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 בחדר  ( 2018בספטמבר  16ימה ביום ראשון ז' תשרי תשע"ט ) שהתקי להצעות פטורותהועדה ישיבת 
 .רמלה  1ויצמן  רחוב ב בניין העירייהבע"ש אפריאט הישיבות 

 
                                  נוכחים:                                                                     :משתתפים
 מח' ספורט ואירועים -אבי ברנס                                            מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה

 מנהלת היחידה לאיכות הסביבה        -שרון אטנר                 ירייה                       העגזברית   -אל רוזהלעל
 כלכלן אגף הנדסה -עוז בן שלוש                                 משנה ליועמ"ש  -סופי ויטלםעו"ד 

                     מנהלת מחלקת משק ונכסים  -מיכל רוטמן
 מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון

                          
 נדון:ה
 
 ופעילות הודיתהקמת אוהל חינה    - 348/2018הצעה מס'   .1
 

בחול הקמת אוהל חינה  ופעילות הודית  בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור  מחלקת ספורט ואירועים פנתה
 ואירועים שונים ואחרים.  המועד בסוכות

 :לו"ז כללי
 בוקר. 11:00 , עד השעה 25.9.18תאריך הקמה 

 , חוהמ"ס26-27.9.18תאריכי הפעילות : 
 11:00-20:00שעות: 

 
 :אשר נעשתה אליהם פנייה רשימת הספקיםלהן 

 בסט הפקות.1
 לא הוגשה הצעה.  - .סבתא רחל2
 לא הוגשה הצעה.-טאג' מאהל, רותי אברהם.3
 לא הוגשה הצעה. -.אור החינה ההודית4
 .לא הוגשה הצעה -הינדי מהנדי -.הודית5
 

 של בסט הפקות :  להלן הצעת המחיר
 

 בסט הפקות כמות אור הפריטית

 מחיר סה"כ
 מתחם טקס חינה.

 מ'. 2.5מ"ר, גובה :  18מידות האוהל: 
 חיפוי פנימי של האוהל, ציוד וריהוט

1 

14,500  ₪ 

 בוגרים 10 תלבושת מסורתיות לחלוקה בטקס החינה ולצילום
 ילדים 5

 4 פעמיים 4קיום פעמיים ביום מופע חינה עם נציגים )ביצוע טקס עצמו( קרי בסך 

חלוקת חטיפים הודים  הגשת  צ'אי הודי, סמוסה, חטיפים הודים,  חלוקה לקהל  במשך יומיים
במקום  פיקנטיים )כשר(\מלוחים

 צ'אי הודי וסמוסה
הקמת מיצג של טקס חינה במבנה הספרייה התפאורה וזוג  בובות לבושות במיטב   

 המסורת כולל מוסיקה אותנטית
1 

( עם ניצבים המובילים חתן וכלה  25/9/18ת עדות ביום הראשון ) השתתפות בתהלוכ
 משתתפים 5כמיטב    המסורת ותלבושות הודית , 

1 

 ₪ 14,500 סה"כ 
 

עבור  כולל מע"מ לא  ₪  14,500ע"ס  בסט הפקות עם  ות התקשראשר הממליצה  לספורט ואירועים  ת מחלק
 ועלות סבירה., בשל הצעה יחידה שני ימי פעילות

 **   פירוט הפעילות בנספח המצורף. 
 1822000754 -מקור תקציבי
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 ( 1)נספח מס' 
 
 

 פיקוח תברואי בפסטיבל רמלה עיר עולם - 349/2018הצעה מס' . 2
  מפקח רישוי עסקי מזון, פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור פיקוח תברואי ביריד מזון במסגרת פסטיבל    

 עולם בחוה"מ סוכות.רמלה עיר     

 שמואל מולבודן, ניסים טבו, פאמטקס. העוסקים בתחום כדלקמן:    3-ל נערכה פניה     

   

 להלן טבלת השוואת מחירים:   

 עלות כולל מע"מ שם הספק

  ₪ 16,380 שמואל מולדובן

  ₪ 11,115 ניסים טבו

  ₪ 10,350 פאמטקס

 

 10,350חברת פאמטקס , ע"ס  ההצעה הזולה ביותר של ממליץ לאשר ההתקשרות עם  מפקח רישוי עסקי מזון

 . כולל מע"מ

 פסטיבל רמלה עיר עולם  - תקציבימקור 
 (2)נספח מס' 

 
 
 (מערב רמלה)שמיר יצחק נאות שכונת בפרויקט פיתוח להדמיות ט"שכ - 350/2018הצעה מס' . 3

של פארק  פיתוח להדמיות מחיר הצעות לקבל מנת על, הפרויקט מנהלת, שיא פרו לחברת פנה הנדסה אגף

חברות  3-ל פנייה נעשתה(. מערב רמלה)שמיר  יצחק נאות שכונת בפרויקטהכניסה לשכונה והכיכר המרכזית 

 .שנמצאות במאגר היועצים

 (:)כולל מע"מ שהתקבלו המחיר הצעות להלן

 ₪. 24,804 -א. סטודיו. 1

 ₪ 23,751 -ח.ט עמרני בע"מ. 2

 ₪. 16,614 - מ"בע איי סטודיו.איי. 3

 .כולל מע"מ ₪ 16,614ע"ס  מ"בע אי. איי סטודיו חברת של הזולה המחיר הצעת את לאשר ממליץ הנדסה אגף

  2027312750 -תקציבי סעיף
 ( 3)נספח מס' 

 
 שיפוץ מרכז גישור   - 351/2018הצעה מס' . 4

    2 –משרד ל את קיים הצורך לחלק עולה כי רמלה ,בעיר  לאחר סיור במרכז  גישור ויישוב סכסוכים בקהילה   

  ע"י מחיצות גבס וצביעת מרכז הגישור כולל כיתת הלימוד ,יו"ר ועדת ההיגוי פנה למנהל מחלקת  משרדים     

 להלן הספקים: הצעות מחיר עבור שיפוץ מרכז הגישור ,  אחזקה לקבלת     

 כולל מע"מ. ₪  22,815  -מסגריית המרכז     

 כולל מע"מ.₪  14,200  -נתנאל ביצוע וגמר בבניה בע"מ     

   לאשר ההתקשרות עם , ההמלצה ע"י יו"ר ועדת ההיגוי ומנהל מחלקת אחזקהלאחר בדיקת הצעות המחיר    
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 כולל מע"מ.₪  14,200ע"ס  נתנאל ביצוע וגמר בבניה בע"מ   הזולה ביותר של  ההצעה    

 תב"ר מוסדות ציבור  -מקור תקציבי   
 ( 4)נספח מס' 

 
   ויצמן רמלההתקנת מערכת השקייה ודשא  ברחוב   - 352/2018הצעה מס' . 5

 , לספקים 6קייה ודשא ברחוב ויצמן התנת מערכת השמחלקת הגינון פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור 

 הבאים:

 כולל מע"מ.₪  52,182  -משתלות אייל גרדן מקרט 

 כולל מע"מ.₪  54,054  -לוטוס פרויקטים  תכנון עיצוב ופיתוח בע"מ 

 משתלות אייל גרדן מקרט ההצעה הזולה ביותר של  מנהל מחלקת הגינון ממליץ לאשר את ההתקשרות עם

 כולל מע"מ הצעתם הזולה ביותר.₪  52,182ע"ס  

  2721 -מקור תקציבי
 ( 5)נספח מס'  

 

 
   ויצמן רמלההתקנת מערכת השקייה ודשא  ברחוב   - 353/2018הצעה מס' . 6

 , לספקים 6קייה ודשא ברחוב ויצמן התנת מערכת השמחלקת הגינון פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור 

 הבאים:

 כולל מע"מ.₪  52,182  -משתלות אייל גרדן מקרט 

 כולל מע"מ.₪  54,054  -לוטוס פרויקטים  תכנון עיצוב ופיתוח בע"מ 

 משתלות אייל גרדן מקרט ההצעה הזולה ביותר של  מנהל מחלקת הגינון ממליץ לאשר את ההתקשרות עם

 כולל מע"מ הצעתם הזולה ביותר.₪  52,182ע"ס  

  2721 -מקור תקציבי
 ( 6)נספח מס'  

 
 " לראות אתיופיה"    -תרבותית במסגרת אירועי סוכותפעילות   - 8201/354הצעה מס'   .7
 

הפקת מבקשת לקיים  פעילויות תרבותיות במסגרת אירועי סוכות ברמלה, ביו היתר,  מחלקת ספורט ואירועים
 אירוע המציג את המורשת האתיופית באמצעות קול קורא " לראות אתיופיה". 

תערוכה מרהיבה של קהילה ומסורת אתיופית, הכוללת מיצגים של : פרטי תרבות  "לראות אתיופיה",פעילות 
ולבוש, כלי נגינה, פסלים ענקיים, דמויות קייס, דמויות חתן וכלה, קליעת קש ורקמה מסורתית, דגם בית כנסת 

זורים של בית אתיופי מסורתי, אמנות חרסים, לוחות ענק של נופים, וא-אמבובר, תלבושות מסורתיות, גודג'ו
הקהילה באתיופיה. סדנאות יצירה בחימר וריקוד אתיופי מסורתי, ו שתי דמויות ייחודיות )פסלים חיים(: נגן 

 .8-12מספר שעות פעילות:  מסנקו, ודמות קייס
אשר יש  לא כולל מע"מ₪  52,400חברת אינסרה ע"ס מבקשת לאשר ההתקשרות עם  מח' ספורט ואירועים

המתבקשת, עוד יצוין כי פעילות זו התקיימה בשנה שעברה לשביעות לתוכנית האמנותית יתן מענה הולם בידה ל
 רצון העירייה.
 1822100750ק"ק לראות אתיופיה  -סעיף תקציבי

 
 ( 7נספח מס' )

  " 2" חנדה חנדה  -פעילות תרבותית במסגרת אירועי סוכות - 355/2018הצעה מס'   .8
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מבקשת לקיים  פעילויות תרבותיות במסגרת אירועי סוכות ברמלה, ביו היתר, מופע  מחלקת ספורט ואירועים
קומדיה  תיאטרונית המציגה את מערכת היחסים בין בני זוג צעירים להוריהם, ההצגה   ",2"חנדה חנדה 

 בשפות העברית, הבוכרית והרוסית, בכיכובם של רונן וחי דוידוב.
 

לצורך קיום לא כולל מע"מ ₪  23,000ע"ס המחלקה המקצועית מבקשת לאשר ההתקשרות עם חי דוידוב 
 ודמת והצלחתה הרבה של ההצגה בקרב הציבור.לאור ההתקשרות בשנה ק וזאת  האירוע

 
 1822100785ק"ק עולים   -סעיף תקציבי

 ( 8)נספח מס'  

 

 ייצור ואספקת פודיומים לאירועים שונים כולל אירועי פסטיבל סוכות   -2018/563הצעה מס'   .9

   מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבל הצעות מחיר עבור ייצור ואספקת פודיומים לאירועים שונים כולל אירועי     

 אורלי, כל בו עמיעד, מיקי עזרא מור שיווק בע"מ.  -לספקים הבאים: מסגריית המרכזפסטיבל סוכות     
 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 
כולל ₪  15,514.20של מסגריית המרכז ע"ס  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותרמחלקת רכש מבקשת לאשר  

 מע"מ. 

 182200754  -סעיף תקציבי
 (8)נספח מס' 

 
 השכרת תאי שירותים  לאירועי סוכות   - 2018/357הצעה מס'   .10
 השכרת ארבעה תאי שירותים מפוארים כולל שאיבה   מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבל הצעות מחיר עבור    

 , אירוע  iglou vipלספקים הבאים: אשר יצר,  25.26.27/9.18 בתאריכיםוניקיון בכל יום לאירועי סוכות     
 בחצר.     

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 
 
 

כולל מע"מ ₪  10,500אירוע בחצר ע"ס   ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר שלמחלקת רכש מבקשת לאשר 

 עבור שלושת ימי הפעילות. 

הערותמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותיח' חישובהמחלקה המקצועית 

ייצור ואספקת פודיומים העשויים מבסיס מתכת 

מפרופיל מגולוון 30/30 עובי דופן 1.5 מ"מ. במידות 1.2 

מ' *1.2 מ', כ- 40 ס"מ גובה. כולל חיזוק עליון ופקקים 

ברגלי הפודיום. לפי סקימה מצורפת. ובנוסף, משטח 

עליון מפלטת סנדביץ' עובי 17 מ"מ מחובר ע"י ברגים 

העבודה כוללת מחברים וכל הדרוש  למסגרת מתכת. 

לפודיום מושלם כול הובלה לעיריית רמלה.

265101326074819448יחידה

1326019448סה"כ ללא מע"מ ₪

2254.23306.2מע"מ

15514.222754.2סה"כ כולל מע"מ ₪

אשר יצר iglou vipאירוע בחצרטבלת השוואות שרותים מפוארים 

הערותמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותיח' חישובתאור הפריט

שרותים כימיים מפוארים לאירועים 

2105001100010500יחידה- השכרה לשלושה ימים

10500סה"כ ללא מע"מ ₪

1785מע"מ

10500.011000.012285סה"כ כולל מע"מ ₪
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 182200754  -סעיף תקציבי
 (10)נספח מס' 

 
 עריכת פק"מ )  חוברת לנהלים בטיחותיים ובטחוניים ע"פ   -עדכון החלטה  - 358/2018הצעה מס'   .11

 דרישות המשטרה( קבוע למתקני ספורט        

 ( אישרה ההתקשרות עם336/2018) הצעה מס'  05.09.2018מיום  39/2018-14ועדת הצעות פטורות מס' 

 כולל מע"מ.₪  14,040ההצעה הזולה ביותר של שלמה דאלי ע"ס 

נוכח העובדה כי חברת שלמה דאלי אינה עומדת בדרישות המשטרה וכן אינה עומדת בלוח הזמנים האמור, 

מבוקש מהועדה לבטל ההתקשרות עם חברת שלמה דאלי  ולאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר 

 כולל מע"מ.₪  26,207אחריה קרי , עם חברת י.א ידע ובטחון ע"ס 

ידע ובטחון עומדת בדרישות המשטרה, נציג מח' ספורט ואירועים משיב כי  האם חברת י.א -לשאלת הועדה

 החברה עומדת בתנאי הרישוי. 

דוד רזיאל, קריית האומנים, קריית מנחם, פארק עופר, מרכז ה[יס, מגרש ג'רסי, מרכז   -סעיף תקציבי
 הטניס. 

 (11)נספח מס' 

 : המלצות הועדה
 
 
 הקמת אוהל חינה  ופעילות הודית - 347/2018הצעה מס'  .1

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם    
 עבור שני ימי פעילות.  כולל מע"מ₪  14,500, ע"ס בסט הפקות      

 
 רמלה עיר עולם  פיקוח תברואי בפסטיבל - 2018/348הצעה מס' . 2

 חברת פאמטקס ,  ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  מפקח רישוי עסקי מזוןהועדה מאשרת המלצת     
 כולל מע"מ. 10,350ע"ס     
 
 (מערב רמלה)שמיר יצחק נאות שכונת בפרויקט פיתוח להדמיות ט"שכ - 349/2018הצעה מס' . 3

 מ"בע אי. איי סטודיו חברת ההתקשרות  עם לאשר צה בפני ראש העיר אגף הנדסה ממליהועדה מאשרת המלצת     
 .כולל מע"מ ₪ 16,614ע"ס     
 
 שיפוץ מרכז גישור  - 2018/350הצעה מס' . 4

          ההתקשרות  עםלאשר בפני ראש העיר יו"ר ועדת ההיגוי ומנהל מחלקת אחזקה  וממליצה הועדה מאשרת המלצת      
 כולל מע"מ.₪  14,200 ע"ס  ביצוע וגמר בבניה בע"מ נתנאל      

 
 התקנת מערכת השקייה ודשא ברחוב ויצמן ברמלה   - 351/2018הצעה מס' . 5

 משתלות אייל גרדן מקרט הועדה מאשרת המלצת מחלקת גינון ממליצה בפני ראש העיר לאשר  ההתקשרות  עם     
 .כולל מע"מ ₪  52,182ע"ס       
 

 התקנת מערכת השקייה ודשא ברחוב ויצמן ברמלה   - 351/2018הצעה מס' . 6
 משתלות אייל גרדן מקרט הועדה מאשרת המלצת מחלקת גינון ממליצה בפני ראש העיר לאשר  ההתקשרות  עם     
 .כולל מע"מ ₪  52,182ע"ס       
 
 

 " לראות אתיופיה"    -פעילות תרבותית במסגרת אירועי סוכות  - 8352/201הצעה מס'   .7
 חברת הועדה מאשרת המלצת מח' ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 לא כולל מע"מ.₪  52,400אינסרה ע"ס 
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 " 2" חנדה לנדה  -פעילות תרבותית במסגרת אירועי סוכות   - 8353/201הצעה מס'   .8
₪  23,000חי דוידוב ע"ס  הועדה מאשרת המלצת מח' ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

  לא כולל מע"מ. 
 
 לאירועים שונים כולל אירועי פסטיבל סוכות  ייצור ואספקת פודיומים  -355/2018הצעה מס'   .9

₪  15,514.20מסגריית המרכז ע"ס  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםרכש הועדה מאשרת המלצת מח' 
 כולל מע"מ. 

 

 ייצור ואספקת פודיומים לאירועים שונים כולל אירועי פסטיבל סוכות   -356/2018הצעה מס'   .10
    ₪  10,500אירוע בחצר ע"ס מליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ממאשרת המלצת מחלקת רכש  והועדה        
 כולל מע"מ עבור שלושת ימי הפעילות.        

 
 עריכת פק"מ )  חוברת לנהלים בטיחותיים ובטחוניים ע"פ   -עדכון החלטה  - 357/2018הצעה מס' . 11

 דרישות המשטרה( קבוע למתקני ספורט       
  חברת שלמה דאלי  ולאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר הועדה מאשרת  ביטול ההתקשרות עם        
 כולל מע"מ.₪  26,207אחריה  עם חברת י.א ידע ובטחון ע"ס        
 
 

 רונן עזריה                         אל רוזה                                     ללע                   
 גזברית העירייה                                                      מנכ"ל העירייה                

 
 
 חלטות ראש העיר:ה

 הקמת אוהל חינה  ופעילות הודית - 347/2018הצעה מס'  .1
 עבור שני ימי פעילות.  כולל מע"מ₪  14,500, ע"ס בסט הפקות ההתקשרות עםמאשר     
 
 רמלה עיר עולם  פיקוח תברואי בפסטיבל - 348/2018הצעה מס' . 2

 כולל מע"מ. 10,350ע"ס  חברת פאמטקס  םמאשר ההתקשרות ע    
 
 (מערב רמלה)שמיר יצחק נאות שכונת בפרויקט פיתוח להדמיות ט"שכ - 349/2018הצעה מס' . 3

 .כולל מע"מ ₪ 16,614ע"ס  מ"בע אי. איי סטודיו חברת ההתקשרות  עם  מאשר    
 
 שיפוץ מרכז גישור  - 350/2018הצעה מס' . 4

 כולל מע"מ.₪  14,200ביצוע וגמר בבניה בע"מ  ע"ס  נתנאל  מאשר ההתקשרות עם      
 
 ודשא ברחוב ויצמן ברמלה  התקנת מערכת השקייה  - 351/2018הצעה מס' . 5

 כולל מע"מ .₪  52,182ע"ס   משתלות אייל גרדן מקרט ההתקשרות  עם  מאשר     

 התקנת מערכת השקייה ודשא ברחוב ויצמן ברמלה   - 351/2018הצעה מס' . 6
 כולל מע"מ .₪  52,182ע"ס    משתלות אייל גרדן מקרט ההתקשרות  עם  מאשר     

 
 

 " לראות אתיופיה"    -פעילות תרבותית במסגרת אירועי סוכות  - 8352/201הצעה מס'  .7
 לא כולל מע"מ.₪  52,400אינסרה ע"ס חברת עם מאשר ההתקשרות      

 
 " 2" חנדה לנדה  -פעילות תרבותית במסגרת אירועי סוכות   - 8353/201הצעה מס'  .8
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 לא כולל מע"מ.  ₪  23,000חי דוידוב ע"ס  מאשר ההתקשרות עם     

 ייצור ואספקת פודיומים לאירועים שונים כולל אירועי פסטיבל סוכות   -355/2018הצעה מס'   .9

 כולל מע"מ. ₪  15,514.20מסגריית המרכז ע"ס  ההתקשרות עםמאשר       
 

 ייצור ואספקת פודיומים לאירועים שונים כולל אירועי פסטיבל סוכות   -356/2018הצעה מס'   .10

 כולל מע"מ עבור שלושת ימי הפעילות. ₪  10,500אירוע בחצר ע"ס עם מאשר ההתקשרות        

 
 עריכת פק"מ )  חוברת לנהלים בטיחותיים ובטחוניים ע"פ   -עדכון החלטה  - 357/2018הצעה מס'  .11

 דרישות המשטרה( קבוע למתקני ספורט       
  חברת שלמה דאלי  ולאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר ביטול ההתקשרות עם   מאשר      

 כולל מע"מ.₪  26,207אחריה  עם חברת י.א ידע ובטחון ע"ס      

 
 

 
 

 יכאל וידלמ
 ראש העיר

   
 
 
 

 רמלה


