמח עם ירון אילןהמספקת את המופע  ,אמנים ואירועים

    אברהם.

  -( 30טף +מע"מ )שו₪  84,000עלות ההתקשרות לשתי הבמות תעמוד על סך של  

 +מע"מ. ₪  42,000 -במת פארק עופר  

 +מע"מ. ₪  42,000-במת קריית מנחם 

 

 כהן גלית                                                                עללאל רוזה                            

 גזברית העירייה                                           מנהלת אגף מזכירות ומנהל             
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 ת ראש העירייה:והחלט

 

 

 יוזמה הרכב רוקבמסגרת פרוייקט ניהול מוסיקלי  – 37/2017הצעה מס'  .1

הזולה  שהיאהצעתו ל , בהתאםכולל מע"מ₪  20,000בעלות של  בן אלקיים להתקשרות עםמאשר המלצת הועדה       

 ובכפוף למקור  תקציבי. ,יותר

 

  2017אומנים לאירועי קיץ  - 38/2017הצעה  מס'  .2

 שירותים של סטטיק החברת גאגא בוקינג המספקת את להתקשרות עם מאשר המלצת הועדה               

 , בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר.מע"מ₪ +  75,000בעלות של   ובן אל תבורי              

 

 תחזוקה למרכזיה העירונית הקיימת מתן שירות – 201739/הצעה מס'  .3

, עד להוצאה לפועל ובחירת זוכה למכרז החדש, חודשים 4-ל חברת טלדורהתקשרות עם ל מאשר המלצת הועדה 

בהתאם להצעתם היחידה שהתקבלה, , מע"מ כולל ₪  38,147  -,  שווה ערך למע"מ כולל לא $ 8,580  בעלות של

 מחלקה המחיר סביר והחברה גם מתחזקת כיום את המרכזיה העירונית.לדברי ה

 

 ציוד לסדנת קרמיקה למרכז הרב נכותי רכישת  – 201704/הצעה מס'  .4

הזולה לכל  ההצעה תתבצע לפי, הרכישה ומינרק  קרמיקון -החברות  2 להתקשרות עםמאשר המלצת הועדה      

 לפריט.

      

 בעלת צרכים מיוחדים  הישת כלי נגינה למרכז הרב נכותי המותאמים לאוכלוסיירכ - 201714/הצעה מס'  .5

חברת מרום כלי  התקשרות עםל מאשר המלצת הועדה הגב' מורן מנהלת המרכז הרב נכותי, בהתאם להמלצתה       

 כולל מע"מ.₪  19,152.9לא יעלה על  כום הרכישהס ,נגינה

 

 תצ"רים בשכונת ג'וארישמינוי מודד מבקר   - 201724/הצעה מס'  .6

  ₪ 33,000בעלות של   לביצוע העבודה, מודדי הגליל בע"מ, עםלהתקשרות מאשר המלצת הועדה       

 בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר. לא כולל מע"מ,       

 

 תב"ע למחלקת חיצוני תכניות לבודק התקשרות - 201734/הצעה מס'  .7

 ל השכר כול, לשעת עבודה₪  110 שלבעלות  חברת גרודעעם להתקשרות מאשר המלצת הועדה       

  לאהמחלקה, שעות העבודה של לבודק התכניות יהיה כפוף הוצאות סוציאליות, נסיעות וכו',       

 האישור בכפוף לחתימת הסכם. .רמלה עיריית ובין גאודע חברת בין מעביד-עובד יחסי כל יתקיימו      

 

 ההנדסה לאגף שוטף תנועה יעוץ עבור עם חברת דגש הנדסה התקשרות – 201744/הצעה מס'  .8

 בעלות שעות  200 -לההתקשרות  ,חברת דגש הנדסה להתקשרותמאשר המלצת הועדה        

 יועץ בספר הספקים , יש לעגן ההתקשרות בהסכם ולפעול לרישומו של המ"+ מע ₪ 63,900 של       

       של העירייה.        
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 רכישת דשא סינטטי למחלקת תברואה/גינון  – 201754/הצעה מס'  .9

, בהתאם להצעתם שהיא ₪ 34,666.5הכל בו לגן, בעלות של להתקשרות עם חברת מאשר המלצת הועדה 

 "ח( .  אלש 140סכום הרכישה השנתית לא יעלה על סכום המחייב מכרז )הזולה ביותר, 

 

 עבודות דפוס למחלקות העירייה    – 201764/צעה מס' ה .10

 כל, כל אחד לפי הצעה הזולה ל קונוס, איתם סחר ואלינירלהתקשרות עם שלוש החברות מאשר המלצת הועדה 

עפ"י  –אלש"ח + מע"מ(, מקור תקציבי  140פריט, סכום כלל העבודות בשנה לא יעלה על סכום המחייב מכרז )

 ומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.הזמנות חת

 

  2017אומנים לאירועי עצמאות   –  201774/הצעה מס'  .11

 , המספקת את חברת כספית ייצוג והפקת אמנים ואירועיםעם להתקשרות מאשר המלצת הועדה    

  .  שמח עם ירון אילן בהשתתפות שני יצהרי, מורן קריטי, מתן כהן וגולן אברהםהמופע    

  -( 30+מע"מ )שוטף ₪  84,000של ההתקשרות לשתי הבמות תעמוד על סך עלות    

 +מע"מ. ₪  42,000 -במת פארק עופר     

 +מע"מ.₪  42,000-במת קריית מנחם    

 

 

 

 

   יואל לביא                                                                                

 ראש העירייה                                                                                                   

 רמלה,

 


