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 דצמבר 15 ) תשפ"א  כסלו' כט שלישי התקיימה ביוםועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( ישיבת  מ
 ZOOMבאמצעות אפליקציית -  (2020

 
 משתתפים:                                                                             נוכחים:

         מנהל מח' תרבות   -אבי ברנס                                       גזברית העירייה             -רוזה עללאל

     משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש   

                                                                                 מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   

 
 

 הנדון:
 

 
עוזי  -הצבת אלמנט עיצובי להנצחת זוהר ארגוב ז"ל בכיכר שושנה דמארי  - 2020222/הצעה מס' . 1

 חיטמן

עוזי חיטמן   -כיכר שושנה דמארי העיר להנצחת זוהר ארגוב ז"ל ב לאחר החלטת ועדת שמות ואישור מועצת 

 בשכונת 

 שיענה על הדרישות לעיצוב מונומנט לכיכר. אומן לאיתור  הנהלת העירייה פנתהקריית האומנים, 

נעשתה פנייה טלפונית לחברת ניו ספארי איתור חברות אשר להן היכולת לבצע את העבודה , לשם  לאחר בדיקה

 ונמצא כי החברה בעלת יכולת להוציא לפועל את הרעיון של המונומנט לעיצוב הכיכר. בע"מ 

באמצעות הרשתות החברתיות לשם  אשר הועברו לשיתוף הציבור אופציות   4 חברת ניו ספארי בע"מ הציגה 

 בחירת מונומנט המתאים ביותר.

 "כינור וירח".  -לאחר תום ההצבעה נבחרה האפשרות עם הכי הרבה הצבעות

 לא כולל מע"מ. ₪  249,000הצעת המחיר של החברה הינה 

 :הערות

 טור לבסיס, להתקנת הפסל וליציבות הפסל.. הצעת המחיר כוללת אישור קונסטרוק1

 . המחיר כולל הובלה והתקנה לבטון קיים בשטח לפי פרט של האמן.2

 ימים מקבלת הזמנת העבודה. 30תוך  30% -תנאי תשלום .3

 ימים מביקור לקוח במפעל ואישור הפסל להתקנה. 30תוך  30%                       

 ימים מגמר הביצוע בשטח ואישור ע"י המזמין.  30תוך  40%                       

 לא כולל נזק בזדון )ונדליזם(. (UVשנים לאלמנט. כולל לעמידות בקרינת השמש ) 3. אחריות 4

 ימי עסקים מקבלת ההזמנה. 180תוך  -. זמן ביצוע5

 . יש לבצע עבודות פיתוח והכנה לפני הצבת האלמנט.6

 

 לא כולל מע"מ. ₪  249,000של חברת ניו ספארי בע"מ ע"ס  ההתקשרות לאשר  מבוקש

 

  2854 -מקור תקציבי
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 (1)נספח מס' 

 

 -( שלב ב' )ביצוע קידוחי ניסיון עמוקים ובדיקות שדה לטובת קירוי השוק  - 2020322/הצעה מס' .2

 ביטול החלטה

קידוחי ניסיון משה בר חברת  אישרה ההתקשרות עם 10.11.2020מיום  59/2020-15 מס' הצעות פטורות ועדת 

 .לקידוחי ניסיון בשוק לטובת הקירוי של שלב ב'כולל מע"מ ₪  14,040ע"ס בע"מ 

מאחר ונדרש לבצע את העבודה גם בשעות הלילה עקב מורכבות הפרויקט, החברה לא יכולה לבצע את ואולם, 

 ה הראשונה לא נילקח בחשבון עבודות לילה(.י)בפני ודה בסכום שאושר העב

 

 

כל את ביטול ההתקשרות וכי לא תהיינה להם מצ"ב מכתב מחברת משה בר קידוחי ניסיון בע"מ כי היא מאשרת **  

 טענה

 .  עקב הביטול כלפי העירייה      

 

₪  14,040ס קידוחי ניסיון בע"מ ע" משה בר חברת  ההתקשרות עם ביטול  לאור האמור, אגף הנדסה מבקש לאשר  

 כולל מע"מ .

 

 (2)נספח מס'  

 שלב ב' -לטובת קירוי השוק  ביצוע קידוחי ניסיון עמוקים ובדיקות שדה - 2020422/. הצעה מס' 3

חברות כדלקמן:  3 -שלב ב', אגף הנדסה פנה ל - קירוי השוקביצוע קידוחי ניסיון עמוקים ובדיקות שדה לטובת לשם 

 ליבנה קידוחים בע"מ, ליאור קידוחי ניסיון בע"מ, משה בר קידוחי ניסיון בע"מ.

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 כולל מע"מ. ₪ 28,314 -קידוחים בע"מ הליבנ. 1

 כולל מע"מ .₪  29,250 -ניסיון בע"מ ליאור קידוחי. 2

 כולל מע"מ.₪  29,250 -. משה בר קידוחי ניסיון בע"מ3

 

₪   28,314 ע"ס ליבנה קידוחים בע"מחברת של  ההצעה הזולה ביותר ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 

 כולל מע"מ. ₪

  2852 -מקור תקציבי

 

 (3)נספח מס' 

 

 ( 9רכישת והתקנת וילונות לבית ספר קשת )ברחוב  יוסי בנאי  - 2020522/. הצעה מס' 4
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ספקים כדלקמן: מאי  5-מנהלת מח' רכש פנתה ל ,לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת וילונות לבית ספר קשת

 מגי'ק, דקו טים בע"מ, ל.מ שיווק לותן מינס בע"מ, סאן דקור ייצור מוצרי הצללה, בר אור וילונות והצללה.

 הספקים שנענו לפניה: מאי מגי'ק, דקו טים בע"מ, ל.מ שיווק לותן מינס בע"מ, סאן דקור ייצור מוצרי הצללה.

 

 להלן טבלת הצעות מחיר: 

     טבלת השוואות וילונות בי"ס קשת 

מאי 
 מג'יק

 לותן
 מינס

סאן  
 דקו טים דקור

 תיאור הפריט/העבודה/השירות
יחידת 

 מידה
 כמות

סה"כ 
 מחיר

סה"כ 
 מחיר

סה"כ 
 מחיר

סה"כ 
 מחיר

הצעת מחיר עבור ייצור אספקה והתקנת כ 
מטר רץ קומפלט, וילונות פלדים  מבד  71 –

טקסטיל  המותקנים על גבי מסילות. בד 
 85%. הצללה  2בד פי   M3מעכב בעירה

חדרי ספח וחדר מדעים  2כיתות אם  7עבור 
במבנה חדש. ההצעה כוללת מסילות 

 אספקה והתקנה 

 22000 19800 20235 17400 71  צמר" 

 22000 19800 20235 17400     ₪סה"כ ללא מע"מ 

 

האם הספק מאי מג'יק עבר את גובה הפטור בשנה האחרונה גם לעבודות אחרות ? מנהלת מח'  -לשאלת הועדה 

 רכש משיבה לא. 

 

 .לא כולל מע"מ₪  17,400ע"ס  מאי מגי'ק -הצעתו זולה ביותר מהספק אשר  הרכישהלאשר מח' רכש ממליצה 

 

 2023562930 - מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 

 

 

 תיאטרון רמלה - "מולייר"עיצוב ותפירת תלבושות להצגה  -226/2020הצעה מס'  .5

 3-פנתה ל תרבות ואירועים מחלקת "מולייר"עיצוב ותפירת תלבושות להצגה לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 .מירי רואה, אלה קולסוניק, מיכל קנדלספקים כדלקמן: 

 הספקים שנענו לפניה: מיכל קנדל.

 

 העבודה תכלול הכנת סקיצה צבעונית לכל דמות בתיאום מראש עם הבמאי ועד לאישורו הסופי.

 .תפירת התלבושת מבדים ובסגנון על פי ההנחיה של הבמאי ויכללו אקססוריז כמטפחות, כפפות, כובעים  ואחר

 

 להלן טבלת הצעת מחיר : 

 מיכל קנדל   
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סה"כ  גילאים כמות תיאור דמות
א עלות ל

 מע"מ  כולל 

 תלבושת עלות
אחת נוספת זהה 
 לא כולל סקיצה 

 מע"מ א כולל ל
     גברים
החולה המדומה, אב הבית, חולני, היפוכונדר,  -ארגאן

 50בסביבות גיל 
1 17 850 350 

אחיו של החולה, המאהב של טואנט, גבר נאה,   -בראלד
 30זממן, בסביבות גיל 

1 16 850 350 

גבר צעיר, ערס, אהובה של אנג'ליק, מוזיקלי,   -קליאנט
 20בסביבות גיל 

1 16 850 350 

רופא, אביו של תומאס, חכמולוג ומתנשא,  -דיאגנוזה
 40-50בסביבות גיל 

1 17 850 350 

בנו של דיאגנוזה, החתן המיועד של אנג'ליק,  -תומאס
 13נמוך ומצחיק, מתנשא, בן 

1 12 850 350 

 350 850 17 1 הרופא הבכיר, רמאי, שרלטן, מבוגר. –קק -דה

     נשים

המשרתת, אהובתו של בראלד, זריזה, דאגנית,  -טואנט
 30בסביבות גיל 

1 17 850 350 

, מיועדת לחתונה, בתו הבכורה של ארגאן -אנג'ליק
 20מאוהבת בקליאנט, חולמנית, בסביבות גיל 

1 17 850 350 

אשתו של ארגאן, תחבולנית, ססגונית, תאוות  -בלין
 40בצע, בסביבות גיל 

1 17 850 350 

בתו הצעירה של ארגאן, שטותניקית,  -לואיזון
 8בסביבות גיל 

1 15 850 350 

   8500 3500 
 

 

   תלבושות(. 20)  לא כולל מע"מ₪  12,000ע"ס מיכל קנדל  מהספקהרכישה לאשר מח' תרבות ואירועים ממליצה 

 

 1822000755  - תקציבי מקור 

 (5)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 החלטות הועדה:
 

  

עוזי  -הצבת אלמנט עיצובי להנצחת זוהר ארגוב ז"ל בכיכר שושנה דמארי  - 2020222/הצעה מס' . 1

 חיטמן
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הנהלת העירייה פנתה לאיתור אומן לעיצוב מונומנט לכיכר בנספחים ההסבר שניתן לפיו לאחר  עיון בבקשה ו

 להנצחת זוהר ארגוב

( החלטת ועדת שמות ואישור מועצת העיר קריית האומנים )  בשכונת   עוזי חיטמן  -דמארי   שושנה ז"ל  ברחובות 

 יכולת להוציא את הרעיון לפועל.וכן נמצא כי לחברת ניו ספארי ה

אופציות אשר הועברו לשיתוף הציבור  באמצעות הרשתות החברתיות   4חברת ניו ספארי בע"מ הציגה  כמו כן,  

 "כינור וירח". -לאחר תום ההצבעה נבחרה האפשרות עם הכי הרבה הצבעות לשם בחירת מונומנט המתאים ביותר.

, 1987  -לתקנות העיריות ) מכרזים(, תשמ"ח ( 5) 3ובהתאם להוראת  סעיף , ההליך שנעשה לאור האמור לעיל 

 לא כולל מע"מ.₪  249,000הועדה מאשרת ההתקשרות עם חברת ניו ספארי בע"מ ע"ס 

 

 -(  שלב ב') ביצוע קידוחי ניסיון עמוקים ובדיקות שדה לטובת קירוי השוק  - 2020322/הצעה מס'  .2

 ביטול החלטה

נדרש לבצע את העבודה גם בשעות הלילה עקב  לפיו  בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסהלאחר  עיון 

מורכבות הפרויקט החברה לא יכולה לבצע את העבודה בסכום שאושר  )בפנייה הראשונה לא נילקח בחשבון 

 עבודות לילה(.

קידוחי משה בר ההתקשרות עם חברת  ביטול  לאשר  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר

 כולל מע"מ .₪  14,040ניסיון בע"מ ע"ס 

 

 שלב ב' -לטובת קירוי השוק  ביצוע קידוחי ניסיון עמוקים ובדיקות שדה  - 224/2020הצעה מס' . 3

נדסה וממליצה בפני הועדה מאשרת המלצת אגף ה  ,בנספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסהלאחר  עיון בבקשה ו    

 ראש העיר 

 כולל מע"מ. ₪  ₪ 28,314 ע"ס ליבנה קידוחים בע"מחברת  ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות  עם  לאשר    

 

 ( 9רכישת והתקנת וילונות לבית ספר קשת )ברחוב  יוסי בנאי  - 225/2020הצעה מס' . 4

מח' רכש וממליצה בפני ראש הועדה מאשרת המלצת   ,בנספחים, הסבר מנהלת מח' רכשלאחר  עיון בבקשה ו  

 העיר לאשר

 .לא כולל מע"מ₪  17,400מאי מגי'ק ע"ס   -שהצעתו הזולה ביותר  מהספקהרכישה   

 

 תיאטרון רמלה "מולייר"עיצוב ותפירת תלבושות להצגה  -226/2020הצעה מס'  .5

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' תרבות ,  הועדה מאשרת המלצת מח' תרבות וממליצה בפני ראש   

 העיר לאשר

 תלבושות(. 20לא כולל מע"מ ) ₪  12,000מיכל קנדל ע"ס  מהספקהרכישה   
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 רונן עזריה                                       רוזה עללאל                                               
 מנכ"ל העירייה                         גזברית  העירייה                                               

 

 

 

 

 

 

 החלטות ראש העיר:

 

עוזי  -הצבת אלמנט עיצובי להנצחת זוהר ארגוב ז"ל בכיכר שושנה דמארי  - 2020222/הצעה מס' . 1

 חיטמן

( לתקנות העיריות ) מכרזים(, 5) 3סעיף מאמץ החלטת הועדה ) פירוט אודות ההליך שנעשה ובהתאם להוראת 

 (1987  -תשמ"ח 

 לא כולל מע"מ.₪  249,000חברת ניו ספארי בע"מ ע"ס ומאשר ההתקשרות עם 

 

 -(  שלב ב') ביצוע קידוחי ניסיון עמוקים ובדיקות שדה לטובת קירוי השוק  - 2020322/הצעה מס'  .2

 ביטול החלטה

כולל ₪  14,040קידוחי ניסיון בע"מ ע"ס משה בר ההתקשרות עם חברת  ביטול  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 מע"מ .

 

 שלב ב' -לטובת קירוי השוק  ביצוע קידוחי ניסיון עמוקים ובדיקות שדה  - 224/2020הצעה מס' . 3

 כולל מע"מ. ₪  ₪ 28,314 ע"ס ליבנה קידוחים בע"מחברת   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם     

 

 ( 9רכישת והתקנת וילונות לבית ספר קשת )ברחוב  יוסי בנאי  - 225/2020הצעה מס' . 4

לא כולל ₪  17,400מאי מגי'ק ע"ס   -שהצעתו הזולה ביותר  מהספק מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה

 .מע"מ

 

 ותפירת תלבושות להצגה "מולייר" תיאטרון רמלהעיצוב  -226/2020הצעה מס'  .5

 תלבושות(. 20לא כולל מע"מ ) ₪  12,000מהספק מיכל קנדל ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה  
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מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                 
  רמלה


