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 בחדר (, 2019 באוגוסט  28)   תשע"ט באב   רביעי כז' יום   התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) מישיבת 
 רמלה.  1, ויצמן  ע"ש זינגר ז"ל  ניין העירייהבע"ש אפריאט ז"ל, בישיבות 

 
                                                                             נוכחים:                                                                            :משתתפים

 עיר ס. מהנדסת ה -יגאל שפושניקוב    גזברית העירייה                                            - רוזה עללאל 
 פעול אגף החינוךמנהלת מח' ת -יעל אדחוח סלומון                                      משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

                               מנהלת מח' משק ונכסים   -מיכל רוטמן  
                                               כלכלנית אגף הנדסה -סיון כהן 

                                        מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 
                                                                      

 הנדון:
 

 

 ולם ) חול המועד סוכות(  אומן למופע לציבור הדתי פסטיבל רמלה עיר ע  -305/2019הצעה מס'  .1
 מוכר ופופולרי בקרב הציבור הדתי  המדור לתרבות תורנית פנה לספקים הבאים על מנת לקבל הצעות מחיר לאומן

  אל. ( : דאבל בי הפקות, וגשל שלום הפקות, שרום דניסוכות רמלה עיר עולם ) חול המועד  פסטיבללהופעה ל 

 :  יםלהלן טבלת השוואות מחיר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 ) האומן מרדכי בן דוד (.  וגשל שלום הפקות  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  לאשר את ץממלי תורניתהמדור לתרבות 
 לא כולל מע"מ. ) בכפוף לאישור ק"ק(.₪  130,000ע"ס 

 
  - מקור תקציבי

 
 הכנסות ממכירת כרטיסים  ₪ 90,000
 אירועים קטנים קול קורא פריפריה( 2תקציב שוטף פסטיבל )כנגד   1327000921  ₪ 64,000
 תקציב שוטף תרבות תורנית 1822000782 ₪ 15,000
 השתתפות מועצה דתית )כנגד סכום שהרשות העבירה לאחרונה לביצוע אירועים( ₪ 10,000

 
 (1)נספח מס'        

 

 יה"ס האורתודוכסיב-תכניות העשרה   -306/2019הצעה מס'  .2
 באמצעותכניות העשרה בבתי הספר תל השנים כ בתי הספר של המוכש"ר לא משתתפים בתוכנית קרב ומפעילים 

 .העמותות שלהם

           בתכניותוברת אישור של אגף החינוך, מדובר התכנית ע) מצ"ב תוכנית העשרה של האורתודוכסי שאושרה פדגוגית

 ממשיכות"(.  "

 

  
 דאבל בי הפקות

 ) לא כולל מע"מ( 

 
 וגשל שלום הפקות

 ) לא כולל מע"מ( 

 
 שרון דניאל 

 ) לא כולל מע"מ(
 

 
 יעקב שוואקי

  

    
217,000  ₪ 

 
 מרדכי בן דוד 

  
130,000  ₪ 

 

 

 
 אברהם פריד 

  

 
195,000  ₪ 
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 ₪ 212,166  :  סך עלות התוכנית

 (פר תלמיד₪  160מקסימום השתתפות )תלמידים רמלאים   340 השתתפות הרשות : 
 כולל מע"מ.  54,400  השתתפות העירייה :  סה"כ  

 . 78883העמותה משתתפת בסכום של 
 לתלמיד ₪  160הורים 

 
 שמפעילה את התכנית בביה"ס האורתודוקסי ) ג'ורג'יוס הקדוש( אגף החינוך מבקש לאשר השתתפות העירייה לעמותה 

 ש"ח לא כולל מע"מ.  54,400ע"ס 
 הערה : יודגש כי במידה וביה"ס לא יממש את התכנית במלואה, תשלום העירייה יהא באופן יחסי. 

 
 1813200762  -תקציבי  מקור

 
 (2)נספח מס' 

 

 402כיתות בנאות שמיר במגרש  48כנון תיכון ת - 2019/730הצעה מס'  .3

על מנת לקבל הצעות מחיר עבור  אשר עמדו בתנאי הסף  מתכננים מתוך מאגר היועצים של העירייה 6-אגף הנדסה פנה ל

 . 402 במגרש שמיר בנאות כיתות 48 תכנון תיכון

 ללא מע"מ(:₪ מיליון  66להלן הצעות המחיר שהתקבלו )לפי אומדן של 

 

 סה"כ שכ"ט כולל מע"מ סה"כ שכ"ט לפני מע"מ אחוז שכ"ט שם החברה

V5 4,247,100                  3,630,000                5.50% אדריכלים  

  5,019,300                  4,290,000                6.50% נופר דוד אדריכלים בע"מ

  3,779,100                  3,230,000                4.89% ש. פובזנר ג. פובזנר אדריכלים בע"מ

  4,095,000                  3,500,000                5.30% ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע"מ

  4,911,192                  4,197,600                6.36% יהושוע שושני אדריכל ומתכנן ערים בע"מ

  3,783,780                  3,234,000                4.90% אפריל אדריכליםי. מלצר א. 

 

 הערה :  הפנייה למתכננים מתוך מאגר היועצים נעשתה לאחר אישור של המח' המשפטית. 

 אדריכלים בע"מ ע"ס פובזנר. ג פובזנר. חברת שההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף הנדסה ממליץ לאשר את

 מעלות הפרויקט(. 4.89%כולל מע"מ )לפי ₪ 3,779,100 

 ₪(. 4,513,672)יתרה  2608 -מקור תקציבי

 

 (3)נספח מס'        

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 המלצות הועדה : 



 ס"ד ב

 

      
 

 51-2019/94מס'   ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                        
 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות            

3 

 
 אומן למופע לציבור הדתי פסטיבל רמלה עיר עולם ) חול המועד סוכות(    -2019/053הצעה מס'  .1

ההמלצה לבחירת ההצעה הזולה ביותר וכן העובדה כי הספק עונה על דרישות  לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי

וגשל שלום   העירייה, הועדה מאשרת המלצת המדור לתרבות תורנית  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 לא כולל מע"מ ) בכפוף לאישור ק"ק(.  ₪  130,000ע"ס  הפקות  ) האומן מרדכי בן דוד (

 
 יה"ס האורתודוכסיב-תכניות העשרה   -306/2019הצעה מס'  .2

 כי התכנית מאושרת פדגוגית ע"י אגף החינוך, הועדה מאשרת המלצת אגף לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא 

   שמפעילה את התכנית בביה"ס אגף החינוך והנוער וממליצה בפני ראש העיר לאשר  השתתפות העירייה לעמותה 

 ש"ח לא כולל מע"מ.  54,400האורתודוקסי ) ג'ורג'יוס הקדוש( ע"ס 

 הערה : יודגש כי במידה וביה"ס לא יממש את התכנית במלואה, תשלום העירייה יהא באופן יחסי. 

 

 402כיתות בנאות שמיר במגרש  48כנון תיכון ת - 307/2019הצעה מס'  .3

 אגר היועצים  ולא פרסום מכרז נבעה בשל הצורך הדחוף ולוח הפנייה למ לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי 

 הזמנים הקצר, הפנייה הייתה אחידה לכולם, הופנתה למתכננים שאושרו כדיו המחלקה הכינה אומדן שעומד על

 הועדה מאשרת אגף , המציע עונה על דרישות העירייה ויש ניסון טוב קודם,  ההמלצה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, 5.2% 

 אדריכלים בע"מ ע"ס פובזנר. ג פובזנר. חברת של   ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר   ההתקשרות עם

 מעלות הפרויקט(. 4.89%כולל מע"מ )לפי ₪   3,779,100 

               
 

 רונן עזריה                               עללאל רוזה 
  מנכ"ל העירייה                            גזברית העירייה                     

 
 

 : החלטות ראש העיר 
 
 

 אומן למופע לציבור הדתי פסטיבל רמלה עיר עולם ) חול המועד סוכות(    -2019/053הצעה מס'  .1
 לא כולל מע"מ₪  130,000ע"ס  הפקות  ) האומן מרדכי בן דוד (וגשל שלום   ההתקשרות עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 ) בכפוף לאישור ק"ק(.   

 
 יה"ס האורתודוכסיב-תכניות העשרה   -306/2019הצעה מס'  .2

שמפעילה את התכנית בביה"ס    האורתודוקסי ) ג'ורג'יוס מאמץ החלטת הועדה ומאשר  השתתפות העירייה לעמותה 
 ש"ח לא כולל מע"מ.  54,400הקדוש( ע"ס 

 הערה : יודגש כי במידה וביה"ס לא יממש את התכנית במלואה, תשלום העירייה יהא באופן יחסי. 
 

 402כיתות בנאות שמיר במגרש  48כנון תיכון ת - 307/2019הצעה מס'  .3

 ₪  3,779,100 אדריכלים בע"מ ע"ס פובזנר. ג פובזנר. חברת של   ההתקשרות עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 מעלות הפרויקט(. 4.89%כולל מע"מ )לפי  

 כאל וידלמי

 ראש העיר
 רמלה


