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 (2019יוני  11)  ח' בסיון תשע"ט  ביום שלישי  התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) מישיבת 

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

      נוכחים:                                                                          :משתתפים
                          מנהל המנהלת להתחדשות עירונית  -גיל פכט                                          גזברית העירייה   - רוזה עללאל 

 ט ואירועים מחלקת ספור  -אורן רוזנברג                                    משנה ליועמ"ש  -   סופי ויטלםעו"ד 
                    מנהלת מחלקת משק ונכסים     -מיכל רוטמן 

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

                                                                        
 

 הנדון:
 
 רחוב" "שפת לפיתוח נופי תכנון שרותי מתן - 2019/219הצעה מס' . 1

. "רחוב שפת" לפיתוח נופי שרותי תכנוןת אדריכלי נוף מתוך מאגר היועצים של העירייה לקבל 6 -אגף הנדסה פנה ל

 אופי של בייחודיות התחשבות תוך( פתוחים ושטחים רחובות)בעיר  הציבורי למרחב עיצובי סטנדרט לייצר הינה המטרה

 .השוטפת התחזוקה ושל  מקומית זהות יצירת, העיר חזות של בהקשר וחשיבות משמעות יש לדבר .המקום

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

מחיר)לא כולל  החברה שם
 מע"מ(

מחיר)לא כולל 
 מע"מ(

דריכלות א -חיים כהנוביץ' 
 נוף

           50,000             58,500  

  93,600             80,000            מרון אדריכלים
  175,500           150,000          לי וקסלרט -נחלת הכלל

  760,500           650,000          ע.ד אדריכלי נוף בע"מ
 לא נתקבלה הצעה מנעד

 לא נתקבלה הצעה יאור וולףל –דן צור 
 

 לפני מע"מ.₪  100,000 -אומדן האגף 

לאדריכל חיים כהנוביץ' בגלל פערי המחיר. במהלך השימוע חיים  ) שיחת הבהרה(  נערך שימוע 15.5.2019בתאריך 

צועיים, עובדים מק 15-כהנוביץ' ציין כי הוא מודע למהות העבודה לתכולתה על כל המשתמע מכך וכי משרדו, המונה כ

  מצ"ב(. 15.05.2015של"צ, ת"א ורחובות ) העתק השימוע מיום עשה עבודה זו בעבר לרשויות אחרות כדוגמת רא

 האם היועצים עומדים בתנאי הסף ?  כלכלן אגף ההנדסה משיב כן.  -לשאלת הועדה

 האם נקבעו קריטריונים ואמות מידה טרם הפניה ?  כלכלן אגף ההנדסה משיב כן. -לשאלת הועדה 

 

 נוף אדריכלות -' כהנוביץ חברת חייםההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 כולל מע"מ.₪  58,500ע"ס  

  2761 -תקציבימקור 

 ( 1)נספח מס' 
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 מופעים מרכזיים פסטיבל רמלה עיר עולםמחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור  

  כספית, שרית הפקות, שורה ראשונה, הליקון, סברס. לספקים הבאים: 2019 אוקטובר בחודש 

 ,סברסשרית הפקות, הליקון, שורה ראשונהכספית,  הספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת:

 

 :להלן טבלת השוואות מחיר להצעות הספקים

תאריך 
 המופע

 הליקון סברס שורה ראשונה שרית הפקות כספית הפקות 

 1רמה  15.10
 

 ליאור נרקיס
89,750  ₪ 

 עדן חסון
80,000  ₪ 

 עברי לידר  
100,000 ₪ 

 1רמה  16.10
 

 אברהם טל
70,000 

 רותם כהן
80,000  ₪ 

 שירי מימון
55,000  ₪ 

 קובי פרץ
70,000  ₪ 

  

 1רמה  17.10
 

 איתי לוי
100,000  ₪ 

 עדן בן זקן
145,000  ₪ 

 מה קשור 
120,000  ₪ 

 שלומי שבת
141,000  ₪ 

 שפיטה 2רמה  17.10
32,000  ₪ 

 אולטראס
45,000  ₪ 

 עידן חביב 
40,000  ₪ 

 לירן דנינו
44,450 ₪ 

 
 *המחירים לא כוללים מע"מ

 

 : המלצת וועדה מקצועית

  80,000שרית הפקות  ע"ס : מחלקת ספורט ואירועים ממליצה על הספק 1רמה  15.10.19מופע פתיחה ₪ 

 , המספקת את שירותי הזמר עדן חסון ע"ב ההצעה הזולה ביותר. לא כולל מע"מ

  55,000הספק שורה ראשונה, ע"ס : מחלקת ספורט ואירועים ממליצה על 1רמה  16.10.19מופע מרכזי  ₪  

 המספקת את שירותי הזמרת שירי מימון ע"ב ההצעה הזולה ביותר. לא כולל מע"מ, 

   100,000הספק כספית, ע"ס רט ואירועים ממליצה על : מחלקת ספו1רמה  17.10.19מופע סיום  ₪ 

 מע"מ המספקת את שירותי הזמר איתי לוי ע"ב ההצעה הזולה ביותר. לא כולל  

  32,000, ע"ס  הספק כספית: מחלקת ספורט ואירועים ממליצה על 2רמה  17.10.19מופע מרכזי  ₪ 

 המספקת את שירותי הזמרת שפיטה ע"ב ההצעה הזולה ביותר. לא כולל מע"מ  

 כן.  האם הפנייה נעשתה באופן אחיד ונשלח באותו יום? נציג מחלקת ספורט ואירועים משיב  -לשאלת הועדה 

 כי הפסטיבל הועברו תארי לא נכתב תאריך מפורט,  האם נקבעו תאריכי המופעים ע"ג הצעות המחיר?  -לשאת הועדה 

 המועד סוכות(. ) חול 

 **יודגש כי במידה והאמנים לא יהיו זמינים במועדים אלו, מחלקת ספורט ואירועים תצא בהצעות חדשות. 

 

ביותר שיביאו כמות  קהל גדולה   םלדעת הצוות המקצועי, האמנים הנם אמנים מן השורה  הראשונה, אמנים אטרקטיביי

 .ובעלות סבירה העונה לרמת התקציב שהוקצב לאירועים הנ"ל 3-לפסטיבל רמלה עיר עולם ה

 מחלקת ספורט ואירועים מבקשת את אישור הועדה לנהל משא ומתן להוזלת המחיר עם הספקים

 
 אירועים -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס'  
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 המלצות הועדה :
 
 רחוב" "שפת לפיתוח נופי תכנון שרותי מתן - 219/2019הצעה מס' . 1

נערך שימוע ) שיחת הבהרה(   15.5.2019בתאריך לאחר קבלת הסבר מפורט מכלכלן אגף ההנדסה ולאור העובדה כי 

ל עלתכולתה במהלך השימוע חיים כהנוביץ' ציין כי הוא מודע למהות העבודה חיים כהנוביץ' בגלל פערי המחיר ) לאדריכל

צועיים, עשה עבודה זו בעבר לרשויות אחרות כדוגמת ראשל"צ, עובדים מק 15-כל המשתמע מכך וכי משרדו, המונה כ

 הועדה מאשרת  (  וכן נעשתה פנייה אחידה ושוויונית ,מצ"ב 15.05.2015העתק השימוע מיום  ,ת"א ורחובות

 -' כהנוביץ חברת חייםת עם ההצעה הזולה ביותר של וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרואגף הנדסה המלצת 

 כולל מע"מ.₪  58,500ע"ס  נוף אדריכלות

 

 2019מופעים מרכזיים פסטיבל רמלה עיר עולם אוקטובר  - 2019/220הצעה מס'  .2
ידה ושוויונית וההמלצה הינה לאחר קבלת הסבר מפורט מנציג מחלקת ספורט ואירועים ומשהובהר כי נעשתה פנייה אח

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה לאשר ההתקשרות כדלקמן : לבחירת ההצעה הזולה ביותר, 

  (.עדן חסוןלא כולל מע"מ  )הזמר  ₪ 80,000ע"ס   שרית הפקות:  1רמה  15.10.19מופע פתיחה 

  (. שירי מימון הזמרת  לא כולל מע"מ  ) ₪  55,000שורה ראשונה ע"ס : 1רמה  16.10.19מופע מרכזי 

  איתי לוי(. הזמר )   מע"מלא כולל  ₪ 100,000כספית, ע"ס  :1רמה  17.10.19מופע סיום  

  מ  ) הזמרת שפיטה(.לא כולל  מע"₪   32,000ע"ס   כספית : 2רמה  17.10.19מופע מרכזי  

 

 הועדה מאשרת בקשת מחלקת ספורט ואירועים לניהול משא ומתן עם הספקים לעיל.    

 ** יודגש כי במידה והאמנים לא יהיו זמינים במועדים אלו, מחלקת ספורט ואירועים תצא בהצעות חדשות. 

 

  

 רונן עזריה                                     רוזה עללאל           
  מנכ"ל העירייה                                             גזברית העירייה                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר : 
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 רחוב" "שפת לפיתוח נופי תכנון שרותי מתן - 219/2019הצעה מס' . 1

 .כולל מע"מ₪  58,500ע"ס  נוף אדריכלות -' כהנוביץ חברת חייםההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  מאשר 

 

 2019מופעים מרכזיים פסטיבל רמלה עיר עולם אוקטובר  - 2019/220הצעה מס'  .2
 ההתקשרות כדלקמן :  מאשר 

  (.עדן חסוןלא כולל מע"מ  )הזמר  ₪ 80,000ע"ס   שרית הפקות:  1רמה  15.10.19מופע פתיחה 

  (. שירי מימון הזמרת  לא כולל מע"מ  ) ₪  55,000שורה ראשונה ע"ס : 1רמה  16.10.19מופע מרכזי 

  איתי לוי(. הזמר )   מע"מלא כולל  ₪ 100,000כספית, ע"ס  :1רמה  17.10.19מופע סיום  

  מ  ) הזמרת שפיטה(.לא כולל  מע"₪   32,000ע"ס   כספית : 2רמה  17.10.19מופע מרכזי  

 בקשת מחלקת ספורט ואירועים לניהול משא ומתן עם הספקים לעיל.  מאשר    

 

 

 

 

 יכאל וידלמ                                                                                                                              

 רראש העי                                                                                          
 רמלה   
 

 

 

 


