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 בחדר  ( 2018בספטמבר  20תשרי תשע"ט )  חמישי יא' ימה ביום שהתקי להצעות פטורותהועדה ישיבת 
 .רמלה  1ויצמן  רחוב ב בניין העירייהבע"ש אפריאט הישיבות 

 
                                  נוכחים:                                                                   :משתתפים

 מח' ספורט ואירועים -אלייקים וייסשטרן                                                מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה
 עו"ס, מח' רווחה  -מירב אורנשטיין                     ירייה                       העגזברית   -אל רוזהלעל

 מחלקת הכנסות      -עו"ד זוהר ברבר                                      משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם
 מח' ספורט ואירועים  -אבי ברנס                          מנהלת מחלקת משק ונכסים ס.  -אבי דיל 

 מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון
                          
 נדון:ה

 
 אירוע שמחת תורה  -להקה עבור הקפות שניות  - 2018/359הצעה מס' . 1

מח' ספורט ואירועים באמצעות המדור לתרבות תורנית פנתה לקבלת הצעות מחיר עבור להקה להקפות שניות 
 הלבן.במוצאי שמחת תורה במתחם המגדל 

 : יחיאל לוי, יחיאל גרינברג , תכלת הפקות. הספקים אשר נענו לבקשה
 
 

 להלן טבלת השוואת מחירים: 
 

 עלות כולל מע"מ שם הלהקה שם הספק

 ללא הגברה ותאורה ₪ 12,000 יחיאל לוי יחיאל לוי

 ללא הגברה ותאורה ₪ 17,550 להבה יחיאל גרינברג

 ללא הגברה ותאורה ₪ 44,460 יונתן רזאל תכלת הפקות

 
 ₪  12,000ע"ס  יחיאל לוי  מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של

  כולל מע"מ, לא כולל הגברה ותאורה.
 1827000783  - תקציבימקור 

 (1)נספח מס' 
 
 
 הכשרות לתושבים: הכשרה לועדי בתים, הכשרה לצעירים בסיכון   - 2018/603הצעה מס' . 2

המחלקה לשירותים חברתיים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור הנחיית סדנאות לתושבים בנושאים 

הכשרה  -תכניםבסיכון בשכונת משעול, לספקים הבאים: הבאים: סדנא להכשרת וועדי בתים, סדנא לצעירים 

 . הדרכה לצמיחה  - רילצעירים, מיכל לב א

 להלן הצעות המחיר של הספקים:
 

 כולל מע"מ  מחיר הסבר שם הספק
 הכשרה לוועדי בתים 

בניית צוות תושבים וועדי בתים והכשרתו  הכשרה לוועדי בתים  -תכנים 
 לפעילים שכונתיים

 .מפגשים 8

 
 11,456   ₪ 

 
 בניית צוות תושבים מנהיגות וועדי בתים  הדרכה לצמיחה  -מיכל לב ארי

   מפגשים  8
 

            12,542   ₪ 
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 כולל מע"מ  מחיר הסבר שם הספק
 בסיכון בשכונת משעול סדנא לצעירים

 הכשרה לצעירים בסיכון בשכונה  הכשרה לצעירים -תכנים 
   םמפגשי 6

13,401 ₪ 

  -בשכונההכשרה לצעירים בסיכון  מיכל לב ארי
 מפגשים 6

14,671    ₪ 

   
מכון תכנים כדלקמן: סדנא לוועדי  מחלקת רווחה ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של

 כולל מע"מ. ₪  13,401 -כולל מע"מ, סדנא לצעירים בסיכון לשכונת משעול₪  11,456 -בתים
 כולל מע"מ. ₪  24,857סה"כ ההתקשרות: 

 פיתוח קהילתי בין תרבותי .  -   1849000846סעיף תקציבי : 
 

 ( 2)נספח מס' 
 
 אירוע לנוער וצעירים -עדכון החלטה  - 2018/136הצעה מס' . 3

אישרה ההתקשרות של הספק אדם וין פרודקשן עם  22.8.18מיום  34/2018-14ועדת הצעות פטורות מס' 

לא כולל מע"מ. ואולם, הספק לא מעניק כיסוי ביטוחי בהתאם ₪  19,900ע"ס  האומנית לילה מלקוס

 . לדרישות העירייה ולפיכך מבוקש לבטל ההתקשרות עם אדם וין פרודקשן 

 ** מצ"ב מייל של אדם וין פרודקשיין אודות ביטול זכייתו. 

 
 אירוע לנוער וצעירים  - 2018/362הצעה מס' . 4

מחלקת ספורט ואירועים מבקשת לקיים אירועי מפעל הפיס ואירועי סוף הקיץ לנוער ,ילדים אירועי עולים 
 (. המגדל הלבן, 26.9.18)אירוע לנוער וצעירים  עבור  נעשתה פניה לחברות הבאות לקבלת הצעות מחיר ומיעוטים, 

  
 : יםת מחירוהשווא ספקים להלן טבלת       

      
 הפקות ג'אפ

 
 קיקה סמואל כספית

 לילה מלקוס
 לא כולל מע"מ  ₪   19,900

 

 קרולינה
 לא כולל מע"מ₪    35,000

 קיקה סמואל
 לא כולל מע"מ₪   21,000

 

 ם ג'אפ הפקותמחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 
חברת ג'אפ הפקות מייצגת באופן קבוע את האומנית  לא כולל מע"מ.₪  19,900ע"ס  ) לילה מלקוס(  

 . ובנוסף היא נענתה לדרישת העירייה לכיסוי ביטוחי כמקובל לילה מלקוס
 

 שירותי חקירה   - 2018/363הצעה מס' . 5

אישרה ההתקשרות עם חברת  56/2018בהצעה מס'  21.2.18מיום  10/2018-14ועדת הצעות פטורות מס'  
קה ושביעות למשך שלושה חודשים לשם בדיקת תפו 45%ש.מ.ח שירותי מודיעין וחקירות בהנחה של 

 רצון. 
הועדה העובדה כי חברת ש.מ.ח שירותי מודיעין וחקירות נותנת שירותים לשביעות רצון העיירייה,  נוכח

 לא כולל מע"מ. ₪  140,500מאשרת התקשרות עם ש.מ.ח שירותי מודיעין  עד לסכום המחייב מכרז קרי 
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 מכרז דלק    - 2018/364הצעה מס' . 6

קש קצין הרכב  מבנבע זוכה, פורסם מכרז דלק של העירייה ואולם טרם  06.09.2018נוכח העובדה כי ביום 
 ) באישור המחלקה המשפטית( או עד קביעת זוכה, המוקדם מבניהם.  31.10.2018לאשר המכרז הקיים עד ליום 

 

 : המלצות הועדה
 
 אירוע שמחת תורה -שניותלהקה עבור הקפות   - 2018/359הצעה מס' . 1
   יחיאל לוי  ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםו  מחלקת ספורט ואירועיםהועדה מאשרת המלצת   

  ללא הגברה ותאורה.  , כולל מע"מ₪  12,000   ע"ס   

 

 לצעירים בסיכון    הכשרות לתושבים: הכשרה לועדי בתים, הכשרה  - 2018/360הצעה מס' . 2

כון תכנים כדלקמן: מוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  הועדה מאשרת המלצת מחלקת רווחה
 כולל מע"מ. ₪  13,401 -כולל מע"מ, סדנא לצעירים בסיכון לשכונת משעול₪  11,456 -סדנא לוועדי בתים

 כולל מע"מ. ₪  24,857סה"כ ההתקשרות: 
 

 אירוע לנוער וצעירים -עדכון החלטה  - 2018/361הצעה מס' . 3

הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לבטל ההתקשרות עם אדם 

 . וין פרודקשן

 

 אירוע לנוער וצעירים  - 2018/362הצעה מס' . 4

עם ג'אפ הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

  . לא כולל מע"מ₪  19,900ע"ס  ) לילה מלקוס(  הפקות

 

 שירותי חקירה   - 2018/363הצעה מס' . 5

שירותי הועדה מאשרת המלצת מחלקת הכנסות וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם חברת ש.מ.ח 
 לא כולל מע"מ(. ₪  142,300מודיעין וחקירות עד לסכום המחייב מכרז ) 

 
 

 מכרז דלק    - 2018/364הצעה מס' . 6

הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר הארכת מכרז דלק קיים  עד ליום 
 או עד קביעת זוכה, המוקדם מבניהם.   31.10.2018

 
 

 אל רוזה                                                              רונן עזריהללע                   
 העירייה                                                      מנכ"ל העירייה גזברית                

 
 
 

 החלטות ראש העיר:
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 אירוע שמחת תורה -להקה עבור הקפות שניות  - 2018/359הצעה מס' . 1
 כולל מע"מ , ללא הגברה ותאורה.  ₪  12,000   ע"ס  יחיאל לוי  עם מאשר ההתקשרות   

 

 בסיכון   לצעירים הכשרההכשרות לתושבים: הכשרה לועדי בתים,  - 2018/360הצעה מס' . 2

כולל מע"מ, סדנא לצעירים בסיכון ₪  11,456 -כון תכנים כדלקמן: סדנא לוועדי בתיםמההתקשרות עם מאשר 
 כולל מע"מ. ₪  24,857סה"כ ההתקשרות:   כולל מע"מ. ₪  13,401 -לשכונת משעול

 

 אירוע לנוער וצעירים -עדכון החלטה  - 2018/362הצעה מס' . 4

 . מאשר ביטול ההתקשרות עם אדם וין פרודקשן

 

 אירוע לנוער וצעירים  - 2018/362הצעה מס' . 4

  . לא כולל מע"מ₪  19,900ע"ס  ) לילה מלקוס(  ם ג'אפ הפקותע מאשר ההתקשרות 

 

 שירותי חקירה   - 2018/363הצעה מס' . 5

לא כולל ₪  142,300עד לסכום המחייב מכרז )  שירותי מודיעין וחקירות חברת ש.מ.חעם מאשר ההתקשרות 
 מע"מ(. 

 

 מכרז דלק    - 2018/364הצעה מס' . 6

 או עד קביעת זוכה, המוקדם מבניהם.   31.10.2018מאשר הארכת מכרז דלק קיים  עד ליום 
 

 
 יכאל וידלמ

 ראש העיר
 
 

 רמלה


