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 (, 2019 באוגוסט  14)   תשע"ט חמישי יד' באב  יום   התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) מישיבת 

 רמלה.  1, ויצמן  ע"ש זינגר ז"ל  ניין העירייהבע"ש אפריאט ז"ל, בישיבות בחדר 
 

                                                                             נוכחים:                                                                            :משתתפים
  מהנדסת העיר. ס -יגאל שפושניקוב    גזברית העירייה                                            - רוזה עללאל 

 ח' ספורט ואירועים מ -אורן רוזנברג                                       משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 
 מח' רווחה  -יהודית גנוד                                  מנהלת מח' משק ונכסים ס.  -  אבי דיל

  היחידה לאיכות הסביבה   -שרון אטנר                                            כלכלנית אגף הנדסה  -סיון כהן  
                                   מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

                                                                      

 הנדון:
 

 28.8.19  - אירוע קיץ לילדים  -2019/281הצעה מס'  .1
אירוע קיץ לילדים הכולל הפעלות ואמן מוביל ה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור מחלקת ספורט ואירועים פנת

  לספקים הבאים :  בתמיכת משרד הפריפריה הנגב והגליל במסגרת נוהל יותר ,  28.8.19שיתקיים בתאריך 

 .NMC,  אילי הפקות,  חוגגים הפקות

 אילי הפקות, חוגגים הפקות. הספקים אשר נענו לבקשה : 

 :להלן טבלת השוואות מחיר 
 

 חוגגים הפקות אילי הפקות 
הפקת אירוע קיץ ילדים הכולל 

 הפעלות ואמן מוביל
 

 סלומלקין וליזה
18,369  ₪ 

 בלאגן ואמיגוס
23,700  ₪ 

  *המחירים כוללים מע"מ.

  
 אילי הפקות ) סלומלקין וליזה(מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 הספק עונה על דרישות העירייה.  . כולל מע"מ₪  18,369ע"ס  
  

 נאות בגיןק"ק  מופע ילדים  ,1822100753  -מקור תקציבי  

 ( 1)נספח מס' 
 

  6.8.20192  -אירועי טברנה   -282/2019הצעה מס'  .2

בקאנטרי  26.8.19מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור אירוע טברנה שיתקיים בתאריך 
 צביקה אברהם, גאגא בוקינג, לספקים הבאים : העירוני במסגרת נוהל יותר ,בתמיכת משרד הפריפריה הנגב והגליל

NMC. 

 .גאגא בוקינג, צביקה אברהם: לבקשה : הספקים אשר נענו
 

 :להלן טבלת השוואות מחיר 
 

 גאגא בוקינג צביקה אברהם 
 הפקת אירוע טברנה 

 
 אמנים מקומיים:

 צביקה אברהם, ראובן המלאך
 אמנים אורחים ממובילי הזמר המזרחי:

 דורון מירן, ליאת בנאי, רביד גואטה
25,000 ₪ 

 סטלוס ואורן חן
23,000 ₪ 

 .מע"מ כוללים*המחירים 
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 )המספק את שירותי הזמרים ראובן המלאך צביקה אברהםמחלקת ספורט ואירועים ממליצה על הספק 
  כולל מע"מ. ₪ 25,000ע"ס  אמנים אורחים ממובילי הזמר המזרחי: דורון מירן, ליאת בנאי, רביד גואטה(

 
בהפקת אירוע אטרקטיבי ומתאים לקהל היעד, אמנים רמלאים בשילוב כוכבי הזמר , מדובר לדעת המחלקה המקצועית

. כמו כן סטלוס ואורן חן הופיעו הנ"ל עונה לרמת התקציב שהוקצב לאירועבעלות סבירה ההמזרחי מהמובילים בארץ, 
 .2019השנה במהלך חודש יוני 

 

 , ק"ק טברנה אמן אורח. 1822200785  -מקור תקציבי  

 ( 2ס' )נספח מ
 

  2019צמבר ד  -קונצרט חג המולד   -2019/283הצעה מס'  .3

 .2019קונצרט חג המולד שיתקיים בדצמבר  ה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור מחלקת ספורט ואירועים פנת

 . מועין דניאילרולא חכים, לואי זוהר,  לספקים הבאים:
 .לואי זוהר, מועין דניאילהספקים אשר נענו לבקשה : 

 
 טבלת השוואות מחיר: להלן

 מועין דניאל לואי זוהר 
 קונצרט חג המולד

 
26,000   ₪ 30,000   ₪ 

 מע"מ לא כוללים*המחירים 

 
לא כולל ₪  26,000לואי זוהר ע"ס לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  מחלקת ספורט ואירועים ממליצה

 מע"מ. 
 

 1822000751 -מקור תקציבי 
 

 ( 3)נספח מס' 
 

 דפסת עיתון לקראת ראש השנה ה  -עבודות דפוס   -2019/842 ס' הצעה מ .4

 בבקשה לקבלת הצעות להדפסת עיתון לקראת ראש השנה.למחלקת רכש על מנת שתפנה  דובר פנהה
אלקטרוקופי, ש.דוזלי, אליניר, סטודיו ספרינט, קונוס תדמית   הבאים: מהספקיםפנינו בבקשה לקבלת הצעות   

  תקשורת.

  ש.דוזלי, קונוס תדמית תקשורת.הספקים אשר  נענו לבקשה :   
 הצעתה של ש.דוזלי אינה על דרישות העירייה  ) הספק ביצע שינויים בגוף ההצעה( ולכן לא נמנתה עם ההצעות  

   הכשרות.

 לא התקבלה .יממה לאחר המועד הנדרש ולכן הצעתם  6.8.2019ט נשלחה לעיריית רמלה נהצעתם של סטודיו ספרי הערה:
 

 להלן טבלת הצעת המחיר : 

 
 

 

קונוס תדמית 
 תקשורת

 כמות אור הפריטית
₪ מחיר סה"כ  

 ללא מע"מ 
 57עמודים נייר כרומו  32הדפסת עיתון ראש השנה לפי המפרט הבא: עיתון פנים 

כריכת סיכות כולל  עמ' 36סה"כ  -  גרם 157עמודי עטיפה נייר כרומו  4  גרם  
ס"מ גודל סגור לאחר  59*39ס"מ גודל עמוד פתוח  39*29.5גודל עמוד  קיפול לחצי

ס"מ פרוצס צבע מלא לא כולל עיצוב. הספק יקבל קובץ גרפי  29.5*19.5קיפול 
 9,000 מוכן.

                     
37,620.00  

 סה" כ  לא כולל מע"מ 
  

                     
37,620.00  
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  לא כולל מע"מ.₪  37,620ע"ס  קונוס תדמית תקשור מחלקת רכש  ממליצה לאשר ההתקשרות עם 
 . הספק עונה על כל דרישות העירייה

 1614000781  -מקור תקציבי     
 ( 4)נספח מס'   

 

 שצ"פים העזר תחשיב כלכלי לחוק עדכון  - 285/2019הצעה מס'   .5

 תחשיב מיות על מנת לקבל הצעת מחיר לעדכוןמשרדים שמתמחים בהכנת חוקי עזר לרשויות מקו 4-ל פנה  אגף הנדסה
 פים."שצ העזר לחוק כלכלי

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )ללא מע"מ(:

 ₪. 6,500 -. אופיר בוכניק ושות' רו"ח1

 ₪  35,000 -. ראובן פרדס2

 ₪. 18,500 -. אורבניקס בע"מ3

 הגישה הצעה.לא  -חברת חכ"ם . 4

הו ההסבר לפער בין המחירים ? הפנייה נשלחה באופן אחיד ושוויוני. בנוסף, המציע אופיר בוכניק ושות' מ  -לשאלת הועדה 

 רו"ח בעל ידע ומומחיות בנושא ויש ביכולתו לבצע את העבודה. 

 ₪ 6,500 ח ע"ס "רו' ותוש אופיר בוכניקאת ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של משרד  אגף הנדסה ממליץ לאשר

 לא כולל  מע"מ. 

  2716 -מקור תקציבי 

 ( 5)נספח מס' 

 

 נכותי  התקנת מערכת כיבוי אש במרכז הרב  -286/2019הצעה מס'   .6

          שהוסיפו למטבח  מטר 4ערכת כיבוי אש למנדף באורך במטבח המבשל במרכז הרב נכותי , יש צורך בהתקנת מ

 . ועדים , ולא היה בתוכנית המקוריתגידול כמות הס  עקב

 לשם כך, נעשתה פנייה  לספקים הבאים  ע"י אגף הנדסה : רז קול, להבות, אמין הנדסת אש.       

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :     

  .כולל מע"מ₪  11,057 - רז קול  .1

 .ותר שלא נדרש (המנדף הקטן י לאחר הורדה מההצעה את )    כולל מע"מ₪  11,910  -להבות .2

 כולל מע"מ. ₪  10,472 -אמין הנדסת אש .3

  . כולל מע"מ₪  11,057ע"ס   רז קול   חברת המחלקה המקצועית ) הנדסה ( ממליצה לאשר ההתקשרות עם

 ראשית, ישנה דרישה של כיבוי אש להשלמה למערכת אשר הותקנה בעבר,הבחירה בחברת רז קול מהסיבות הבאות :  
רז קול , חברת לא תוספת מחירל₪  2500 -כ  לכיבוי האש למערכת הקיימת, עלות שאת מערכת  ת רז קול מחברחברת 

 . את המערכת הנוכחית נה התקי  יאאת המערכת הקיימת וה תמתחזק
 

 רן שלם  ק -תב"ר רכישת ציוד למפעל רב נכותי  2026222930  -מקור תקציבי 

 ( 6)נספח מס' 
 

  יועץ סביבתי לפרויקט כלביה   -2019/872הצעה מס'   .7
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היחידה לאיכות הסביבה פנתה לשלושה ספקים לקבלת הצעות מחיר עבור חוות דעת סביבתית לכלביה המתוכננת בסוף 

  אסף חרמון ייעוץ סביבתי, אלדד שרוני, שפר לשם ייעוץ סביבתי.רצל. כדלקמן : רחוב ה

 אסף חרמון ייעוץ סביבתי, אלדד שרוני. הספקים אשר נענו לבקשה : 

 כנת דוח סביבתי, תוספת לחוות דעת אקוסטית, חוות דעת לגבי ריחות ואיכות האוויר. ה -הבקשה לספקים כללה 

 
 להלן טבלת הצעות המחיר : 

    
 אלדד שרוני  אסף חרמון ייעוץ סביבתי  

הכנת נספח סביבתי ) ללא חוו"ד לגבי 
 אוויר(אקוסטיקה ואיכות 

5,000 21,000 

 11,000 חוו"ד לריחות ואיכות אוויר 
 12,000 3,500 נספח אקוסטי

 33,000 19,500 סה"כ לא כולל מע"מ 
 38,610 22,815 סה"כ כולל מע"מ 

 

 אסף חרמון ייעוץ סביבתי ע"סממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של היחידה לאיכות הסביבה 
 כולל מע"מ. ₪  22,815 

 
 תב"ר מתכננים  -מקור תקציבי 

 ( 7)נספח מס' 
 
 

 המלצות הועדה: 
 

 28.8.19  - אירוע קיץ לילדים  -281/2019הצעה מס'  .1
לאור ההמלצה לבחירת ההצעה הזולה ביותר וכן העובדה כי הספק עונה על דרישות העירייה, הועדה מאשרת 

 אילי הפקותהמלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 
 לא כולל מע"מ.  ₪ 18,369) סלומלקין וליזה( ע"ס 

 

  20196.82.  -אירועי טברנה   -282/2019הצעה מס'  .2

אירוע אטרקטיבי ומתאים לקהל היעד, אמנים רמלאים בשילוב כוכבי לאור המלצת המחלקה כי מדובר בהפקת 
הזמר המזרחי מהמובילים בארץ, בעלות סבירה העונה לרמת התקציב שהוקצב לאירוע, הועדה מאשרת המלצת 

)המספק את שירותי הזמרים  אברהםצביקה מח' ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 
כולל  ₪ 25,000ע"ס ראובן המלאך אמנים אורחים ממובילי הזמר המזרחי: דורון מירן, ליאת בנאי, רביד גואטה( 

  מע"מ.

 

  2019צמבר ד  -קונצרט חג המולד   -283/2019הצעה מס'  .3

ות העירייה, הועדה מאשרת לאור ההמלצה לבחירת ההצעה הזולה ביותר וכן העובדה כי הספק עונה על דריש
 ₪  26,000ע"ס לואי זוהר המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 לא כולל מע"מ. 
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 ן לקראת ראש השנה הדפסת עיתו  -עבודות דפוס   -284/2019הצעה מס'   .4

, הועדה מאשרת עונה על דרישות העירייהלאור ההמלצה לבחירת ההצעה הזולה ביותר וכן העובדה כי הספק 
  לא כולל מע"מ.₪  37,620ע"ס  קונוס תדמית תקשור מחלקת רכש  וממליצה לאשר ההתקשרות עם המלצת 

 

  שצ"פים העזר תחשיב כלכלי לחוק עדכון  - 2019/852הצעה מס'   .5
 ה, לאור ההמלצה לבחירת ההצעה הזולה ביותר וכן העובדה כי הספק בעל ידע ומומחיות ועונה על דרישות העיריי      
 ח"רו' ושות אופיר בוכניקהועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם       
 לא כולל  מע"מ.  ₪ 6,500 ע"ס        

 

 התקנת מערכת כיבוי אש במרכז הרב נכותי   -19286/20הצעה מס'   .6
מאחר ועלתה דרישה של  כיבוי אש להשלמה עבור המערכת שהותקנה בעבר, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה 

  . כולל מע"מ₪  11,057 ע"ס   רז קול   חברתוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 
 

 יועץ סביבתי לפרויקט כלביה    -287/2019הצעה מס'   .7
הועדה מאשרת את  ,לאור ההמלצה לבחירת ההצעה הזולה ביותר וכן העובדה כי הספק עונה על דרישות העירייה

אסף חרמון ייעוץ סביבתי ע"ס עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  המלצת היחידה לאיכות הסביבה
 כולל מע"מ. ₪  22,815

 

 

 רונן עזריה                               עללאל רוזה                
  מנכ"ל העירייה                            גזברית העירייה                     

 
 

 

 
 : החלטות ראש העיר 

 

 28.8.19  - אירוע קיץ לילדים  -281/2019הצעה מס'  .1
 לא כולל מע"מ.  ₪ 18,369) סלומלקין וליזה( ע"ס  אילי הפקותמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

  6.8.20192  -אירועי טברנה   -282/2019הצעה מס'  .2

אמנים  )המספק את שירותי הזמרים ראובן המלאך צביקה אברהםעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 
  כולל מע"מ. ₪ 25,000ע"ס  אורחים ממובילי הזמר המזרחי: דורון מירן, ליאת בנאי, רביד גואטה(

 

  2019צמבר ד  -קונצרט חג המולד   -283/2019הצעה מס'  .3

 לא כולל מע"מ. ₪  26,000לואי זוהר ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 
 
 

 

 

 

 

 ן לקראת ראש השנה הדפסת עיתו  -עבודות דפוס   -284/2019הצעה מס'   .4



 ס"ד ב
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  לא כולל מע"מ.₪  37,620ע"ס  קונוס תדמית תקשור עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות
 

  שצ"פים העזר תחשיב כלכלי לחוק עדכון  - 2019/852הצעה מס'   .5
 לא כולל  מע"מ.₪   6,500 ח ע"ס "רו' ושות אופיר בוכניקמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם         

 

 כותי נהתקנת מערכת כיבוי אש במרכז הרב   -286/2019הצעה מס'   .6
  . כולל מע"מ₪  11,057 ע"ס   רז קול   חברת מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 

 יועץ סביבתי לפרויקט כלביה    -287/2019הצעה מס'   .7
 כולל מע"מ. ₪  22,815 אסף חרמון ייעוץ סביבתי ע"סעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 

 

 

 

 מיכאל וידל

 ראש העיר
 רמלה

 


