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 בחדר (, 2019  ספטמבר  24)   תשע"ט  אלול ' דכיום שלישי     התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) מישיבת 
 רמלה.  1, ויצמן  ע"ש זינגר ז"ל  ניין העירייהבע"ש אפריאט ז"ל, בישיבות 

 
                                                                             נוכחים:                                                                            :משתתפים

         נהל מח' תרבות מ -אבי ברנסגזברית העירייה                                    ס.   -  שגיא רוזנבלט
                             גף ספורט ואירועים א -אורן רוזנברג                                       משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

         אגף ספורט ואירועים -רות תומר                                          אגף הנדסה כלכלן - עוז בן שלוש 
                                        מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

                                                                      
 הנדון:

 
 של שבילי אופנייםמקטעים  3מדידות עבור  - 2019/341הצעה מס'   .1

 מקטעים של שבילי אופניים :  3משרדי מדידה על מנת לקבל הצעות מחיר למדידה של  8-אגף הנדסה פנה ל

 האילנות  -1. מקטע 1

 הודה שטיין, קרייתי, השלום, מבצע יהונתןי  - 2. מקטע 2

 אפריאט, שד' ירושלים - 3. מקטע 3

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

סה"כ ללא  3מקטע  2מקטע  1מקטע  החברהשם 

 מע"מ

סה"כ כולל 

 מע"מ

 הערות

  175,500 150,000 50,000 50,000 50,000 אבי בן נתן

 הנדסה בארה'ג גב.ת

 מ"בע ומדידות

18,750 36,800  41,500 97,050 113,549  

 מדידות מקסימום

 מ"בע ומיפוי

פתיחת  לא כולל 118,755  101,500 45,500 40,000  16,000

 שוחות

  142,038 121,400 49,900 46,600 24,900 מ"בע ובנו פנקס.א

 ומיפוי מדידות ב.ו.א

 מ"בע

34,820 43,590 43,590 122,000 142,740  

    לא הוגשה הצעה שוורץ מיכאל

    לא הוגשה הצעה קו מדידה בע"מ

 1987 אוויר צילומי אופק

 מ"בע

    הצעה הוגשה לא

    הוגשה הצעהלא  מילגם בע"מ

 

 מ "בע ומדידות הנדסה בארה'חברת ת.גב גאגף הנדסה ממליץ לאשר את ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 כולל מע"מ.₪  113,549ע"ס 

  2664 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 
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 (17.10.2019-15) 3אמנות רחוב ומתחם אקסטרים פסטיבל רמלה עיר עולם מס'  - 2019/342הצעה מס'   .2

 3-אגף ספורט ואירועים פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור  אמנות רחוב ומתחם אקסטרים לפסטיבל רמלה עיר עולם ה
 .ראש חוצות, לגו יוצרים אירוע,  פירומניה מופעים והפקות בע"מ, פאנתום חוויה ואתגר לספקים:

 
 , ראש חוצות. פאנתום, פירומניההספקים אשר נענו להצעה: 

 
 

 :להלן טבלת השוואות מחיר 
 

פירומניה מופעים  תיאור האירוע

 והפקות בע"מ

 לפני מע"מ

 פאנתום חוויה ואתגר

 לפני מע"מ

 ראש חוצות

 

 הערות

תהלוכת  – 15.10.19
 מחולות
16:30 - 20:30 

  3000 3000 2300 הולכי קביים 2

 דמויות בעלות קונספט ייחודי כגון: בובות ענק, 3
 דמויות מרחפות, פרפרים מוארים, אחר

4500 5550 7500  

16.10.19 
 רחוב דני מס המגדל הלבן

17:00-21:00 

  15000 18500 12200 פסלים חיים 10

16-17.10.19 
 רחבה מרכזית המגדל הלבן

 מייצג רמלה עיר עולם 
 
 

מייצג אטרקטיבי )קבוע( בעל אלמנט רב תרבותי 
  אחר \דור בדולח כ \כדוגמת כדור ארץ 

מופע קונספט תואם שיכלול מופעי  \+ מופע אורות 
 17:30-21:30שעות בין השעות  4פריצה במשך 

18000 20000 7500  

17.10.19 
 רחוב דני מס המגדל הלבן

 רחוב מואר
17:00-21:00 

 

  12000 13200 9000 אמני אש 6

מופעי  4שעות ) 4מופע של דמויות מוארות למשך 
 דק' כל מופע(  40פריצה של 

 דמויות 3לפחות 

3510 12800 6000  

15-17.10.19 
 רחבת המגדל הלבן

 

מתחם אקסטרים ייחודי לנוער )יש לצרף נספח מפורט 
 על המתחם המוצע(

48500 55000 55000  

  51000 78000 57927 ללא מתחם אקסטריםסה"כ כולל מע"מ לעסקת חבילה 

  127020 152743 114671 סה"כ לעסקת חבילה כולל מע"מ וכולל מתחם אקסטרים

 
 

 אגף ספורט ואירועים ממליץ  לאשר ההתקשרות כדלקמן : 

עבור אמנות רחוב, וההצעה ה ביותר המחיר הזולבסיס הצעת  על  -פירומניה מופעים והפקות בע"מ   .1
 כולל מע"מ. ₪  57,927יצג רחוב מרשים ותואם לקונספט הפסטיבל  ע"ס מהאטרקטיבית ביותר עבור 

 

תאים לתנאי מהצעה ייחודית והאטרקטיבית ביותר למתחם אקסטרים לנוער, ע"ב  -פאנתום חוויה ואתגר  .2
  כולל מע"מ.₪   64,350ואילוצי השטח ע"ס  
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 ההתקשרות מותנית ברישיון עסק כדין,  אישור קיום ביטוחים בתוקף, לקיום האירוע וגיבוש נייר עמדה הערה :
 לגבי הסכמות בין הצדדים לרבות ביטול , שינויים במיקום האירוע , סנקציות עונשיות וכו' לשם הבטחת קיום 
 האירוע בצורה סדירה.  

 
 

 (17-15.10.19)  3ומחסומים פסטיבל רמלה עיר עולם  מס' הקמת במות מגדלים  - 2019/343הצעה מס'   .3

הקמת במות מגדלים ומחסומים  לפסטיבל רמלה עיר ה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור מחלקת ספורט ואירועים פנת
 . קשת במות, טים בע"מ –סטייג' ,  תמר הפקות,  עיצוב במה לספקים הבאים:  2019 עולם אוקטובר 

 מ, קשת במותטים בע" –תמר הפקות, סטייג' הספקים אשר נענו להצעה: 
 

 : להלן טבלת השוואות מחיר 
 

טים  –סטייג'  קשת במות תמר הפקות תיאור מתחם
 בע"מ

 מ' הכוללת: 0.40ובגובה  6*5במה במידות  דשא ספרייה
 א. חיפוי הבמה בשטחי לבד

 ב. חיפוי הדפנות בבד ברלינגטון
 עלייה לבמה ג. בינוי מדרגת

3822 1800 3000 

היכל הספורט 
 דוד רזיאל

 מ' הכוללת: 0.80ובגובה  8*7א. בינוי במה במידות 
 . חיפוי הבמה בשטיח לבד1
 .חיפוי הדפנות בבד ברלינגטון2
 .בינוי סט מדרגות עלייה לבמה3
 .בינוי מעקות עפ"י דרישה4

 הבמהמ' ובגובה  2*1במידות  P.A יח' כנפיים ל 2ב. בינוי 
 מ' 2.50ג. גב במה שחור בגובה 

 מ' 0.40ובגובה  4.80*2.40ד. בינוי במת קונסולה במידות 

9822 5800 8640 

המגדל הלבן, 
מתחם אוכל 

 והופעות

 א.
 מ' הנבנית בשני מפלסים: 20*14בינוי במה במידות 

 מ' 1ובגובה  20*5מפלס ראשון במידות 
 מ' 1.50ובגובה  20*9מפלס שני במידות 

 הבמה כוללת:
 .חיפוי הבמה בשטיח לבד כחול כהה1
 .חיפוי הדפנות בבד ברלינגטון2
 מטר. 1.5.בינוי סט מדרגות  עלייה לבמה  משני צדי הבמה במפלס הנמוך ברוחב 3
 סטים )בשני הצדדים( של מדרגות בין המפלסים 2.בינוי 4
 מטר 3רמפות בשני צדי הבמה ברוחב  2. בינוי 5
 .בינוי מעקות 6

30822 29000 27200 

 ב. 
 מעל גובה  הבמה 4מטר, גובה  22*3בינוי גב במה, חיפוי רשת שחורה במידות 

7422 4500 7000 

 ג.  
 מ' הכוללים: 8ובגובה  2*3יח' מגדלים במידות  2בינוי 

 P.A.קורה בשיא גובה המגדל עבור תליית 1
 .משקולות ועיגונים נדרשים2
 בהיקף כל מגדלמ'  2.רשת שחורה עד לגובה 3
  P.A.מנועי תליית 4

15822 19000 13000 

 ד.  
 מ' ממרכז הבמה  15מ' במרחק  0.40ובגובה  6* 2.40בינוי במת קונסולה במידות 

2322 1000 1200 

 ה.  
ול על גלגלים כולל מעצור,    בחיפוי שטיח לבד כח 2.40*2.40. פודיום תופים במידות 1

 כהה.
 על גלגלים כולל מעצור, בחיפוי שטיח לבד כחול 1.20*2.40במידות . פודיום קלידים 2

 כהה.
על גלגלים כולל מעצור, בחיפוי שטיח לבד כחול  1.20*2.40. פודיום נגנים במידות 3

 כהה.

4322 1000 1200 

 ו.  
 מטר. 3מטר, גובה  4בכל צד(, רוחב  3קוליסות בצדי במה ) 6בינוי 

13322 1000 3600 

 ז. 
אחורי במה הכוללים עיטוף יוטה מלא, \בצדי במה 5*4חדרי הלבשה במידות  4הקמת 

 שטיח ברצפה.

6822 4000 4800 

 ח. 
 אופציה :

מטר,  10*3בינוי קונסטרוקציה אחורית לגב במה לתליית מסך לד על גביו במידות 
 הבינוי יכלול קונסטרוקציה ומשקולות מותאמות לעומס המקסימלי של משקל המסך. 

10822 1000 9000 



 ס"ד ב

 

      
 

 15-1920/56מס'   ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                        
 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות            

4 

 אופציה : 
 14הקמת קונסטרוקציה על הבמה צמודה לגב במה לתליית מסך לד במידות אורך 

מטר, הבינוי יכלול קונסטרוקציה ומשקולות מותאמות  0.60מטר, גובה  1מטר, רוחב 
 לעומס המקסימלי של משקל המסך. 

8822  6500 

 ט. 
 אופציה:

 מטר בין שתי הקוליסות הראשונות 14מטר, אורך  3, גובה 0.45*0.45במידות טראס

3222 2000 5000 

 י. 
 אופציה:

 מטר לתליית תאורה 14מטר, בגב במה אורך  4, גובה 0.45*0.45טראס במידות

3222  7000 

המגדל הלבן, 
 מתחם מרכזי

 א.
 מ' 1.50מ' בגובה  10*12בינוי במה במידות 

 הבמה כוללת:
 .חיפוי הבמה בשטיח לבד כחול כהה1
 .חיפוי הדפנות בבד ברלינגטון2
 מטר. 1.5.בינוי סט מדרגות  עלייה לבמה  משני צדי הבמה במפלס הנמוך ברוחב 3
 .בינוי מעקות 4

12822 11000 10800 

 ב. 
 מ' הכוללים:  10ובגובה  3*3במידות  P.Aיח' מגדלי  2בינוי 

 P.A.קורה בשיא גובה המגדל עבור תליית 1
 . משקולות ועיגונים נדרשים2
 מ' בהיקף כל מגדל 2.רשת שחורה עד לגובה 3
  P.A. מנוע+ תליית 4

15822 19000 15000 

 ג. 
 מעל גובה  הבמה 4מטר, גובה  22*3בינוי גב במה, חיפוי רשת שחורה במידות 

7422 4000 3500 

 ד. 
אחורי במה הכוללים עיטוף יוטה מלא, \בצדי במה3*3במידות חדרי הלבשה  3הקמת 

 שטיח ברצפה.

5322 1000 3000 

 ה.  
 מ' ממרכז הבמה  15מ' במרחק  0.40ובגובה  6* 2.40בינוי במת קונסולה במידות 

13322 1000 1200 

 ו.  
ל כחועל גלגלים כולל מעצור,    בחיפוי שטיח לבד  2.40*2.40. פודיום תופים במידות 1

 כהה.
 על גלגלים כולל מעצור, בחיפוי שטיח לבד כחול 1.20*2.40. פודיום קלידים במידות 2

 כהה.
על גלגלים כולל מעצור, בחיפוי שטיח לבד כחול  1.20*2.40. פודיום נגנים במידות 3

 כהה.

4322 1000 1200 

 ז. 
 אופציה :

מטר,  8*3בינוי קונסטרוקציה אחורית לגב במה לתליית מסך לד על גביו במידות 
 הבינוי יכלול קונסטרוקציה ומשקולות מותאמות לעומס המקסימלי של משקל המסך. 

7822 1000 8000 

 16הקמת קונסטרוקציה על הבמה צמודה לגב במה לתליית מסך לד במידות אורך  
מטר, הבינוי יכלול קונסטרוקציה ומשקולות מותאמות  0.60מטר, גובה  1מטר, רוחב 

 לעומס המקסימלי של משקל המסך

12822  8000 

    ההצעה כוללת: 
 10500  כלול הובלות, הקמה ופירוק 
  4000 אישור מהנדס + חישובים סטטים למפרט עיצוב במה 

חלונות מחסום  \מחסומי לחץ תקניים, גוף המחסום מלא ללא סורגים  40השכרת  המגדל הלבן
 מטר  1ברוחב של 

בדיקת קונסטרוקציה ) במה  \ההצעה כוללת התקנה, פירוק ונוכחות נציג בזמן רישוי 
 מרכזית( 

  15-17.10.19תאריכים 

4822 5000 8000 

חלונות מחסום  \מחסומי לחץ תקניים, גוף המחסום מלא ללא סורגים  50השכרת  
 מטר  1ברוחב של 

בדיקת קונסטרוקציה ) במה  \ההצעה כוללת התקנה, פירוק ונוכחות נציג בזמן רישוי 
 משנית(

 16.10.19תאריכים 

5822 6000 7500 

 אופציה 
 מחסומי משטרה רגילים  50השכרת 

2000 2500 2250 

 3000 1800 3822 סה"כ לפני מע"מ מתחם בניין העירייה 
 8640 5800 9822 קאנטרי \סה"כ לפני מע"מ דוד רזיאל  
 58000 62500 106942 סה"כ לפני מע"מ המגדל הלבן מתחם האוכל וההופעות 
 34700 38000 96320 סה"כ לפני מע"מ המגדל הלבן מתחם מרכזי 
 109500 111500 213906 המגדל הלבן + מחסומי לחץבמות  2עסקת חבילה לפני מע"מ  
 119000 119100 227550 עסקת חבילה לפני מע"מ לכל הבמות + מחסומי לחץ 

 *המחירים לא כוללים מע"מ
 

 
 ההתקשרות מותנית ברישיון עסק כדין, הפקדת ערבויות לקיום האירוע וגיבוש נייר עמדה לגבי הסכמות  הערה :

 צורה בבין הצדדים לרבות ביטול , שינויים במיקום האירוע , סנקציות עונשיות וכו' לשם בטחת קיום האירוע                
 סדירה.                 
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 שת במות ע"סק  טים בע"מ,-סטייג'אגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעות הזולות ביותר של 
 תיעשה בין היתר גם ע"פ זמינות  הספק לביצוע העבודה. לא כולל מע"מ. ההתקשרות ₪  119,000 

 
 

 .182500759, 1822000757, 1822000756, 1822100752  -מקור תקציבי 
 

 ( 3)נספח מס' 
 

 

 מיפוי פוטוגרמטי כללי לעיר - 344/2019הצעה מס'   .4

פוטוגרמטי כללי של העיר שכולל שוחות לבצע מיפוי על מנת חברות מתוך מאגר היועצים של העירייה  6-אגף הנדסה פנה ל

 וניקוזים, מבנים, מבני ציבור וחינוך, שטחים ירוקים וכו'.

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 1,513,730 -גיאודטית הנדסה גרינשטיין . ארמי1

 ₪. 226,395 -מ"בע ובנו פנקס.. א2

 ₪. 449,280 -מ"בע 1987 אוויר צילומי . אופק3

 ₪. 211,185 -מ"בע במרחב לגעת. 4

 ₪. 284,310 -ואורטופוטו מיפוי . תגל5

מ הגישה הצעה הכוללת הרבה סייגים ולכן לא הגישה הצעה שכללה את כל תכולת "בע מרחבי מידע חברת טריג -הערה

 העבודה כנדרש ולכן הצעתה נפסלה.

 .כולל מע"מ₪  211,185 -מ"בע במרחב חברת לגעתאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 

 2444 -תקציבי מקור 

 
 ( 4)נספח מס' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 מלצות הועדה : ה
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 מקטעים של שבילי אופניים 3מדידות עבור  - 2019/341הצעה מס'   .1

מדובר בפרויקט של משרד התחבורה וכן המח' המקצועית הפקידה אומדן כדין, ומשנמצא כי   לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 נעשתה פנייה אחידה ושוויונית וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה

 מ "בע ומדידות הנדסה בארה'חברת ת.גב גוממליצה בפני ראש העיר לאשר את ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  

 כולל מע"מ.₪  113,549ע"ס 

 

 (17.10.2019-15)  3אמנות רחוב ומתחם אקסטרים פסטיבל רמלה עיר עולם מס'  - 2019/423הצעה מס'   .2

לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי  נעשתה פנייה אחידה ושוויונית, הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים  

 וממליצה בפני ראש העיר  לאשר ההתקשרות כפי שיפורט להלן : 

 עבור אמנות רחוב, יותר ה בהמחיר הזולעל בסיס הצעת   -הספק פירומניה מופעים והפקות בע"מ  
 ₪  57,927יצג רחוב מרשים ותואם לקונספט הפסטיבל  ע"ס מרקטיבית ביותר עבור וההצעה האט

 לא כולל מע"מ. 

 
 וער, הצעה ייחודית והאטרקטיבית ביותר למתחם אקסטרים לנע"ב  -פאנתום חוויה ואתגר הספק 

  כולל מע"מ.₪   64,350מתאים לתנאי ואילוצי השטח ע"ס  
 
 

 (17.10.19-15)  3מגדלים ומחסומים פסטיבל רמלה עיר עולם  מס' הקמת במות  - 2019/343הצעה מס'   .3

 לאחר עיון בבקשה ובנספחים ומשנמצא כי  נעשתה פנייה אחידה ושוויונית וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, 
   מ,ם בע"טי-סטייג' עםהועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים  וממליצה בפני ראש העיר  לאשר ההתקשרות 

 לא כולל מע"מ. ההתקשרות תיעשה בין היתר גם ע"פ זמינות  הספק לביצוע העבודה. ₪  119,000  ע"ס קשת במות
 
 

 מיפוי פוטוגרמטי כללי לעיר - 344/2019הצעה מס'   .4

 ובנספחים ומשנמצא כי היועצים אושרו בוועדת התקשרויות ונמצאים במאגר היועצים של העירייה וכן  לאחר עיון בבקשה 
 נעשתה פנייה אחידה ושוויונית וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה   

 .כולל מע"מ₪  211,185 -מ"בע במרחב חברת לגעת בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 

 

 
 רונן עזריה                                             שגיא רוזנבלט               

  מנכ"ל העירייה                            גזברית העירייהס.                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : החלטות ראש העיר 
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 של שבילי אופניים מקטעים 3מדידות עבור  - 2019/341הצעה מס'   .1

 מ "בע ומדידות הנדסה בארה'חברת ת.גב גההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  מאמץ המלצת הועדה ומאשר

 כולל מע"מ.₪  113,549ע"ס 

 

 (17.10.2019-15)  3אמנות רחוב ומתחם אקסטרים פסטיבל רמלה עיר עולם מס'  - 2019/423הצעה מס'   .2

 ההתקשרות כפי שיפורט להלן :  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 עבור אמנות רחוב, יותר ה בהמחיר הזולעל בסיס הצעת   -הספק פירומניה מופעים והפקות בע"מ  
 ₪  57,927יצג רחוב מרשים ותואם לקונספט הפסטיבל  ע"ס מוההצעה האטרקטיבית ביותר עבור 

 לא כולל מע"מ. 

 
 וער,והאטרקטיבית ביותר למתחם אקסטרים לנהצעה ייחודית ע"ב  -פאנתום חוויה ואתגר הספק 

  כולל מע"מ.₪   64,350מתאים לתנאי ואילוצי השטח ע"ס  

 
 

 (7.10.191-15)  3גדלים ומחסומים פסטיבל רמלה עיר עולם  מס' מהקמת במות  - 2019/343הצעה מס'   .3

 מ. לא כולל מע" ₪ 119,000  קשת במות ע"ס  טים בע"מ,-סטייג' עםאשר ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה  ומ
 ההתקשרות תיעשה בין היתר גם ע"פ זמינות  הספק לביצוע העבודה. 

 

 

 מיפוי פוטוגרמטי כללי לעיר - 344/2019הצעה מס'   .5

 .כולל מע"מ₪  211,185 -מ"בע במרחב חברת לגעת מאמץ החלטת הועדה ומאשר  ההתקשרות עם 
 

 

 

 

 מיכאל וידל

 ראש העיר
 רמלה

 


