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 ( 2019יוני  04תשע"ט )  סיון ' א ביום שלישי   התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) מישיבת 

 רמלה.  1ע"ש אפריאט ז"ל, בניין העירייה , ויצמן  בחדר הישיבות
 

      נוכחים:                                                                              :משתתפים
                          אגף ספורט ואירועים  -ריקי כהן                                             גזברית העירייה   - רוזה עללאל 

 מנהל יחידת הנוער  –יואב נדב                                       משנה ליועמ"ש  -   סופי ויטלםעו"ד 
   וטרינרית העירייה  -ד"ר רויטל אורבך                       מנהלת מחלקת משק ונכסים     -מיכל רוטמן 

                           כלכלן אגף ההנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 
                                   מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

                                                                        

 הנדון:

 
 (01.07.2019)  אומן לכנס  מתגייסים  - 2019/198הצעה מס'   .1
 את המתגייסים  תושבי העיר   ת מברכהעירייה מקיימת כנס מתגייסים בו  עיריית רמלה שנה כמדי   

 לפני שירותם הצבאי /לאומי .   

 בערב זה ניתנת הרצאה ממפקד בכיר )מפקדת לשכת גיוס ירושלים ( ,סרטונים על צה"ל  בנוסף לדברי ברכה  

 של ראש  העיר ומופע של אומן סטנדאפיסט .  

   כאשר סטנדאפיסטים ברוב קולות 2בת יב  נבחרו השנה לאחר התייעצות עם  מועצת  הנוער וסקר  בקרב בני הנוער משכ  

 האומן העומד במסגרת התקציב הוא חן מזרחי.   

 הצעות מחיר עבור מופע של חן מזרחי :   2התקבלו    

 כולל מע"מ.₪  17,550  -חברת גאגא בוקינג  .א

 כולל מע"מ.₪  18,720  -חברת כתום  .ב

ועצת הנוער מדוע נעשתה פנייה רק לשירותיו של אומן זה ) חן מזרחי( ? מנהל יחידת הנוער משיב כי מ  -הועדה  תלשאל

בחרה מספר שמות ולאחר מכן נשעה סקר בקרב בני הנוער, נבחרו שני סטנדאפיסטים ואולם הופעתו של אחד מהם חורגת 

 מהתקציב ולכן נעשתה פנייה רק לשירותין של חן מזרחי. 

 חברת גאגא בוקינג  ההצעה הזולה ביותר של  לאשר ההתקשרות עם  ת מבקשר באגף החינוך )יואב נדב ( יחידת הנוע

 מ .כולל מע"₪  17,550) הסטנדאפיסט חן מזרחי (  

 1828200750  -מקור תקציבי 
 ( 1)נספח מס' 

 

 
  ענת קובובי זילברמן  ע"ס   -הגדלת סכום ההתקשרות  - 2019/199הצעה מס' . 2

אישרה ההתקשרוצת עם עו"ס ענת קובובי זילברמן. יודגש כי  30.05.2018מיום  21/2018-14ועדת הצעות פטורות מס' 

 במסגרת הצעות המחיר צויין כי ניתן להאריך את ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות ) כל תקופה בת שנה(. 

  ההתקשרוצת עם  עו"ס ענת קובובי זילברמןאישרה הארכת  10.04.2019מיום  20/2019-15ועדת הצעות פטורות מס' 

  -כולל מע"מ לשנה. ) מרכז הורים גיל יסודי ₪  26,250חודשים( בעלות של  12 -לשלוש תקופות נוספות ) כל תקופה

 כולל מע"מ לשנה(. ₪  7,000 –כולל מע"מ לשנה, טיפול זוגי/משפחתי ₪  19,250

    הגדלת  סכום  ההתקשרות  השנתית   להדרכה  פרטנית ע''י   המדריכה  ענת  מבקשת לאשר  מחלקת הרווחה 

שעות  8 -יות לשעות חודש 6 -כולל מע"מ בשנה ) מ ₪ 6,378 -בהתחנה  ליעוץ  לנישואין   זילברמן לצוות  קובובי 

 לפי תעריף נש"מ(.  -חודשיות , עלות לשעה 
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 תאמת ביטוחים וערבויות. יש לעגן את הגדלת ההתקשרות בהסכם לרבות ה 

  1842200843 - תקציבי מקור    
 ( 2)נספח מס' 

 
 
 דרור בראלהתקשרות עם כלביית  - 2019/002הצעה מס' . 3

                                                                                                מכלביות אחרות. קבלת שירות הסגרלעיריית רמלה חסרה כלבייה ועל כן זקוקה ל    

  כלבייה עירונית ראשון לציון. יום הכלבייה העירונית היחידה אשר נכונה לספק לנו שירותים הינהכ    

 עירוניות אחרות אשר פנויות,מאחר וכלבייה זו לא מסוגלת לקבל את כל הכלבים של רמלה ואין כלביות     

         לחפש שירותים בכלביות פרטיות. המחלקה הויטרינרית נאלצה     

 שלחו בקשות להצעות מחיר לכלביות הבאות :ננבדקו כלביות פרטיות ולצורך ההתקשרות הנדונה,    
 

 כלביית דרור בראל, כפר מע"ש .1

 כלביית דוג טאון, עדנים .2

 הפנסיון של שי, קיבוץ נען .3

 
 כלביית דרור בראל.  הכלבייה היחידה אשר שלחה הצעת מחיר וכן עומדת בתנאים הינה

 
לשנה עם אופצייה להארכת ההסכם לשנתיים   כלביית דרור בראלעם  לאשר ההתקשרות  ממליצה המחלקה הויטרנרית 

 כולל מע"מ. ₪  35 -עלות יום הסגר. נוספות

כולל     ₪  50,000תהא עד לסכום של  2019ההתקשרות לשנת כולל מע"מ. ₪  140,000סה"כ ההתקשרות לא יעלה על 

 מע"מ. 

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם לרבות ביטוחים וערבויות. 

 
 , עבודות קבלניות, ע"פ סכום התקציב. 1714200-750  -תקציבי מקור 

 
 (3 )נספח מס'

 

 אישור מנהל מוסיקלי  יוזמה קבוצה רב תרבותית  - 2019/201הצעה מס'  .4
 

הצעות לניהול מוסיקלי   לקבוצה רב תרבותית, ת מחלקת ספורט  ואירועים פנתה למנהלים מוסיקליים בבקשה לקבל

 במסגרת יוזמה,  תקנת סל"ע של משרד התרבות והספורט.

בכפוף לתקצובה המלא על ידי משרד הפעילות תחל לפעול על בסיס התקציב המאושר בעירייה, וקיומה במלואה הנה 

הודעה בדבר  . ה המלאבמקרה של אי תקצובבמלואה הרשות תהיה רשאית שלא להפעיל את התכנית  , התרבות והספורט

 . ש ספטמברתקצובה המלא של היוזמה אמור להתקבל ממשרד התרבות והספורט בחוד

   : למנהלים המוסיקליים הבאיםנעשתה פנייה 

 .נדב בורנשטיין.1
 לא הגיש הצעה-.אייל מזיג2
 לא הגיש הצעה  -.בן אלקיים 3
 
 
 
 
 
 

 מפרט ההצעה: 
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 .נוכחות בפגישות עבודה, הפקה, הגברה ותאורה עפ"י הצורך 
 בני נוער(. משתתפי הקבוצהעם  , הדרכהחזרות( 

 .חזרה שבועית קבועה 

 .חזרות תגבור החל משבועיים לפני מועד העלאת ההפקה 

 .הכנת פלייבקים 
 .נוכחות בהקלטות שירה באולפן, אחריות  למיקסים 

 .אופציה לליווי מוסיקלי אישי בהופעות תתומחר בנפרד 
 חומרים מוסיקליים למופע:

  6  דק' כל אחד. 3פלייבקים  בתזמון של כ 

 2  דק' כל אחד. 5מחרוזות בתזמון של כ 
 4 שניות כל אחד. 60קטעים אינסטרומנטליים בתזמון של כ 

 
  כולל מע"מ. ₪  30,000תשלום מקסימום: 

                                                                                             מחיר המקסימום  נקבע על פי הצעת התקציב שהוגשה למשרד התרבות.
 

 
בשל הצעתו   כולל מע"מ  ₪ 30,000ע"ס  נדב רובינשטיין  לאשר ההתקשרות עם  ואירועים ממליצהמחלקת ספורט 

 לשביעות רצון המחלקה. ועל סמך ניסיון בהתקשרות קודמת  היחידה

 , יוזמה משרד התרבות, הוצאה נגד הכנסה1822000757  -תקציבי מקור 

 (4)נספח מס' 

 

 מקצועי יוזמה קבוצה רב תרבותיתריכוז וניהול  - 2019/202הצעה מס'  .5
 

מחלקת ספורט  ואירועים פנתה למנהלים בבקשה לקבל הצעות לריכוז וניהול מקצועי יוזמה  להפעלת קבוצה רב 

 תרבותית, במסגרת תקנת סל"ע של משרד התרבות והספורט.

לתקצובה המלא על ידי משרד בכפוף הפעילות תחל לפעול על בסיס התקציב המאושר בעירייה, וקיומה במלואה הנה 

  . ה המלאבמקרה של אי תקצובבמלואה הרשות תהיה רשאית שלא להפעיל את התכנית  , התרבות והספורט

 . שרד התרבות והספורט בחודש ספטמברהודעה בדבר תקצובה המלא של היוזמה אמור להתקבל ממ** 

   נעשתה פנייה לספקים הבאים :

 .בלה פולטוב1

 הגישה הצעה לא -.אפרת יצחקי2

 לא הגישה הצעה  -.ליאת כץ פרחן 3

 
 :ההצעה מפרט

 .גיוס משתתפים ליוזמה קבוצה רב תרבותית 
 .פרסום הפעילות 

 .ריכוז הקבוצה והפעילות, תיאום חזרות 

 .סיוע שוטף לבמאי ולמנהל המוסיקלי 

 .הכנת חומרי עבודה )תכנים( לחזרות 
 .נוכחות וליווי חזרות ופעילות 

 המנהל מטעם העירייה. תיאום שוטף   עם 

 .ניהול המופעים 
 הצעות מחיר, תיאום ספקים, רכש.יניהול אדמיניסטרטיב  : 

   שעות חודשיות. 40סך הפעולות תתבצענה במסגרת של 
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 כולל מע"מ.  ₪  40,000תשלום מקסימום: 

                                                                                             מחיר המקסימום  נקבע על פי הצעת התקציב שהוגשה למשרד התרבות.

 

נעשתה פנייה אחידה ושוויונית לכלל המציעים ונקבעו אמות מידה זהים ? מנהל מחלקת תרבות האם   -לשאלת הועדה 

 משיב כן. 

בשל הצעתה היחידה   כולל מע"מ, ₪   39,900ע"ס  ולטובבלה פעם  לאשר ההתקשרות  מחלקת ספורט ואירועים ממליצה

 ויכולותיה המוכרת במסגרת פעילויות קודמות.

 , יוזמה משרד התרבות, הוצאה נגד הכנסה1822000757 -תקציבימקור 

 ( 5)נספח מס' 
 
 

 אישור בימוי והדרכה לקבוצה רב תרבותית - 2019/203הצעה מס'  .6
 

מחלקת ספורט  ואירועים פנתה לבימאים בבקשה לקבל הצעות לבימוי והדרכה יוזמה  להפעלת קבוצה רב תרבותית, 

 במסגרת תקנת סל"ע של משרד התרבות והספורט.

בכפוף לתקצובה המלא על ידי משרד הפעילות תחל לפעול על בסיס התקציב המאושר בעירייה, וקיומה במלואה הנה 

  . ה המלאבמקרה של אי תקצובבמלואה שות תהיה רשאית שלא להפעיל את התכנית הר , התרבות והספורט

 שרד התרבות והספורט בחודש ספטמבר הודעה בדבר תקצובה המלא של היוזמה אמור להתקבל ממ** 

   הבאים : במאיםנעשתה פנייה ל

 .יוסי כהן1

 .יהונתן רון2

 לא הגישה הצעה.  -.אורנית קשת3

 
 מפרט ההצעה:

  אודישנים.ניהול 
 בימוי והדרכה של קבוצה רב תרבותית 

 .כתיבה, בימוי והדרכה לשני מופעים 

 .חזרה שבועית קבועה בת שעתיים וחצי 

 .הנחיה של המנהל המוסיקלי 
 תוכנית  עפ"י נושא שייבחר בהסכמת שני הצדדים. 

  דק'. 45תזמון כל מופע : כ 

  ותאורה עפ"י הצורך.נוכחות בפגישות עבודה, הפקה, מוסיקה, תפאורה, הגברה 

  ומופעים.ניהול חזרה גנראלית 
 .נוכחות וליווי חזרות ופעילות 

 .תיאום שוטף   עם הרכז  והמנהל מטעם העירייה 

 .חזרות תגבור יום יומיות במהלך החל משבועיים לפני מועד העלאת ההפקה 
 .נוכחות והנחיה בהקמה התפאורה 

 י הצורך האמנותי. אחריות לעריכה של קטעי מולטימדיה וצילום על פ 
 

 .₪  50,000תשלום מקסימום: 
                                                                                             מחיר המקסימום  נקבע על פי הצעת התקציב שהוגשה למשרד התרבות.

 
 יוסי ג'וז כהן יהונתן רון
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 כולל מע"מ₪   50,000 כולל מע"מ₪   50,000
 

 

תקבלנה שתי הצעות מחיר זהות, הועדה רשאית בעת " במידה ות  -להצעת המחיר   14יובהר כי בהתאם לקבוע בסעיף 

 קבלת החלטה וקביעת זוכה ליתן יתרון לאיכות ולמציע לא תהיה כל טענה כלפי העירייה ". 

בשל יכולותיו המקצועיות הגבוהות  ₪  50,000, ע"ס יוסי ג'וז כהן מחלקת ספורט ואירועים ממליצה על התקשרות עם 

 .עם ילדים ובני נוער בעבודההמוכרות למערכת וניסיון רב 

 , יוזמה משרד התרבות, הוצאה נגד הכנסה1822000757  -תקציבי מקור 

 (6)נספח מס' 
 

  כנון חשמלת -שמיר בנאות ציבורית בניה מגרשי עבור לפיתוח והתאמה תכנון בדיקת - 2019/042הצעה מס'  .7

 תאורה ותקשורת     

 .01.01.2018-ב אשר נכנסו לתוקפן  החדשותהערה : מדובר בהתקשרות אשר אושרה לפני תקנות היועצים **  

  חברת טיקטין תכנון חשמל בע"מאישרה התקשרות עם  25.1.2016מיום  4/2016-14ועדת מכרזים משותפים מס' 

 .מע"מ לא כולל₪  275,500ע"ס ותקשורת בנאות שמיר  תאורה חשמל תכנון

מע"מ  לא כולל₪  33,034אישרה הגדלת חוזה עם החברה ע"ס  2.4.2019מיום  19/2019-15ועדת הצעות פטורות מס' 

  (.12%)הגדלה של 

 השכונה של מהחברה שמתכננת את החשמל התאורה והתקשורת נדרש שמיר בנאות והציבור החינוך מבני מהקמת כחלק

 בשלב. היתר להוצאת כתנאי ומתבקש נדרש שזה וככלל, הציבור מבני במגרשי והשינויים הפיתוח התאמות את גם לבדוק

 טרם הדרומי שבחלק משום וזאת השכונה של הצפוני בחלק מגרשים 12 עבור החברה עם התקשרות לאשר נדרש הראשוני

 .ע"התב אושרה

 .414, 413, 412, 409, 407, 406, 404, 403, 402, 415, 405, 401: בלבד השכונה של הצפוני בחלקה צ"שב מגרשי 12

 מע"מ. לא כולל ₪  39,720מגרשים  12-מע"מ. סה"כ ל לא כולל₪  3,310 -עלות לכל מגרש

 מע"מ. לא כולל₪  39,720חברת טיקטין תכנון חשמל בע"מ ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את ההתקשרות עם 

  2608 -תקציבימקור 
 ( 7)נספח מס' 

 

 

 תתכנון מערכו -שמיר בנאות ציבורית בניה מגרשי עבור לפיתוח והתאמה תכנון בדיקת - 2019/052הצעה מס'  .8

 וניקוז ביוב מים      

 .01.01.2018אשר נכנסו לתוקפן ביום החדשות הערה : מדובר בהתקשרות אשר אושרה לפני תקנות היועצים **    

  ויועצים מהנדסים קורנברג בוכנר חברת סירקיןאישרה התקשרות עם  41/2015-14ועדת מכרזים משותפים מס'     

 מע"מ.  לא כולל₪  608,200וניקוז בנאות שמיר ע"ס  ביוב מים מערכות מ עבור תכנון"בע      

       

 

 מע"מ. לא כולל₪  6,111נעשתה הגדלה באמצעות הזמנה ע"ס 

 ₪ 15,155החברה ע"ס עם  2אישרה הגדלת חוזה מס'  2.4.2019מיום  19/2019-15ועדת הצעות פטורות מס' 



 בס"ד 
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 .3.53%סה"כ הגדלות בשיעור  בתוספת מע"מ. 

 השכונה של וניקוז ביוב מים מהחברה שמתכננת את מערכות נדרש שמיר בנאות והציבור החינוך מבני מהקמת כחלק

 .היתר להוצאת כתנאי ומתבקש נדרש שזה וככלל, הציבור מבני במגרשי והשינויים הפיתוח התאמות את גם לבדוק

 שבחלק משום וזאת השכונה של הצפוני בחלק מגרשים 12 עבור החברה עם התקשרות לאשר נדרש הראשוני בשלב

 . ע"התב אושרה טרם הדרומי

 .414, 413, 412, 409, 407, 406, 404 ,403, 402, 415, 405, 401: בלבד השכונה של הצפוני בחלקה צ"שב מגרשי 12

 לא כולל מע"מ.₪  36,000ם מגרשי 12-בתוספת מע"מ. סה"כ ל₪  3,000 -עלות לכל מגרש

 ₪ 36,000ויועצים בע"מ ע"ס  מהנדסים קורנברג בוכנר חברת סירקיןאגף הנדסה ממליץ לאשר את ההתקשרות עם 

 לא כולל מע"מ.

 2608 -תקציבי מקור 
 (8)נספח מס' 

 

     תנועה, ן פיזיתכנו-שמיר בנאות ציבורית בניה מגרשי עבור לפיתוח והתאמה תכנון בדיקת - 2019/206הצעה מס' . 9

 עפר ועבודות רמזורים      

 עבור  מ"בע מהנדסים טןלו גבריאל חברת עם התקשרות אישרה 25.1.2016 מיום 4/2016-14' מס משותפים מכרזים ועדת

' מס פטורות הצעות ועדת. מ"מע לא כולל ₪ 1,098,600 ס"ע שמיר בנאות עפר ועבודות רמזורים תנועה, פיזי תכנון

 (. 4.3% לש הגדלה) מ"מע לא כולל ₪ 47,786 ס"ע החברה עם חוזה הגדלת אישרה 5.8.2018 מיום 30/2018-14

 הרמזורים התנועתי, התכנון הפיזי את שמתכננת מהחברה נדרש שמיר בנאות והציבור החינוך מבני מהקמת כחלק

 ומתבקש נדרש שזה וככלל, הציבור מבני במגרשי והשינויים הפיתוח התאמות את גם לבדוק השכונה עפר של ועבודות

 השכונה של הצפוני בחלק מגרשים 12 עבור החברה עם התקשרות לאשר נדרש הראשוני בשלב. היתר להוצאת כתנאי

 .ע"התב אושרה טרם הדרומי שבחלק משום וזאת

 .414, 413, 412, 409, 407, 406, 404, 403, 402, 415, 405, 401: בלבד השכונה של הצפוני בחלקה צ"שב מגרשי 12

 לא כולל מע"מ.  ₪ 30,000 מגרשים 12-ל כ"סה. מ"מע בתוספת ₪ 2,500 -מגרש לכל עלות

 לא כולל מע"מ.  ₪ 30,000 ס"ע מ"בע מהנדסים לוטן גבריאל חברת עם ההתקשרות את לאשר ממליץ הנדסה אגף

  2608 -תקציבימקור 

 ( 9)נספח מס' 

 

 פיתוחותכנון נופי  -שמיר בנאות ציבורית בניה מגרשי עבור לפיתוח והתאמה תכנון בדיקת - 2019/207הצעה מס' . 10

 ס"ע שמיר ופיתוח בנאות פיתכנון נו עבור יגאל שטיינמץ עם התקשרות אישרה 41/2015-14' מס משותפים מכרזים ועדת

 . מ"מעלא כולל  ₪ 90,000

 לבדוק השכונה של החלק הנופי והפיתוח את שמתכנן מהמתכנן נדרש שמיר בנאות והציבור החינוך מבני מהקמת כחלק

  בשלב. היתר להוצאת כתנאי ומתבקש נדרש שזה וככלל, הציבור מבני במגרשי והשינויים הפיתוח התאמות את גם

 

 

 

 טרם הדרומי שבחלק משום וזאת השכונה של הצפוני בחלק מגרשים 12 עבור החברה עם התקשרות לאשר נדרש הראשוני

 .ע"התב אושרה

 .414, 413, 412, 409, 407, 406, 404, 403, 402, 415, 405, 401: בלבד השכונה של הצפוני בחלקה צ"שב מגרשי 12



 בס"ד 

 

      
 

   
                                                                                              15-0/20193מס'   ועדת רכש ובלאי רוטוקול פ                                                                          

 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות   

7 

 .מ"מע לא כולל  ₪ 42,600 מגרשים 12-ל כ"סה. מ"מע בתוספת ₪ 3,550 -מגרש לכל עלות

  ₪ 42,600 ס"ע מ"בע ונגישות נוף יגאל שטיינמץ אדריכלות חברת עם ההתקשרות את לאשר ממליץ הנדסה אגף

 .מ"מעלא כולל 

  2608 -תקציבימקור 

 ( 10)נספח מס' 

 

 יקהייעוץ אקוסט -שמיר בנאות ציבורית בניה מגרשי עבור לפיתוח והתאמה תכנון בדיקת - 208/2019הצעה מס' . 11

 יעוץ אקוסטי לשכונת נאותי עבוראקוסטי  יעוץ קומפורט עם התקשרות אישרה 41/2015-14' מס משותפים מכרזים ועדת

 . מ"מעלא כולל   ₪ 24,000 ס"ע שמיר

 לבדוק השכונה של החלק הנופי והפיתוח את שמתכנן מהמתכנן נדרש שמיר בנאות והציבור החינוך מבני מהקמת כחלק

 בשלב. היתר להוצאת כתנאי ומתבקש נדרש שזה וככלל, הציבור מבני במגרשי והשינויים הפיתוח התאמות את גם

 טרם הדרומי שבחלק משום וזאת השכונה של הצפוני בחלק מגרשים 12 עבור החברה עם התקשרות לאשר נדרש הראשוני

 ד נדרש ייעוץ אקוסטי.מגרשים בלב 5 -רק ב .ע"התב אושרה

 .מ"מע לא כולל   ₪ 6,000 מגרשים 5-ל כ"סה. מ"מע בתוספת ₪ 1,200 -מגרש לכל עלות

 .מ"מעלא כולל  ₪ 6,000 ס"ע קומפורט ייעוץ אקוסטי עם ההתקשרות את לאשר ממליץ הנדסה אגף

  2608 -תקציבי מקור

 (11)  נספח מס' 

 
 איתור תשתיות בשכונת נאות פרס - 2019/021הצעה מס' . 21

ופנתה במסגרת הסמכות שניתנה לה ע"י ע"י העירייה כחברה מנהלת של הפרויקט בנאות פרס נבחרה  חברת פרו שיא

 לקבל הצעותחברות על מנת  3 -מהנדסת העיר וקיבלה את אישורה למפרט עבור ההתקשרות פנתה פנייה אחידה ל

 בשכונת נאות פרס. הרס אל בשיטות תשתיות איתור ביצוע עבור מחיר 

 שהתקבלו)כולל מע"מ( :להלן הצעות המחיר 

  ₪ 41,535 -מ"בע . נקסטקום1

  ₪ 29,016 -מ"בע קרקעיות תת תשתיות ומיפוי איתור י.מ . מאיה2

 ₪. 24,850 -מ"בע זכריה . שי3

 ₪  24,850 מ ע"ס "בע זכריה חברת שישל  ביותר  הזולה ההתקשרות עם  ההצעה גף הנדסה ממליץ לאשר אתא

 .כולל מע"מ

  2550 -מקור  תקציבי
 (12)  נספח מס' 

 

 

 

 

 

 2019פסטיבל אקטרים נינג'ה רמלה יולי    - 2019/211הצעה מס' . 31

 2019פסטיבל אקסטרים נינג'ה רמלה יולי  מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור 



 בס"ד 
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 בע"מ, לגו יוצרים אירוע, מעטפת אירועים.  סוויץ' אקטיב, פאנתום לספקים הבאים:

מקסימום המופיע בהצעת המחיר ולכן החרגו ממחיר  -, לגו יוצרים אירוע : סוויץ' אקטיבלפנייה הספקים אשר נענו 

 ולא מסלול מקצועי לפיכך הציעה מתנפחי נינג'הלא ענו למפרט המבוקש,   -חברת מעטפת אירועים   הצעתם נפסלה, 

 ונפסלה. לוונטיתהצעתם אינה ר

 

 
 להלן מפרט ההצעה ומחיר : 

 

 סוויץ' אקטיב פרטים מס'

 מתחם מסלול נינג'ה לילדים  .1
 פירמידת רשת, מעבר קיר, סולמות ובולי עץ, טרזן חבל, קיר טיפוס, טיפוס קיר נינג'ה,

 ועוד...
 

 

 מתחם מסלול נינג'ה ונוער ובוגרים  .2
רשת תלויה, מעבר קורת אקסטרים, מעבר סולמות וחבלים, קורה הפוכה, אומגת 

 נדנדה, מעבר טבעות וחבלים, טיפוס קיר הנינג'ה, ועוד..
 

 

 סה"כ עסקת חבילה לשלושה ימי פעילות:  .3
 

100,000  

 

 *המחירים כוללים מע"מ 

 
 

 נציג אגף ספורט ואירועים משיב כן.  אם המחיר שהוצע על ידי חברת סוויץ' אקטיב הוא סביר ? ה  -לשאלת הועדה  
 

 חברת סוויץ' אקטיב ההתקשרות עם ההצעה היחידה שהוגשה ע"י   מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר

על מנת להבטיח קיומו של האירוע הסכם התקשרות, ביטוחים וערבויות בכפוף לעיגון מ כולל מע"₪  100,00על סך  

 ובטיחותו. 
 
 

 סעיפי אירועים מקור  תקציבי:
 

 
 (13)  נספח מס' 

 
 

 

 

 

 

 

 

 המלצות הועדה:   

 
 (01.07.2019)  אומן לכנס  מתגייסים  - 198/2019הצעה מס'   .1



 בס"ד 
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הזולה ביותר  ובמסגרת הפטור מחובת  מכרז, הועדה מאשרת כי מדובר בהמלצה לקבלת ההצעה העובדה  לנוכח       

חברת גאגא בוקינג  ) הסטנדאפיסט חן מזרחי (   המלצת יחידת הנוער וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

 כולל מע"מ .₪  17,550

 

 ענת קובובי זילברמן   "ס ע  -הגדלת סכום ההתקשרות  - 2019/199הצעה מס' . 2

 ולאור שביעות לאחר עיון בבקשה ובנספחיה ובהתבסס כי יש תקציב וההתקשרות אינה חורגת מסכום המחייב מכרז    

 הגדלת  סכום  ההתקשרותמהמדריכה, הועדה מאמצת המלצת מחלקת הרווחה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  רצון  

 לכול₪  6,378 -בהתחנה  ליעוץ  לנישואין   לצוות זילברמן  קובובי להדרכה  פרטנית ע''י   המדריכה  ענת  השנתית   

 י תעריף נש"מ(.לפ -שעות חודשיות , עלות לשעה  8 -שעות חודשיות ל 6 -מע"מ בשנה ) מ 

 יש לעגן את הגדלת ההתקשרות בהסכם לרבות התאמת ביטוחים וערבויות    

 
 
 דרור בראלהתקשרות עם כלביית  - 2019/002הצעה מס' . 3

 עבור פעילות זו, הועדה  תקציבמדובר בהצעה היחידה שהוגשה וישנו  בהתבסס כי, עיון בבקשה ובנספחיהלאחר    

 לשנה עם    כלביית דרור בראלמאמצת המלצת וטרינרית העירייה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם    

 כולל מע"מ(. ₪  35 -עלות יום הסגר אופצייה להארכת ההסכם לשנתיים נוספות )     

 כולל  ₪  50,000תהא עד לסכום של  2019ההתקשרות לשנת כולל מע"מ. ₪  140,000סה"כ ההתקשרות לא יעלה על   

 מע"מ.    

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם לרבות ביטוחים וערבויות.    

 

 תרבותיתאישור מנהל מוסיקלי  יוזמה קבוצה רב   - 2019/201הצעה מס'  .4

 ה מאמצתדלאחר עיון בבקשה ובנספחיה משנמצא כי הוגשה רק הצעה אחת והסכום הינו פטור ממכרז, הוע

   ₪ 30,000ע"ס  נדב רובינשטיין  עם המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 יעות רצון המחלקה. לשבועל סמך ניסיון בהתקשרות קודמת  בשל הצעתו היחידה  כולל מע"מ

 
 

 ריכוז וניהול מקצועי יוזמה קבוצה רב תרבותית - 2019/202הצעה מס'  .5

 ה מאמצתדלאחר עיון בבקשה ובנספחיה משנמצא כי הוגשה רק הצעה אחת והסכום הינו פטור ממכרז, הוע

 כולל₪   39,900ע"ס  בלה פולטוב עם המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות   

 בשל הצעתה היחידה ויכולותיה המוכרת במסגרת פעילויות קודמות.מע"מ   

 

 אישור בימוי והדרכה לקבוצה רב תרבותית - 2019/203הצעה מס'  .6

   -להצעת המחיר   14בסעיף משנמצא כי שתי ההצעות שהוגשו זהות, בהתאם לקבוע לאחר עיון בבקשה ובנספחיה 

 "במידה ותתקבלנה שתי הצעות מחיר זהות, הועדה רשאית בעת קבלת החלטה וקביעת זוכה ליתן יתרון לאיכות

 ולמציע לא תהיה כל טענה כלפי העירייה ".  

 

 מאמצת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם , הועדה לעיל  לאור האמור

  עם ילדים בעבודהבשל יכולותיו המקצועיות הגבוהות המוכרות למערכת וניסיון רב  ₪  50,000ע"ס  יוסי ג'וז כהן עם 

 .ובני נוער



 בס"ד 
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  לתכנון חשמ -שמיר בנאות ציבורית יהבנ מגרשי עבור לפיתוח והתאמה תכנון בדיקת - 204/2019הצעה מס'  .7

 תאורה ותקשורת     

לאחר קבלת הסבר מקיף מטעם כלכלן אגף ההנדסה, עיון בפרוטוקולים לאישורי ההתקשרות, הצורך למיצוי ההחלטות  

צא כי התוספת המבוקשת הינו סכום סביר שהתקבלו לבדיקת תכנון והתאמה עבור מגרשע בניה בנאות שמיר ומשנמ

 לאשר את ההתקשרות עם ש העיר וממליצה בפני רא אגף הנדסה לביצוע העבודות, הועדה מאמצת המלצת  

 מע"מ. לא כולל₪  39,720חברת טיקטין תכנון חשמל בע"מ ע"ס 

 

 מערכות תכנון -שמיר בנאות ציבורית יהבנ מגרשי עבור לפיתוח והתאמה תכנון בדיקת - 205/2019הצעה מס'  .8

 וניקוז ביוב מים      

לאחר קבלת הסבר מקיף מטעם כלכלן אגף ההנדסה, עיון בפרוטוקולים לאישורי ההתקשרות, הצורך למיצוי ההחלטות 

צא כי התוספת המבוקשת הינו סכום סביר שהתקבלו לבדיקת תכנון והתאמה עבור מגרשע בניה בנאות שמיר ומשנמ

 חברת סירקיןעם אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות לביצוע העבודות, הועדה מאמצת המלצת  

 לא כולל מע"מ.  ₪  36,000ויועצים בע"מ ע"ס  מהנדסים קורנברג בוכנר

 

     תנועה, תכנון פיזי-שמיר בנאות ציבורית בניה מגרשי עבור לפיתוח והתאמה תכנון בדיקת - 2019/206הצעה מס' . 9

 עפר ועבודות רמזורים      

לאחר קבלת הסבר מקיף מטעם כלכלן אגף ההנדסה, עיון בפרוטוקולים לאישורי ההתקשרות, הצורך למיצוי ההחלטות 

צא כי התוספת המבוקשת הינו סכום סביר שהתקבלו לבדיקת תכנון והתאמה עבור מגרשע בניה בנאות שמיר ומשנמ

 גבריאל חברתעם ראש העיר לאשר ההתקשרות  אגף הנדסה וממליצה בפנילביצוע העבודות, הועדה מאמצת המלצת  

 לא כולל מע"מ.  ₪ 30,000 ס"ע מ"בע מהנדסים לוטן

 

 כנון נופי ופיתוחת -שמיר בנאות ציבורית הבני מגרשי עבור לפיתוח והתאמה תכנון בדיקת - 207/2019הצעה מס' . 10

לאחר קבלת הסבר מקיף מטעם כלכלן אגף ההנדסה, עיון בפרוטוקולים לאישורי ההתקשרות, הצורך למיצוי ההחלטות 

צא כי התוספת המבוקשת הינו סכום סביר שהתקבלו לבדיקת תכנון והתאמה עבור מגרשע בניה בנאות שמיר ומשנמ

יגאל שטיינמץ  חברתהעיר לאשר ההתקשרות  אגף הנדסה וממליצה בפני ראשלביצוע העבודות, הועדה מאמצת המלצת  

 .מ"מעלא כולל  ₪ 42,600 ס"ע מ"בע ונגישות נוף אדריכלות

 

 

 

 

 

 

 

 יקהייעוץ אקוסט -שמיר בנאות ציבורית בניה מגרשי עבור לפיתוח והתאמה תכנון בדיקת - 208/2019הצעה מס' . 11

לאחר קבלת הסבר מקיף מטעם כלכלן אגף ההנדסה, עיון בפרוטוקולים לאישורי ההתקשרות, הצורך למיצוי ההחלטות 

צא כי התוספת המבוקשת הינו סכום סביר שהתקבלו לבדיקת תכנון והתאמה עבור מגרשע בניה בנאות שמיר ומשנמ

 קומפורט ייעוץ אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם לביצוע העבודות, הועדה מאמצת המלצת  



 בס"ד 
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 .מ"מעלא כולל  ₪ 6,000 ס"ע אקוסטי

 
 
 איתור תשתיות בשכונת נאות פרס - 2019/021הצעה מס' . 21

נבחרה ע"י העירייה כחברה מנהלת של הפרויקט בנאות פרס ופנתה במסגרת הסמכות שניתנה  חברת פרו שיאמשנמצא כי 

  חברות, 3 -לושוויונית  פנתה פנייה אחידהוכן נעשתנ לה ע"י מהנדסת העיר וקיבלה את אישורה למפרט עבור ההתקשרות 

 חברת שישל  ביותר  הזולה ההצעהוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  הנדסה  הועדה מאשרת המלצת אגף 

 .כולל מע"מ   ₪ 24,850 מ ע"ס "בע זכריה

 

 2019פסטיבל אקטרים נינג'ה רמלה יולי    - 2019/211הצעה מס' . 31

ד בתנאי ההצעה, לדברי נציג המחלקה פנייה אחידה ושוויונית לכלל המציעים ורק מציע אחד יעמעשתה משנמצא כי נ  

 חברת סוויץ' אקטיב  עים לאשר ההתקשרות עם  הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואיר, המחיר סביר 

על מנת להבטיח קיומו של האירוע , ביטוחים וערבויות ההתקשרות בהסכם כפוף לעיגון מ כולל מע"₪  100,00על סך  

 ובטיחותו. 

 

 
 רונן עזריה                                   רוזה עללאל           

  מנכ"ל העירייה                                            גזברית העירייה                            
 
 

       

 : החלטות ראש העיר  

 
 (01.07.2019)  אומן לכנס  מתגייסים  - 198/2019הצעה מס'   .1

 ₪  17,550גאגא בוקינג  ) הסטנדאפיסט חן מזרחי ( עם חברת מאמץ החלטת חברי הועדה ומאשר ההתקשרות        

 כולל מע"מ .        

 

 ענת קובובי זילברמן   "ס ע  -הגדלת סכום ההתקשרות  - 2019/199הצעה מס' . 2

 להדרכה  פרטנית ע''י   המדריכה  ענת  השנתית   הגדלת  סכום  ההתקשרותמאמץ החלטת חברי הועדה ומאשר       

שעות  8 -יות לשעות חודש 6 -ל מע"מ בשנה ) מכול₪  6,378 -בהתחנה  ליעוץ  לנישואין   לצוות זילברמן  קובובי

 לפי תעריף נש"מ(. -חודשיות , עלות לשעה 

 .יש לעגן את הגדלת ההתקשרות בהסכם לרבות התאמת ביטוחים וערבויות**          

  

 קבוצה רב תרבותיתאישור מנהל מוסיקלי  יוזמה   - 2019/201הצעה מס'  .4

 בשל הצעתו היחידה  כולל מע"מ  ₪ 30,000ע"ס  נדב רובינשטיין  עם קשרות מאמץ  החלטת חברי הועדה ומאשר ההת     

 לשביעות רצון המחלקה. סמך ניסיון בהתקשרות קודמת ועל     

 
 ריכוז וניהול מקצועי יוזמה קבוצה רב תרבותית - 2019/202הצעה מס'  .5

 בשל הצעתה היחידהכולל  מע"מ ₪   39,900ע"ס  בלה פולטוב מאמץ החלטת חברי הועדה ומאשר ההתקשרות עם   

 ויכולותיה המוכרת במסגרת פעילויות קודמות.  



 בס"ד 
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 אישור בימוי והדרכה לקבוצה רב תרבותית - 2019/203הצעה מס'  .6

בשל יכולותיו המקצועיות הגבוהות  ₪  50,000, ע"ס יוסי ג'וז כהן מאמץ החלטת חברי הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 .עם ילדים ובני נוער בעבודההמוכרות למערכת וניסיון רב 

 

  לתכנון חשמ -שמיר בנאות ציבורית יהבנ מגרשי עבור לפיתוח והתאמה תכנון בדיקת - 204/2019הצעה מס'  .7

 תאורה ותקשורת     

 מע"מ. לא כולל₪  39,720חברת טיקטין תכנון חשמל בע"מ ע"ס ההתקשרות עם מאמץ החלטת חברי הועדה ומאשר  

 

 מערכות תכנון -שמיר בנאות ציבורית יהבנ מגרשי עבור לפיתוח והתאמה תכנון בדיקת - 205/2019הצעה מס'  .8

 וניקוז ביוב מים      

 ויועצים בע"מ מהנדסים קורנברג בוכנר חברת סירקין מאמץ החלטת חברי הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 לא כולל מע"מ.  ₪  36,000ע"ס  

 

     תנועה, תכנון פיזי-שמיר בנאות ציבורית בניה מגרשי עבור לפיתוח והתאמה תכנון בדיקת - 2019/206הצעה מס' . 9

 עפר ועבודות רמזורים      

 לא כולל מע"מ.  ₪ 30,000 ס"ע מ"בע מהנדסים לוטן גבריאל חברת מאמץ החלטת חברי הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 כנון נופי ופיתוחת -שמיר בנאות ציבורית הבני מגרשי עבור לפיתוח והתאמה תכנון בדיקת - 207/2019הצעה מס' . 10

 ₪ 42,600 ס"ע מ"בע ונגישות נוף יגאל שטיינמץ אדריכלות חברתההתקשרות מאמץ החלטת חברי הועדה ומאשר 

 .מ"מעלא כולל  

 

 יקהייעוץ אקוסט -שמיר בנאות ציבורית בניה מגרשי עבור לפיתוח והתאמה תכנון בדיקת - 208/2019הצעה מס' . 11

 .מ"מעלא כולל  ₪ 6,000 ס"ע קומפורט ייעוץ אקוסטי עםמאמץ החלטת חברי הועדה ומאשר ההתקשרות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 איתור תשתיות בשכונת נאות פרס - 2019/021הצעה מס' . 21

 מ ע"ס"בע זכריה חברת שישל  ביותר  הזולה ההצעה  הועדה ומאשר ההתקשרות עםמאמץ החלטת חברי 

 .כולל מע"מ ₪ 24,850  

 

 2019פסטיבל אקטרים נינג'ה רמלה יולי    - 2019/211הצעה מס' . 31



 בס"ד 
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  כפוף לעיגון מ כולל מע"₪  100,00על סך  חברת סוויץ' אקטיב  מאמץ החלטת חברי הועדה ומאשר ההתקשרות עם    

 על מנת להבטיח קיומו של האירוע ובטיחותו. , ביטוחים וערבויות ההתקשרות בהסכם

 

 

  

 מיכאל וידל                                                                        
 ראש העיר                                                                         

 רמלה  


