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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:

 
  2019רמלה עיר עולם  פסטיבל יםאומנים לאירוע - 2019/345הצעה מס'   .1

  16.10.2019מופע מרכזי שיתקיים בתאריך אגף  ספורט ואירועים פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור  
 ברחבת המגדל הלבן לספקים הבאים : כספית הפקות , שרית הפקות , סברס. 

 הספקים אשר נענו לבקשה :  כספית הפקות, שרית הפקות, סברס. 

 
 להלן טבלת השוואות מחיר : 

 סברס שרית הפקות כספית הפקות תאריך המופע
 

 אברהם טל 16.10
70,000 

 רותם כהן
80,000  ₪ 

 קובי פרץ
70,000  ₪ 
 
 

 
 ₪ 70,000סברס ) האומן קובי פרץ ( ע"ס ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם הספק אגף ספורט 

 לא כולל מע"מ.  
 מדובר במופע משולב עם להקות המחול המקומיות. האומן אטרקטיבי למשיכת קהל ולאופי המופע. 

 
 ההתקשרות מותנית ברישיון עסק כדין,  אישור קיום ביטוחים בתוקף, לקיום האירוע וגיבוש נייר עמדה הערה :

 עונשיות וכו' לשם הבטחת קיוםלגבי הסכמות בין הצדדים לרבות ביטול , שינויים במיקום האירוע , סנקציות  
 האירוע בצורה סדירה.  

 
 1822000756 מקור תקציבי: 

 
 (1)נספח מס' 

 
 
 

 2019בל רמלה עיר עולם אירועים רב תרבותיים  פסטי  - 346/2019הצעה מס'   .2

 אירועים רב תרבותיים שיתקיימואגף  ספורט ואירועים פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור 
לספקים הבאים : עמותת הבית הבוכרי, חי ורונן דוידוב, פיסטוק אומנים,  2019במהלך פסטיבל רמלה עיר עולם 

 אינסרה, מישה אשרוב, שלומי בן ציון, קיקה סמואל, עולם הפקות, עופר שפריר, חנה פתיה, חברת מרבורית, 
 אבנר גדסי, ג'אפ הפקות. 

 
 
 
 אירוע נפרד (  :    -) כל קהילה  מחירלהלן טבלת הצעות                   ח
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קהילה דרום  קהילה טוניסאית קהילה בוכרית

 אמריקאית
 טברנה

 עמוס אשרוב
 
6,780  ₪ 

 ריאיונות, רב שיח
 ללא הגברה ותאורה

 בני ברדא 
 –שורשים מבית אבא 

הזמר בני ברדא בליווי שני 
 נגנים

 סטנד אפ טוניסאי
 טכסי בכור וערבוב חינה

 +מע"מ  ₪  15,000
 ללא הגברה ותאורה

 קיקה סמואל
 מע"מ₪ +  23,000

 ללא הגברה ותאורה
 

 אבנר גדסי הפקות
 אבנר גדסי

פלוס ₪  32,000
 מע"מ

 ללא הגברה ותאורה

 חי דוידוב
 כולל מע"מ₪  36,270

 מופע
 ללא הגברה ותאורה

 ג'אפ הפקות  
יוני רועה מארח את 

 איזקיס
 פלוס מע"מ₪  22,000

 הגברה ותאורהללא 
 חברת מרבורית

 כולל מע"מ₪  11,000
 מופע

 ללא הגברה ותאורה

   

 
 

 המלצת אגף ספורט ואירועים : 
 

  -קהילה בוכרית .א

 דוידוב חי  - עמותת "הבית הבוכרי למען הדורות הבאים" עםאגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות 

 כולל מע"מ, ללא הגברה ותאורה. ₪  36,270ע"ס  

  מדובר בהצעה  אטרקטיבית ביותר אשר עתידה למשוך קהל רב. 

 
 1822300781+  1822200783  - תקציבימקור                    

 
 -קהילה טוניסאית  .ב

 לא כולל מע"מ, ללא הגברה ותאורה. ₪  15,000בני ברדא ע"ס  עם  אגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות

 סבירה , התכנים מותאמים לאופי האירוע.מוביל בקהילה הטוניסאית והצעתו  שערכנו מדובר באמןדיקה מב              מב

                 

 1822300781+  1822200783  - תקציבי מקור                 

           

  -קהילה דרום אמריקאית .ג

 לא כולל מע"מ, ללא הגברה ותאורה. ₪  23,000סמואל ע"ס  קיקה עם אגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות

 מדובר באומן ושדרן רדיו מוביל בקרב הקהילה הדרום אמריקאית  ייחודי בתחומו.

 
 1822300781  - ציביקת מקור                 

 

 -טברנה ד.              -

 המייצגת את האמנים יוני רועה ואיזקיס(חברת ג'אפ הפקות ) אגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם 
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 לא כולל מע"מ, ללא הגברה ותאורה. ₪  22,000ע"ס  

 מדובר בהצעה אטרקטיבית ואומנים שלא הופיעו ברמלה בעבר. 

 
 1822300781  - ימקור  תקציב                 

 

 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. 
 

 
 (2)נספח מס' 

 
 

  2019שירות השכרת גנראטורים לפסטיבל רמלה עיר עולם - 345/2019הצעה מס'   .3

 נדרש לשכור גנראטורים. מחלקת חשמל פנתה בבקשה לקבל הצעות מחיר  2019לאירועי פסטיבל רמלה ער עולם 
 . 250KVAיחידות ( או יחידה אחת של  2) 140KAV   +110KVAוהשכרה גנראטורים בתפוקות של עבור שירות 

אמפר  32אמפר / ליחידה +  32יחידות פודטראקס בצריכה של  8מתחמי הפסטיבל . מדובר על הזנת תנאי הצריכה בפועל ב
 ליחידת הבמה .

 
 הערה : 

 17/10/19עד לתאריך  15/10/19המציע הזוכה מתחייב לספק הטובין / השרות / לבצע את העבודה  מתאריך 
 שינוע , איסוף .לרבות אספקת כבלי הזנה + לוחות חשמל לחיבור הצרכנים , 

 

 שהתקבלו : להלן הצעות מחיר 
 

 לא כולל מע"מ.  ₪  31,600  - מ"בע אנרגיה הנדסת סינכרו-שמרלינג .1
 א התקבלה הצעה מעודכנת  ) טרם התקבל ( ל -פ.ק. גנראטורים בע"מ   .2
 א כולל מע"מ. ל₪   25,500  -ד.נ. גנראטורים בע"מ   .3

 

חברת ד.נ. גנראטורים בע"מ לביצוע אספקת גנראטורים   ההתקשרות עם ממליץ לאשר את ) מחלקת חשמל(  אגף הנדסה  
 לא כולל מע"מ. ₪  25,500ע"ס   17/10/19עד  15/10/19מתאריך 

 ת ליטר  ) בהצעה של שמרלינג צוין סעיף נפרד כי עלו ליטר  סולר  1000כוללת  ד.נ. גנראטורים בע"מ **  יודגש כי ההצעה של 
 ₪ (.  8.5 -סולר      

 
 1822300781 -תקציבי   מקור 

 
 

 (3)נספח מס' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 מלצות הועדה : ה
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  2019 רמלה עיר עולם פסטיבל יםאומנים לאירוע - 345/2019הצעה מס'   .1

לאשר  וממליצה בפני ראש העיר אגף ספורט ואירועים , הועדה מאשרת המלצת לאחר עיון בבקשה ובנספחים 

 לא כולל מע"מ. ₪  70,000סברס ) האומן קובי פרץ ( ע"ס ההתקשרות עם הספק 

 מדובר במופע משולב עם להקות המחול המקומיות. האומן אטרקטיבי למשיכת קהל ולאופי המופע. 

 

 2019 אירועים רב תרבותיים  פסטיבל רמלה עיר עולם  - 346/2019הצעה מס'   .2

 אגף ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת  ומשנעשתה פנייה אחידה ושוויונית ,  לאחר עיון בבקשה ובנספחים 

  לאשר ההתקשרות  כדלקמן :  וממליצה בפני ראש העיר 

 בחי דוידו  - באים"העמותת "הבית הבוכרי למען הדורות  ההתקשרות עם  הועדה מאשרת  -קהילה בוכרית .א

 כולל מע"מ, ללא הגברה ותאורה. ₪  36,270ע"ס             

  מדובר בהצעה  אטרקטיבית ביותר אשר עתידה למשוך קהל רב.             

 
 לא כולל מע"מ, ללא הגברה ותאורה. ₪  15,000בני ברדא ע"ס   עםהועדה מאשרת ההתקשרות   -קהילה טוניסאית  .ב

 בקהילה הטוניסאית והצעתו סבירה , התכנים מותאמים לאופי האירוע.מדובר באמן מוביל           מב              

           

לא כולל מע"מ, ללא הגברה ₪  23,000ס סמואל ע" קיקה הועדה מאשרת ההתקשרות עם   -קהילה דרום אמריקאית .ג

 ותאורה. 

 די בתחומו.מדובר באומן ושדרן רדיו מוביל בקרב הקהילה הדרום אמריקאית  ייחו                   

 חברת ג'אפ הפקות )המייצגת את האמנים יוני רועה ואיזקיס( הועדה מאשרת ההתקשרות עם    -טברנה  .ד

 לא כולל מע"מ, ללא הגברה ותאורה. ₪  22,000ע"ס                    

 מדובר בהצעה אטרקטיבית ואומנים שלא הופיעו ברמלה בעבר.                     

 
 

  2019שירות השכרת גנראטורים לפסטיבל רמלה עיר עולם - 345/2019הצעה מס'   .3

וההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה  ומשנעשתה פנייה אחידה ושוויונית לאחר עיון בבקשה ובנספחים 
 חברת ד.נ. גנראטורים בע"מ  ההתקשרות עם לאשר את מאשרת המלצת מחלקת חשמל וממליצה בפני ראש העיר 

 לא כולל מע"מ. ₪  25,500ע"ס   17/10/19עד  15/10/19לביצוע אספקת גנראטורים  מתאריך 
 
 

 
 רונן עזריה                                             שגיא רוזנבלט               

  מנכ"ל העירייה                            גזברית העירייהס.                      
 
 
 
 
 

 : החלטות ראש העיר 
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  2019 רמלה עיר עולם פסטיבל יםאומנים לאירוע - 345/2019הצעה מס'   .1

 לא כולל מע"מ. ₪  70,000סברס ) האומן קובי פרץ ( ע"ס עם הספק מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 מדובר במופע משולב עם להקות המחול המקומיות. האומן אטרקטיבי למשיכת קהל ולאופי המופע. 

 

 2019יר עולם עאירועים רב תרבותיים  פסטיבל רמלה   - 346/2019הצעה מס'   .2

  כדלקמן :  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 חי דוידוב  - עמותת "הבית הבוכרי למען הדורות הבאים" ההתקשרות עם  מאשר   -קהילה בוכרית .א

 כולל מע"מ, ללא הגברה ותאורה. ₪  36,270ע"ס                      

 
 לא כולל מע"מ, ללא הגברה ותאורה. ₪  15,000בני ברדא ע"ס   מאשר ההתקשרות עם  -קהילה טוניסאית  .ב

 

 לא כולל מע"מ, ללא הגברה ותאורה. ₪  0023,0סמואל ע"ס  מאשר ההתקשרות עם  קיקה  -קהילה דרום אמריקאית .ג

 
 ₪  000,22ע"ס  חברת ג'אפ הפקות )המייצגת את האמנים יוני רועה ואיזקיס( ההתקשרות עם מאשר      -טברנה ד.           .              ד

 ללא הגברה ותאורה.  מ , לא כולל מע"                                              

 
  2019שירות השכרת גנראטורים לפסטיבל רמלה עיר עולם - 345/2019הצעה מס'   .3

 חברת ד.נ. גנראטורים בע"מ לביצוע אספקת גנראטורים  ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר
 לא כולל מע"מ. ₪  25,500ע"ס   17/10/19עד  15/10/19מתאריך  

 
 

 

 

 

 מיכאל וידל

 העירראש 
 רמלה

 


