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 ספטמבר 15 תש"ף )  לולא כו'  שלישי התקיימה ביוםועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( ישיבת  מ
  ZOOM באמצעות אפליקציית- (2020

 

 

 משתתפים:                                                                         נוכחים : 

   אגף ספורט ואירועים -רמי חלפון                                 גזברית העירייה             -רוזה עללאל 

                           כלכלנית אגף ספורט ואירועים  -שירלי סקלמן                                      משנה ליועמ"ש -עו"ד סופי ויטלם

מנהל מח' תכנון   -יהונתן חיים                                      אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש   

מנהל מח' אירועים   -אורן רוזנברג                           מנהלת מח' משק ונכסים   -מיכל רוטמן   

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   

 

 
 הנדון:

 
 בעקבות משבר הקורונה,  יודגש כי כל התקשרות עם יועצים ו/או קבלת שירותים, העירייה    -**   הערה  
 רשאית לדחות ו/או לבטל את ההתקשרות ולזוכה לא תהא  כל טענה כלפי העירייה.                      

 
 

 הנחיית פורום התנדבות עירוני - 2020312/הצעה מס'  .1

רמי  :ספקים 2-ל  ופנ אגף לשירותים חברתיים, הנחיית פורום התנדבות  עירוניתלשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 .  ייעוץ ליווי ופיתוח עסקי -טל קארו , פיתוח תשתיות התנדבות וקהילה -סטוויצקי 

 

 : הלן הצעות מחיר ל 

 מחיר הסבר שם הספק

 כולל מע"מ ₪   7,914 הקמה וליווי פורום התנדבות עירוני  רמי סטוויצקי 

הקמה וליווי פורום התנדבות   טל קארו 

 עירוני

 כולל מע"מ ₪  8,424

 

(. לא כולל מע"מ ₪  297  -שעות, עלות לשעה  18  -שעות, סה"כ שעות לפורום  3  -כל מפגש   **  

סטוויצקי  בסך רמי אגף לשירותים חברתיים ממליץ לאשר ההתקשרות עם הצעת המחיר הזולה ביותר של 

 כולל מע"מ.₪ 7,914

 לא כולל מע"מ (. ₪  297  -שעות, עלות לשעה  18 -שעות, סה"כ שעות לפורום  3 -) כל מפגש  

 ומנחה שנים רבות בתחום.  רמי סטוויצקי  הינו מנחה ותיק ומקצועי, מכיר היטב את תחום ההתנדבות 

 

 1848300840 -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 
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 יוסי ג'וז כהן  - קבוצת תיאטרון עירונית הארכת התקשרות עם במאי - 2020/232הצעה מס'  .2

אישרה ההתקשרות עם הבמאי יוסי ג'וז כהן מתאריך  05.12.2017מיום  49.2017-14ועדת הצעות פטורות מס' 

 ועד 01.01.2018

 כולל מע"מ לחודש. ₪  5,500בעלות של  30.06.2018ליום  

 -כאשר הארכה הראשונה  ל אופציות הארכה, שתיהמקורי , מומשו  הסכםציות ההארכה הקיימות בבהתאם לאופ

ועד  01.11.2019חודשים ) מיום  10 -( והארכה השנייה ל30.06.2019עד ליום  01.08.2018חודשים מיום  11

 . (31.08.2020ליום 

 

בוועדת עלה לדיון והנושא טרם  במאי עבור קבוצת התיאטרון העירוניתפורסם מכרז עבור   2020בחודש  יולי 

 מכרזים. 

 

יסי ג'וז בארבעה חודשים ) הבמאי לאור האמור ,  מנהל מח' תרבות מבקש לאשר הארכת ההתקשרות עם 

 לחודש. מ כולל מע" ₪  5,500 בעלות של  (01.01.2021ועד ליום  01.09.2020

 יודגש כי המטרה להמשיך בפעילות רציפה וכן לעמוד בתכנית העבודה של הקבוצות. 

 

הערה : בתקופת הקורונה ובעת שאינה מתקיימת פעילות, העירייה לא תשלם , על המחלקה המקצועית לעדכן 

 את יוסי ג'וז כהן. 

 

 1822200751 -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 

 

 רכישת ריהוט וציוד למלתחות לאצטדיון הכדורגל בגו'אריש - 2020233/הצעה מס'  .3

 3 -מח' רכש פנתה ל, לשם קבלת הצעות מחיר עבור ריהוט וציוד  מותאם למלתחות לאצטדיון הכדורגל בג'ואריש 

 ספקים כדלקמן: מ.נ.ל בע"מ, אמבין סיסטם בע"מ, פלדר נוף בע"מ.

 עמיד בפני לחות ומים.  ציוד יודגש כי מדובר בריהוט ו**  

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

      

מ.נ.ל 
   בע"מ 

אמבין 
סיסטם 

   בע"מ

פלדר נוף 
   בע"מ

 אור הפריטית
יחידת 

 מידה
 כמות

מחיר 
יחידה 

ללא ₪ 
 מע"מ 

מחיר 
₪ סה"כ 

ללא 
 מע"מ 

מחיר יחידה 
ללא ₪ 

 מע"מ 

מחיר סה"כ 
ללא ₪ 

 מע"מ 

מחיר 
₪ יחידה 

ללא 
 מע"מ 

מחיר סה"כ 
ללא ₪ 

 מע"מ 
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 , בהתאם להצעה הזולה ביותר לפריט כפי שיפורט להלן : יםמהספקמח' רכש ממליצה לאשר הרכישה 

 לא כולל מע"מ. ₪  6,700מ.נ.ל בע"מ ע"ס 

 לא כולל מע"מ. 8,584 ע"ס  אמבין סיסטם בע"מ

 

 2026282950 -מקור תקציבי 

 ( 3)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רכישת ציוד ספורט עבור גני  הילדים -  2020342/הצעה מס'  .4

ספקים כדלקמן:  6 -מח' רכש פנתה ל יוד ספורט עבור גני הילדים ברמלה, נדרש לרכוש צלשם קבלת הצעות מחיר 

בע"מ, בשגל ספורט בע"מ, האתלט יצור ושיווק מוצרי ספורט, ספורט   2013ספורט, ראם ספורט ומחנאות  אנרג'ים

 גום בע"מ, אביר ספורט בע"מ.

 מחיר:להלן טבלת השוואות 

ס"מ    183H*40*30עמדת לוקר ארבעה תאים 
H/P/L   טרספה במקום צוקל רגלי מתכת

מתכווננות חזקות ומותאמות למשקל הארון 
מ"מ גב 12מ,מ חזית בעובי  8הדפנות בעובי 

מ"מ .עם נעילה במפתח מסטר לכל  3בעובי 
מפתחות כל רביעייה יחידה  3התאים לכל תא 

 צבע לפי בחירת העיריה עצמאית.  

 9086 908.6 7000 700 6700 670 10 יחידה

 180ספסל לחדרי הלבשה ומלתחות באורך 
 ס"מ צבע לפי בחירת העיריה

 10822 773 8064 576 8120 580 14 יחידה 

 1440 360 520 130 1000 250 4 יחידה  קולבים  6פס קולבים בכל פס 

 21348   15584   15820       סה,כ ש,ח ללא מע"מ

 3629.16   2649.28   2689.4       מע"מ 

 24977.16   18233.28   18509.4       כולל מע"מ ₪ סה"כ 

ספורט        

 גום

   ראם ספורט   האתלט   

מחיר  כמות  תיאור הפריט

מקסימום 

מחיר 

₪ יחידה 

מחיר סה"כ 

 ללא הנחה

מחיר יחידה 

לאחר ₪ 

מחיר 

סה"כ 

₪ מחיר יחידה 

לאחר הנחה  

מחיר סה"כ 

 ללא הנחה
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₪ ליחידה 

לפני 

 מע"מ

לאחר 

לפני הנחה  

 מע"מ

הנחה  לפני 

 מע"מ

ללא 

 הנחה

 לפני מע"מ

שערים 

ניידים 

מתקפלים 

 אלומיניום

20 500 300 6000 500 10000 348 6960 

כדורגל מס' 

4,5 

100 40 24 2400 30 3000 18 1800 

ריצפתי סולם 

לאימון 

כדורגל 

 וקואורדינציה

100 60 36 3600 29 2900 34 3400 

משוכות 

פלסטיק  

 גבהים שונים

100 10 15 1500 9 900 9 900 

משקפי 

 כדרור

100 22 13.2 1320 11.8 1180 0 0 

כדורסל 

5,6,7 

100 32 19.2 1920 14 1400 22 2200 

קונוס סימון 

 סמ' 23

100 6 3.6 360 3.8 380 3.2 320 

קונוס סימון 

 סמ' 38

100 14 8.4 840 8.3 830 10 1000 

קונוס כיפה 

 50סט של 

100 60 36 3600 31 3100 48 4800 

גמישונית 

 בנד בגליל

100 8.5 5.34 534 6 600 5.36 536 

דלגיות עם 

ידיות ספוג 

 וכבל כותנה

100 12 6.3 630 6 600 9 900 

סט  -כף כדור

 כפות וכדור 2

100 19 11.4 1140 10.5 1050 15 1500 

 -זרוק ותפוס 

סט קאטש 

 בול

100 25 12.84 1284 9.5 950 24 2400 

 -פילו פולו 

 10סט 

20 360 265 5300 170 3400 400 8000 
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 מקלות וכדור

קליעה 

למטרה 

 בטיחותי ענק

100 68 40.8 4080 60 6000 120 12000 

מצנח 

 פעילות

20 160 96.6 1932 70 1400 100 2000 

 900 9 1200 12 1560 15.6 26 100 כדור ספוג

כדור 

 ריתמיקה

100 19 10.2 1020 9 900 12 1200 

מיני הופ 

 קביים

100 28 16.86 1686 11 1100 12 1200 

כדור קפיצה 

 סמ' 55

100 35 21 2100 21 2100 24 2400 

מנהרה  

 זחילה

20 165 99 1980 95 1900 128 2560 

פדלו עם 

 ידיות

20 175 105 2100 130 2600 120 2400 

כדור  -פוגו 

יציבה 

 פוגובול

100 36 21.6 2160 18 1800 35 3500 

כדור דמוי 

בוסו, חצי 

כדור עם 

 ידיות

20 280 168 3360 160 3200 220 4400 

נוציות 

מקצועיות 

לבדמילטון 

1/12 

100 42 25.2 2520 29 2900 40 4000 

מזרון קפיצה 

 2.4למרחק  

 מ'

20 448 335 6700 256 5120 320 6400 

מיזרון פאזל 

 סמ' עובי 4

100 90 54 5400 65 6500 72 7200 

סה"כ ללא 

 ₪מע"מ 

      67026   67010   84876 
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ראם ספורט , בהתאם להצעה הזולה ביותר לפריט כדלקמן : יםהספק 3 - ממח' רכש ממליצה לאשר הרכישה 

 ספורט גום בע"מ .  מוצרי ספורט, בע"מ, האתלט יצור ושיווק 2013ומחנאות 

 

 לא כולל מע"מ. ₪  143,100סך כלל הרכישה משלושת הספקים לא תעלה על 

 

 181232178 -מקור תקציבי 

 (4)נספח מס' 

 

 תיקון מערכת מיזוג אוויר בהיכל הספורט דויד רזיאל - 235/2020הצעה מס'  .5

 -לשם קבלת הצעות מחיר עבור תיקון מערכת מיזוג אוויר בהיכל הספורט דויד רזיאל אגף ספורט ואירועים פנה ל 

 ספקים כדלקמן: משיק מרכז מדחסי קירור בע"מ, אלדין אלקטרי, עמית דור הנדסת מיזוג אוויר בע"מ  3

 אלקטרי, עמית דור הנדסת מיזוג אוויר בע"מ. הספקים שנענו להצעה: משיק מרכז מדחסי קירור בע"מ, אלדין

 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 
 
 

 פרוט ההצעה

משיק מרכז מדחסי  כמות
 קירור בע"מ

עמית דור הנדסת מיזוג אוויר  אלדין אלקטרי
 בע"מ

בקר ולוח חדש 
 לצי'לר

1 16000 13300 21000 

תיקון נזילות גז 
 ומילוי

2 8200 14660 10400 

 1710 2250 540 3 מיםשעון לחץ 

 3000 2600 720 4 מד טמפ'

שיפוץ משאבת 
 מים

1 3800 13500 8750 

 3200 4700 4300 1 מנוע מאיד ביתא

 1520 2000 600 8 פילטרים

 500 700 500 2 רצועות

במת הרמה לגובה 
 מטר 6

2 5400 3500 3800 

 53880 57150 40060  סה"כ

 9160 9715.50 6810  מע"מ

 63,040 66,865.50 46,870  כולל מע"מסה"כ 

  
 

עלות מערכת מדוע לא מתקינים מערכת מיזוג אויר חדשה ? נציג אגף ספורט ואירועים משיב כי  -לשאלת הועדה  
 מיזוג אויר 

 מלש"ח .  1.5 -מלש"ח ל 1בין  מעין זו הינה
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חודשים  12 -? נציג אגף ספורט ואירועים משיב כי ישנה אחריות להאם יש אחריות על התיקון   - לשאלת הועדה 

 עבור התיקון. 
 

כולל ₪  46,870ע"ס משיק מרכז  הצעה הזולה ביותר של עים ממליץ לאשר ההתקשרות עם האגף ספורט ואירו
 . מע"מ 

 
 . כדי עבודה ממצאים נוספים לתיקון תוך שייתכן הערה :  **
 

 מבני ציבור  רתב"  -מקור תקציבי 

 (5)נספח מס' 

 

 4-טברנה פסטיבל רמלה עיר עולם  ,מופעים לגיל הרך - 2020623/הצעה מס'  .6

 אגף ספורט ואירועים פנה 4 -טברנה פסטיבל רמלה עיר עולם , מופעים לגיל הרךקבלת הצעות מחיר עבור: לשם 

 NMCס, בילוי פלו, בוקינגגאגא , סופר סאונד, כספית, אילי הפקות, חוגגים הפקות ספקים  7-ל

 

 מופעים  לגיל הרך  .1

 , כספיתNMCהספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת:        

 : להלן טבלת השוואות מחיר 

 

 

 

 

 

 

       **המחירים לא כוללים מע"מ. 

 

פ צורך וכפוף להתניות הקורונה ( : לאשר ההתקשרות כמפורט להלן ) ע"  אגף תרבות, ספורט ואירועים ממליץ   

לא כולל מע"מ.  13,375)מופע של יובל המבולבל ( ע"ס   הספק כספיתא.     

לא כולל מע"מ ₪  15,000ע"ס ) מופע של מיכל הקטנה (     NMC   הספק   ב. 

 

המופעים אטרקטיביים מאוד ביחס להצעות המקבילות המופעים בעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה 

, לאירוע  

. מתאים לקהל היעד  

 

NMC כספית 

 יובל המבולבל
15,000 

 יובל המבולבל
15,811 

 קופיקו
15,000 

 מיכל הקטנה
13,675 

 רוי בוי
15,000 

 



  ס"ד ב

 

      

  מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                      
15-46/2020 

                                                                                                                                            ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
  

8 

 

 

 

 

 

 מופע טברנה  .2

 הספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: גאגא בוקינג, בילוי פלוס, סופרסאונד       

 להצעות הספקים:להלן טבלת השוואות מחיר 

 

 

 

 

 

 

המחירים לא כוללים מע"מ.  **  

 

  ( לאשר ההתקשרות כמפורט להלן ) ע"פ צורך וכפוף להתניות הקורונה אגף תרבות, ספורט ואירועים ממליץ 
-   

. לא כולל מע"מ₪  20,000ע"ס )מופע של שימי תבורי (  הספק בילוי פלוס  

 

 , צה לאירועהמופע אטרקטיבי מאוד ביחס להצעות המקבילות המופע בעלות סבירה ומתאים לתקציב המוק  
 מתאים לקהל 

. היעד     

 

 הערות : 

 בשל גורם עליון , העירייה לא תישא בעלויות ו/או פיצוי יםבמידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירוע. 

 ככל שיידרש , הרלוונטיים הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים
 רוע למועד אחר בהסכמת הצדדים.יאו יידחה הא/ יבוטל ו

 המופע לא , אפשרו את קיוםאו כל גורם ממשלתי אחר לא י\יובהר כי במידה והנחיות משרד הבריאות ו
 כל תמורה. לא תשלם העירייהו ם יתקיי

 
 1822300781 -י תקציב מקור

 ( 6)נספח מס' 

 המשך תכנון חשמל, תאורה ותקשורת בשכונת ג'ואריש מתוקף הסכם הגג - 2020372/הצעה מס'  .7

חברות  5 -, אגף הנדסה פנה לחלק מהסכם הגגכחשמל, תאורה ותקשורת בשכונת ג'ואריש לשם המשך תכנון 

 כדלקמן: ספיר 

 סופרסאונד בילוי פלוס גאגא בוקינג

 רגב הוד
23,000 

 חיים משה
40,000 

 שימי תבורי
20,000 

 שימי תבורי 
20,000 
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, סמו הנדסת חשמל בע"מ, ( בע"מ2003כנון חשמל )טיקטין ת , איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"ממרכז י.ר בע"מ, 

 אינג' י. אהרוני 

 .הנדסת חשמל בע"מ

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 87,750 -( בע"מ2003טיקטין תיכנון חשמל ). 1

 ₪. 99,450 -ספיר מרכז י.ר בע"מ .2

 ₪. 102,428.82 -איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ. 3

 

הסתיימה בהסכמת הצדדים ,  מצ"ב מכתב מחברת  ההתקשרות עם המתכנן הקודם ) חברת קלינפלץ( הערה : 

 קלינפלץ  אשר בו מפורט היעדר דרישות עתידיות כלפי העירייה . 

 כמו כן, מצ"ב מייל מהמחלקה המשפטית המאשר הפסקת ההתקשרות. 

 

  ( בע"מ2003טיקטין תיכנון חשמל )חברת הצעת המחיר הזולה של ההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר 

 כולל מע"מ.  ₪ 87,750 ע"ס

 

  2370 -מקור תקציבי

 (7)נספח מס' 

 

 אריאלס "מתקני למידה עבור ביההתקנת  - 2020382/הצעה מס'  .8

חברות כדלקמן: גנית פארק בע"מ, איכות  4-, אגף הנדסה פנה להתקנת מתקני למידה עבור ביה"ס אריאל לשם 

 בע"מ. מוצרי פיברגלס עצמון, גן משחקים אייל לב בע"מהמשחק א.ד בע"מ,  

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 22,698 -גן משחקים אייל לב בע"מ. 1

 הצעתם נפסלת מאחר והמתקנים שהציעו הינם שונים מבקשת העריייה ( . ₪ )  57,400 -. גנית פארק בע"מ2

 

כולל  ₪ 22,698גן משחקים אייל לב בע"מ חברת  הצעת המחיר של  ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 

 מע"מ.

 

  2809 -מקור תקציבי

 (8)נספח מס' 
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עבור תכנון  תנועה ותחבורה בע"מהגדלת חוזה עם חברת מ.ת.נ הנדסת - 239/2020הצעה מס'  .9

 תנועה בתב"ע

 שופטים דרום 

מ.ת.נ הנדסת תנועה ותחבורה חברת עם    26.05.2016אגף הנדסה מבקש לאשר הגדלת ההתקשרות מיום 

 ₪  56,500ע"ס  בע"מ

 , זאת מהנימוקים הבאים :  לא כולל מע"מ

הייתה ע"ב תעריפי משרד השיכון ולשטח בנייה השקול ע"י החברה ואושרה בוועדה  2015-בההצעה שהוגשה  .1

 מ"ר. 136,000 -ל

 במהלך הזמן, שונתה פרוגרמת הבנייה לא מעט פעמים. .2

יותר  3.4שזה פי  מ"ר 463,367 -לשטח בנייה השקול הוגשה פרוגרמה מאושרת לפי , 2019בתחילת שנת  .3

 ממה שנחתם 

 החוזה הראשוני. 

 . 2016, דבר שלא קרה מאז הגדלה זו תאפשר עבודה רציפה ומהירה על התב"ע .4

 יציאה להתמחרות מחדש יכולה להביא למצב שיגיע מתכנן חדש שלא מכיר את התכנית ויצטרך "זמן לימוד" .5

אשר יעכב את אישור התכנית אשר נמצאת בשלבים מתקדמים, לראשונה מאז שנחתם החוזה עם החברה 

 . 2012כנית החלה בשנת ובכלל מאז שהת 

 מע"מ.  לא כולל ₪  56,500סכום ההגדלה הינה ע"ס      

 -התייחסות המחלקה המשפטית 

" חוזה הבא להגדיל את הוצאות העירייה בפרט מפרטי  - א' לתקנות העיריות ) מכרזים( 7בהתאם לקבוע בסעיף 

נוכח מההוצאות לגבי אותו פרט על פי חוזה קיים "  ו 50%חוזה קיים ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות לא יעלה על 

 בקשת העובדה כי 

 -ל 136,800 -גדלת הוצאות העירייה בפרטי חוזה קיים וזאת בשל הגדלת שטח בנוי ) מאגף ההנדסה הינה לה

מ"ר( בהתאם להתייחסות הועדה המחוזית ועירייה אינה חולקת המהות, על כן יש להתאים את היועץ  463,367

 לעדכונים בתכנית. 

 

יובהר כי כיום קבלת הצעת מחיר חדשה , תביא להגדלת ההוצאות באופן מהותי מכיוון שמדובר בהכנת נספח 

 תנועה מחדש . 

 

לא ₪  56,500ע"ס  מ.ת.נ הנדסת תנועה ותחבורה בע"מהגדלת החוזה עם חברת אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

  מע"מ. כולל 

 

  2852 -מקור תקציבי
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 (9נספח מס' )

 

 

 ות הועדה :לצמה

 

 

  הנחיית פורום התנדבות עירוני - 2020312/-15הצעה מס'  .1

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר נציגת האגף לשירותים חברתיים ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת 

 ההצעה 

 האגף לשירותים חברתיים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת הזולה ביותר, 

 רמי 

 297 –שעות, עלות לשעה  18 –שעות, סה"כ שעות לפורום  3  -) כל מפגש  כולל מע"מ₪ 7,914סטוויצקי  בסך 

 לא כולל מע"מ (. ₪ 

 

 יוסי ג'וז כהן  -קבוצת תיאטרון עירונית  הארכת התקשרות עם במאי - 2020322/הצעה מס'  .2

פורסם מכרז  2020העובדה בחודש יולי  תרבות , מנהל מח'לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

וכן על מנת להמשיך בפעילות רציפה ועמידה בתכנית  והנושא טרם עלה לדיון בפני ועדת מכרזים

לאשר הארכת ההתקשרות עם העבודה , הועדה מאשרת המלצת מח' תרבות וממליצה בפני ראש העיר 

 מ כולל מע" ₪  5,500בעלות של   (01.01.2021ועד ליום  01.09.2020הבמאי יסי ג'וז בארבעה חודשים ) 

 לחודש. 

 

הערה : בתקופת הקורונה ובעת שאינה מתקיימת פעילות, העירייה לא תשלם , על המחלקה המקצועית לעדכן 

 את יוסי ג'וז כהן. 

 

 רכישת ריהוט וציוד למלתחות לאצטדיון הכדורגל בגו'אריש - 2020233/הצעה מס'  .3

וממליצה בפני מח' רכש הועדה מאשרת המלצת קבלת הסבר מנהלת מח' רכש ,לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 ראש העיר

 ים, בהתאם להצעה הזולה ביותר לפריט כפי שיפורט להלן : מהספק לאשר הרכישה

 לא כולל מע"מ. ₪  6,700מ.נ.ל בע"מ ע"ס 

 לא כולל מע"מ. 8,584ע"ס   אמבין סיסטם בע"מ
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 ספורט עבור גני  הילדיםרכישת ציוד  -  2020423/הצעה מס'  .4

וממליצה בפני מח' רכש הועדה מאשרת המלצת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנהלת מח' רכש ,

ראם ספורט ומחנאות ים, בהתאם להצעה הזולה ביותר לפריט כדלקמן : הספק 3 - מ לאשר הרכישה ראש העיר

 בע"מ .  בע"מ, האתלט יצור ושיווק מוצרי ספורט, ספורט גום 2013

 לא כולל מע"מ. ₪  143,100סך כלל הרכישה משלושת הספקים לא תעלה על 

 

 תיקון מערכת מיזוג אוויר בהיכל הספורט דויד רזיאל - 2020352/הצעה מס'  .5

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה  נציג אגף הספורטלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

משיק מרכז  עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות ספורט אגף הועדה מאשרת המלצת  הזולה ביותר

 כולל מע"מ.₪  46,870ע"ס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4-טברנה פסטיבל רמלה עיר עולם  ,מופעים לגיל הרך - 239/2020הצעה מס'  .6

וממליצה  אירועיםמח' הועדה מאשרת המלצת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנהל מח' אירועים ,

 בפני ראש העיר 

 ובהתאם לזמינות ולצורך :  "פ צורך וכפוף להתניות הקורונה (כמפורט להלן ) עלאשר ההתקשרות 

 מופעים לגיל הרך  .1

 לא כולל מע"מ.  13,375בולבל ( ע"ס )מופע של יובל המ ספק כספיתה .א

 לא כולל מע"מ. ₪  15,000( ע"ס  ) מופע של מיכל הקטנהNMCהספק   .ב

 

  4 -פסטיבל עיר עולם מופע טברנה  .2

 
     . לא כולל מע"מ₪  20,000)מופע של שימי תבורי ( ע"ס  הספק בילוי פלוס

 

 הערות : 

 בשל גורם עליון , העירייה לא תישא בעלויות ו/או פיצוי יםבמידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירוע. 

  ככל שיידרש , הרלוונטיים להנחיות הגורמיםהצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף
 רוע למועד אחר בהסכמת הצדדים.יאו יידחה הא/ יבוטל ו
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 המופע לא , או כל גורם ממשלתי אחר לא יאפשרו את קיום\יובהר כי במידה והנחיות משרד הבריאות ו
 כל תמורה. לא תשלם העירייהו ם יתקיי

 המשך תכנון חשמל, תאורה ותקשורת בשכונת ג'ואריש מתוקף הסכם הגג - 240/2020הצעה מס'  .7

תיים ההסכם עם המתכנן הקודם הס לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף ההנדסה , משנמצא כי

 אגף הנדסההועדה מאשרת המלצת  ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר ) מצ"ב מייל מהמשפטית ( וכן

 ₪ 87,750 ע"ס ( בע"מ2003כנון חשמל )ת טיקטין חברת עם  פני ראש העיר לאשר ההתקשרות וממליצה ב

 כולל מע"מ. 

 

 ס אריאל"מתקני למידה עבור ביההתקנת  - 241/2020הצעה מס'  .8

וממליצה  אגף הנדסההועדה מאשרת המלצת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף ההנדסה , 

 בפני ראש 

 כולל מע"מ. ₪ 22,698גן משחקים אייל לב בע"מ חברת   עם העיר לאשר ההתקשרות 

 

עבור תכנון  תנועה ותחבורה בע"מהגדלת חוזה עם חברת מ.ת.נ הנדסת -242/2020הצעה מס'  .9

 תנועה בתב"ע שופטים דרום

א' לתקנות העיריות )  7בסעיף ובהתאם לקבוע לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף ההנדסה 

" חוזה הבא להגדיל את הוצאות העירייה בפרט מפרטי חוזה קיים ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות לא  -מכרזים( 

מההוצאות לגבי אותו פרט על פי חוזה קיים "  ונוכח העובדה כי בקשת אגף ההנדסה הינה להגדלת  50%יעלה על 

מ"ר( בהתאם  463,367 -ל 136,800 -את בשל הגדלת שטח בנוי ) מהוצאות העירייה בפרטי חוזה קיים וז

 להתייחסות הועדה המחוזית ועירייה אינה חולקת המהות, על כן יש להתאים את היועץ לעדכונים בתכנית. 

הערה : יובהר כי כיום קבלת הצעת מחיר חדשה , תביא להגדלת ההוצאות באופן מהותי מכיוון שמדובר בהכנת 

 מחדש.נספח תנועה 

הגדלת החוזה עם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר אגף הנדסה לאור כל האמור לעיל, הועדה מאשרת המלצת 

  מע"מ. לא כולל ₪  56,500ע"ס  מ.ת.נ הנדסת תנועה ותחבורה בע"מחברת 

 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                     

 מנכ"ל העירייה         גזברית  העירייה                                                                               
 

 החלטות ראש העיר:

 
  הנחיית פורום התנדבות עירוני - 15-231/2020הצעה מס'  .1
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שעות,  3  -) כל מפגש  כולל מע"מ₪ 7,914סטוויצקי  בסך רמי ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 סה"כ שעות 

 לא כולל מע"מ (. ₪  297 -שעות, עלות לשעה 18 -לפורום 

 

 יוסי ג'וז כהן  -קבוצת תיאטרון עירונית  הארכת התקשרות עם במאי - 232/2020הצעה מס'  .2

ועד  01.09.2020הבמאי יסי ג'וז בארבעה חודשים ) הארכת ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 לחודש.  מ כולל מע" ₪  5,500בעלות של   (01.01.2020ליום 

 

הערה : בתקופת הקורונה ובעת שאינה מתקיימת פעילות, העירייה לא תשלם , על המחלקה המקצועית לעדכן 

 את יוסי ג'וז כהן. 

 

 רכישת ריהוט וציוד למלתחות לאצטדיון הכדורגל בגו'אריש - 233/2020הצעה מס'  .3

 ים, בהתאם להצעה הזולה ביותר לפריט כפי שיפורט להלן : מהספק הרכישה מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 לא כולל מע"מ. ₪  6,700מ.נ.ל בע"מ ע"ס 

 לא כולל מע"מ. 8,584ע"ס   אמבין סיסטם בע"מ

 

 רכישת ציוד ספורט עבור גני  הילדים -  2020423/הצעה מס'  .4

ראם ספורט ר לפריט כדלקמן : ים, בהתאם להצעה הזולה ביותהספק 3 - ממאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה  

 בע"מ, האתלט יצור ושיווק מוצרי ספורט, ספורט גום בע"מ .  2013ומחנאות 

 לא כולל מע"מ. ₪  143,100סך כלל הרכישה משלושת הספקים לא תעלה על 

 

 תיקון מערכת מיזוג אוויר בהיכל הספורט דויד רזיאל - 2020352/הצעה מס'  .5

 כולל מע"מ.₪  46,870ע"ס משיק מרכז  עםההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 4-טברנה פסטיבל רמלה עיר עולם  ,מופעים לגיל הרך - 239/2020הצעה מס'  .6

"פ צורך וכפוף להתניות הקורונה ( ובהתאם לזמינות כמפורט להלן ) ע מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות

 ולצורך : 

 מופעים לגיל הרך .1

 לא כולל מע"מ.  13,375)מופע של יובל המבולבל ( ע"ס  ספק כספיתה .א

 לא כולל מע"מ. ₪  15,000) מופע של מיכל הקטנה ( ע"ס NMCהספק  .ב

 



  ס"ד ב
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  4 -מופע טברנה פסטיבל עיר עולם  .2

 
     . לא כולל מע"מ₪  20,000)מופע של שימי תבורי ( ע"ס  הספק בילוי פלוס

 

 הערות : 

  בשל גורם עליון , העירייה לא תישא בעלויות ו/או פיצוי יםהאירועבמידה והעירייה תיאלץ לבטל את. 

 ככל שיידרש , הרלוונטיים הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים
 רוע למועד אחר בהסכמת הצדדים.יאו יידחה הא/ יבוטל ו

 המופע לא , אחר לא יאפשרו את קיוםאו כל גורם ממשלתי \יובהר כי במידה והנחיות משרד הבריאות ו
 כל תמורה. לא תשלם העירייהו ם יתקיי

 

 המשך תכנון חשמל, תאורה ותקשורת בשכונת ג'ואריש מתוקף הסכם הגג - 240/2020הצעה מס'  .7

כולל  ₪ 87,750 ע"ס ( בע"מ2003כנון חשמל )ת טיקטין חברת  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 מע"מ. 

 

 ס אריאל"מתקני למידה עבור ביההתקנת  - 241/2020הצעה מס'  .8

 כולל מע"מ. ₪ 22,698גן משחקים אייל לב בע"מ חברת    מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 

עבור תכנון  תנועה ותחבורה בע"מהגדלת חוזה עם חברת מ.ת.נ הנדסת -242/2020הצעה מס'  .9

 תנועה בתב"ע שופטים דרום

לא ₪  56,500ע"ס  מ.ת.נ הנדסת תנועה ותחבורה בע"מהגדלת החוזה עם חברת   הועדה ומאשרמאמץ החלטת 

  מע"מ. כולל 

 

 

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  

 ראש העיר                                                                                                                 
  רמלה


