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 - (2021 יוני 10) תשפ"א סיון חמישי ל' תקיימה ביום( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת  מ

 .ZOOMבאמצעות אפליקציית 
 

 

 משתתפים:                                                                              נוכחים:

ס. מהנדסת העיר    -יגאל שפושניקוב                                                  גזברית העירייה  -רוזה עללאל   

אגף לשירותים חברתיים        -מירב אורנשטיין                                          משנה ליועמ"ש  -ופי ויטלם עו"ד ס  

אגף ביטחון  -מתן פינטו            כלכלן אגף הנדסה                          -רו"ח עוז בן שלוש   

                     מנהל קאנטרי עירוני -בוריס אוסטאוב                                               ס. מנהלת מח' רכש    -אבי דיל 

 מנהל מח' אירועים   -אורן רוזנברג       ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 
 

 הנדון:
 

 רמלה הנחיית קורס התנהלות כלכלית, במרכז עצמה - 2021913/הצעה מס'  .1

 עירית  רמלה  באמצעותלשם קבלת הצעות מחיר עבור הנחיית קורס התנהלות כלכלית במרכז עוצמה רמלה  

  פנתה  מרכז עצמה

 כדלקמן : עידן ביטרמן, לירון בן צוק, אסף מימון.ספקים  3 -ל 

 הספקים שנענו להצעה: עידן ביטרמן, לירון בן צוק, אסף מימון

 

 : להלן טבלת השוואות מחיר

 מחיר הסבר הספקשם 

 א כולל ל₪  15,660 סדנת התנהלות כלכלית  עידן ביטרמן

 מע"מ

 לא כולל ₪  16,500 סדנת התנהלות כלכלית לירון בן צוק

 מע"מ

 אסף מימון

קורס ניהול תקציב 

 משפחתי

 לא כולל ₪  16,000

 מע"מ

 

 18 )  לא כולל מע"מ₪   15,660סכום של עידן ביטרמן ב ההתקשרות עם אגף לשירותים חברתיים  ממליץ לאשר 

 לא כולל מע"מ(.לשעה ₪  290שעות  בעלות של  54עות אקדמיות בשבוע. סה"כ ש 3מפגשים שבועיים, 

שנים ב"תות תקשורת ותוצאות" ומלווה משפחות וקבוצות  8עידן ביטרמן, מאמן בכיר להתנהלות כלכלית מזה 

 בדרך לעצמאות כלכלית.

 

  1842210840 -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 

 

 שירות תחזוקה למערכות התרעה מפני רעידות אדמה במוסדות חינוך - 2021401/הצעה מס'  .2
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עיריית רמלה באמצעות קול קורא משרד החינוך התקינה מערכות להתרעה מפני רעא"ד בבתי  2015בשנת 

 הספר.

ע"פ זכייה במכרז מבין החברות  1980מערכות ע"י חברת רשף ביטחון בבתי ספר אשר נבנו עד לשנת  21הותקנו 

 שמורשות לספק ולהתקין את המערכות הנ"ל.

 שנים. 3המערכות היו במימון מלא של משרד החינוך כולל שירות ל

 5לא כולל מע"מ לתקופה של ₪  105,0000ע"ס חברת רשף ביטחון ההתקשרות עם ממליץ לאשר אגף הביטחון 

 . לשנה ( לא כולל מע"מ₪  21,000שנים ) 

 

 

 

 

 המערכות המותקנות במוסדות החינוך בעיר. של  שירות למתןבלעדית חברה הינה חברת רשף ביטחון  **

תמיכה טכנית , ביקורת שנתית , כיול  את תקינות המערכותהשירות כולל מוקד מבצעי אשר רואה בכל רגע נתון **

 רכיבים 

חלפים ללא עלות למעט החלפת סוללה בעלות במערכת , עדכון הגדרות וגרסת תוכנה , טיפול בתקלות , והחלפת 

150 . ₪ 

 

 אחזקת מוסדות חינוך אגף החינוך 1813200421 -מקור תקציבי 

 
 (2)נספח מס' 

 

 עיריית רמלה -אספקת חומרים כימיקלים למתחם הקאנטרי העירוני - 2021141/הצעה מס'  .3

, באמצעות אגף ספורט ואירועיםלשם קבלת הצעות מחיר עבור אספקת חומרים כימיקלים למתחם הקאנטרי העירוני  

.כל בע"מ-כימי, הידרופארם, זיו בריכות שחיה, הידרה, י.ג.ל שירותי מים בע"מ : ספקים 5 -מנהל הקאנטרי העירוני פנה ל  

כל בע"מ-כימי, הידרופארם, י.ג.ל שירותי מים בע"מ הספקים שנענו להצעה:  

 

 להלן טבלת השוואות מחיר : 

אומדן צריכה  תיאור הפריט/ העבודה/ השירות
 שנתי

י.ג.ל שרותי מים 
 בע"מ

 הידרופארם
 

 כל-כימי
 

מחיר 
 ליח'

סה"כ 
 מחיר

מחיר 
 ליח'

סה"כ 
 מחיר

מחיר 
 ליח'

סה"כ 
 מחיר

 6,072 1.15 5,808 1.10 6,970 1.32 ק"ג 5,280 ק"ג בצובר 1חומצת מלח 
 15,525 1.15 16,200 1.20 17,820 1.32 ק"ג  13,500 ק"ג בצובר 1היפוכלוריד נוזלי 
 9,450 105 5,850 65 8,370 93 יח' 90 ק"ג( 11שק ) PROאדמה דיאטומית 

HTH 1  10גרגירי באריזה   65%ק"ג 
 ק"ג

 4,500 10 7,200 16 7,065 15.7 ק"ג 450

 ₪  35,547 ₪  35,085 ₪  40,225 סה"כ מחיר 
 ₪  6,043 ₪  5,932.86 ₪  6,838 מע"מ
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 ₪  41,590 41,017.86 ₪  47,063 סה"כ כולל מע"מ 
 

מנהל הקאנטרי עירוני משיב כי אי מספיק ספקים בתחום שעונים על דרישות מדוע לא פורסם מכרז ?   -לשאלת הועדה 

 העירייה. 

 

₪  123,051מ ע"ס בע"  הידרופארםחברת  אגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 כולל מע"מ

כולל מע"מ לשנה (. ₪  41,017.89שנים )  3 -ל  

.כימיקליםלחברה רקע וניסיון בתחום אספקת   

 

1747300720/780קאנטרי עירוני: חומרים/ שונות   -קור תקציבי מ  

        
 (3)נספח מס'            

 

 

 רכישת חומרי חיפוי יבש לאחזקת גינות ציבוריות  - 2021214/הצעה מס'   .4

 לאחזקת גינות ציבוריות נדרש לרכוש חומרי חיפוי יבש. 

פקים כדלקמן: אבן ארי גרין בע"מ, סלעים.קום, גן האבן, ס 4 -לשם קבלת הצעות מחיר מנהלת מח' רכש פנתה ל 

 לגןכל בו 

 הספקים שנענו להצעה: אבן ארי גרין בע"מ, סלעים.קום. 

 

 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 השוואות טבלת

 יבש חיפוי חומרי

   ארי אבן   קום סלעים  

 'יח הפריט אורית

חישו
 ב

 יחידה מחיר כמות

 מ"מע ללא
₪ 

 מחיר

 ללא כ"סה

 ₪ מ"מע

 ליחידה מחיר

 ללא ח,ש

 כולל מ"מע

 הובלה

 לפריט

 יחידה מחיר

 ₪ מ"מע ללא

 מחיר

 כ"סה
 ללא

 ₪ מ"מע

 הערות

 דריכה אבני

100*50*5 

 משטח

משט
 ח

 לפי במשטח כמות 2800 1400 1900 2200 1100 2

 ר"מ 15 - כ הספקים

  ורודה גן אבן

 משטח10*20*30

משט
 ח

 במשטח ר"מ 20 0  2600 3600 1800 2

 לבנים נחל חלוקי

 4 גודל מבריק

 בלה

  9500 1900 2050 6250 1250 5 בלה
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הספקים  2 -סכום הרכישה מ. הספקים: אבן ארי גרין בע"מ, סלעים.קום  2-ממח' רכש ממליצה לאשר הרכישה 

 לא יעלה 

 לא כולל מע"מ.₪  30,000על 

 הרכישה תתבצע עפ"י י ההצעה הזולה ביותר בסה"כ כולל הובלה.

 

 1746000720 -מקור תקציבי 

 (4)נספח מס' 

 

 אגף הנדסה עבור רכישת מכונת סימון כבישים  -2021314/מס' הצעה  .5

 לאגף הנדסה נדרש לרכוש מכונת סימון כבישים.

ספריי טק ציוד צביעה,  ספקים כדלקמן:  3 -לשם קבלת הצעות מחיר עבור מכונה לסימון כבישים מח' רכש פנתה ל

 גדניר ציוד צביעה בע"מ, אסקו חברה לאספקה הנדסית בע"מ.

 

 הספקים שנענו להצעה: גדניר ציוד צביעה בע"מ, אסקו חברה לאספקה הנדסית בע"מ.

 : להלן טבלת השואות מחיר

 גדניר אסקו      טבלת השוואות מכונת סימון כבישים 

 תיאור הפריט/העבודה/השירות
יחידת 

 מידה
 כמות

מחיר יחידה 
ללא מע"מ 

 ₪ 

מחיר יחידה 
 ₪ ללא מע"מ 

  V  5900  Line Laserמכונת סימון כבישים  אירלס  בוכנתי מודל 
 ארה"ב.   GRACOתוצרת חברת 

 34000 31250 1 יחידה

 מפרט: 

        

  HONDAכ"ס  5.5מנוע בנזין 

 משאבת צבע מונעת עם מצמד

 התקן לסימון נתיבים עם מרסס ודיזה מסתובבת.

 ס"מ ודיזה מסתובבת. 45מ' צינור אירלס + מרסס עם מאריך  15

 נתוני המכשיר:

        

 ליטר בדקה. 6ספיקה: 

 .0.043דיזה מקסימלית לעבודה: "

 אטמ'. 230לחץ מקסימלי: 

 ק"ג. 105משקל: 

 81X102X165מידות : 

      31250 34000 

אסקו חברה לאספקה הנדסית בע"מ ע"ס   - שהצעתו הזולה ביותר מהספקמח' רכש ממליצה לאשר הרכישה 

 לא כולל מע"מ.₪  31,250

 

  5250 525 980 1800 180 10 בלה בלה 4 גודל טוף

 טרקוטה שברי
 בלה

  0  1450 5200 650 8 בלה

  0  1600 1600 800 2 יחידה הובלה

 מ"מע ללא כ"סה
₪  

   20650   17550  
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 1744000780 -מקור תקציבי 

 (5)נספח מס' 

 

 

 רכישת אביזרים להשקיה עבור אחזקת גינות ציבוריות -2021414/הצעה מס'  .6

 לאחזקת גינות ציבוריות נדרש לרכוש אבזרי השקיה.

ספקים כדלקמן: כל בו  7 -לשם קבלת הצעות מחיר עבור אביזרי השקיה לגינות ציבוריות מנהלת מח' רכש פנתה ל

 המשביר לחקלאי, נטפים, מ.ט.ר כלי גינון. עמיעד בע"מ, הכל בו לגן בע"מ, אלגו השקיה בע"מ, הגרעין בע"מ,

 הספקים שנענו להצעה: כל בו עמיעד בע"מ, הכל בו לגן בע"מ, הגרעין בע"מ

 

 חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. בנספח ומהווה מצ"ב טבלת השוואות מחיר **

 

 . מ בו לגן בע"מ, הגרעין בע"  כל בו עמיעד בע"מ, הכל  :הספקים 3-הרכישה מלאשר מח' רכש ממליצה 

 כולל מע"מ.לא ₪  100,000 הספקים לא יעלה על  3-סכום הרכישה מ

 הרכש יבצע תמהיל וירכוש עפ"י ההצעה הזולה ביותר בסה"כ להזמנה.

 

 2028862930 -מקור תקציבי 

 (6)נספח מס' 

 

 2021מופעים בשכונות לאירועי עיר הילדים והנוער קיץ   - 2021514/הצעה מס' .7

ספקים  9-מחלקת אירועים פנתה  ל  2021לשם קבלת הצעות מחיר עבור מופעי ילדים בשכונות העיר קיץ 

כדלקמן: ראש חוצות, חווה לוי,איוונט פרו ,ויסמן הפקות, זום הפקות, לגו הפקות, סופרסאונד, חוגגים הפקות, אילי 

 הפקות.

 

חוגגים הפקות, אילי הפקות.הספקים אשר נענו להצעה : ראש חוצות, זום הפקות,   

 

 פירוט הדרישות:

 ובנוסף להציע הצעת מחיר לעסקת חבילה. על הספק לתמחר כל פארק/שכונה בנפרד  .1

 כולל מע"מ.₪  150,000סכום עסקת החבילה לא יעלה על  .2

שתסופק ע"י  הגברה מתאימהעל הספק להציע תכנית מופעים לילדים הכוללת מנהל מקצועי צמוד לאירוע +  .3

 הספק.

  ,במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי ממשלה בנושא הקורונה

 העירייה לא 

 .תישא בעלויות ו/או פיצוי
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    הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש יבוטל

 או יידחה\ו

 .האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים  

 

 

 

 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר :

 

 גן גנדי

 

 אילי הפקות חוגגים הפקות זום הפקות ראש חוצות תאריך

5.7.21 

השירים 
 שאהבנו

דורית הפיה  פרופסור פוקס
 הקסומה

 רינת גבאי

12.7.21 
מופע בועות 

 סבון

 דור הגיבור האריה שאהב תות קרקס אפריקאי

 אריק לוי תותי גיבור העל מטוסי על קרקס 19.7.21

26.7.21 

החזן שלא ידע  שומבלה אבא קדברא אצלנו בחצר
 לקרוא

 ציבור דתי

 

 נאות בגין

 

 אילי הפקות חוגגים הפקות זום הפקות ראש חוצות תאריך
 ליה שומרת היער ציקולולו עופר ומאור צייר לי כבשה 6.7.21

13.7.21 
מופע בלוני 

 ענק

 טלי ומורן כספיון המופע של אופק

 הפרופסור המטורף מיטל ונעלי הפלא קרקס אפריקאי קרקס 20.7.21

27.7.21 
דני מסביב 

 לעולם

 על כנפי נשרים קרקס אבא קדברא

 ציבור דתי

 

 קריית האמנים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכזי המגדל הלבן

 

 אילי הפקות חוגגים הפקות זום הפקות ראש חוצות תאריך

 אילי הפקות חוגגים הפקות זום הפקות ראש חוצות תאריך
המתוקהמעיין  מירי תשירי עמי ותמי 7.7.21  טל מוסרי 

14.7.21 
מופע בועות 

 סבון

איתמר מטייל על  מטוסי על
 קירות

 ספורטולי

21.7.21 
הדייג ודג 

 הזהב

 שי נשיא מיץ פטל קרקס אפריקאי

28.7.21 
 איך שגלגל מסתובב אופק קסם של ילד אבא קדברא קרקס

 ציבור דתי
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7.7 

טל מוסרי ובוב 
 ספוג

 מיקי מיכל הקטנה מיקי

12.7 
טל מוסרי ובוב  מטוסי על

 ספוג

 דוד חיים מיקי

14.7 
מפרץ 

 ההרפתקאות

דוד חיים  \בן זיני  מיכל הקטנה  מיכל הקטנה 

  

סה"כ 
כולל 

 מע"מ 

147,000  ₪ 150,000  ₪ 150,000  ₪ 150,000  ₪ 

 

 . כולל מע"מ₪  150,000הספק אילי הפקות ע"ס ההתקשרות עם לאשר  אגף תרבות ספורט ואירועים ממליץ 

על בסיס החבילה האטרקטיבית  יודגש כי התכנסה ועדה מקצועית פנימית אשר בחירת הספק נעשתה בין היתר 

 5אמנים מובילים בשכונות העיר , סה"כ  2אמנים מובילים  ובנוסף  3חבילה הכוללת , ביותר והעלות הסבירה 

 אמנים מובילים ואטרקטיביים המתאימים לקהל היעד ולאופי האירועים. 

 

 1828400781, ק"ק משרד התרבות והספורט, 1822000754    -מקור תקציבי 

 (7)נספח מס' 

 

 לעבודות שרברב רכישת חומרים וציוד  - 2021614/מס' הצעה  .8

 .לעבודות בנאי נדרש לרכוש  חומרים וציוד

ספקים  7 -מנהלת מח' רכש פנתה ל רכישת חומרים וציוד לעבודות שרברב לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 בע"מ, מרזבית מרכז, אחים הרוש , ח.נ.טכניק, הום סנטר, חומרי בניין לוד, עולמי הבניה.כדלקמן: כל בו עמיעד 

 ו להצעה: כל בו עמיעד בע"מ, הום סנטר.הספקים שנענ

 

 חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. בנספח ומהווה מצ"ב טבלת השוואות מחיר **

 פריטים. 66** הום סנטר בהצעתם לא התייחסו ל

 

סכום . כל בו עמיעד בע"מ :שהצעתו זולה ביותר בשקלול ההזמנה  הספקהרכישה מלאשר  מח' רכש ממליצה 

 לא כולל מע"מ. ₪  60,000יעלה על שה לא הרכי

 

 

 2028862930 -מקור תקציבי 

 (8)נספח מס' 
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 GISחברת טלדור עבור מערכת עם  חוזההגדלת  - 2021714/הצעה מס'  .9

 GISעבור הקמה של מערכת  ( בע"מ1986חברת טלדור מערכות מחשבים )נחתם חוזה עם  14.06.15בתאריך 

 מע"מ.  לא כולל ₪  922,473.95עירונית ע"ס 

 

 שלבים:  2-במכרז נקבע כי העבודה תחולק ל

 הקמת המערכת  -שלב א'

 אופציונלי בהתאם לצורך.  -שלב ב'

 

אישרה הרחבת ההתקשרות עבור שלב ב' בסכום  4.6.2019מיום  28/2019-15וועדת הצעות פטורות מס' 

 כמפורט להלן:

  מע"מ.לא  כולל ₪  125,573 -תשתיות ועדכון קדסטרהקמה של מודול 

  מע"מ.לא כולל ₪  2,950דמי שימוש חודשיים 

 מע"מ לא כולל  ₪ 800 -עדכון והעלאת מסמך אל מול הקבלן. 

 

אל מול בסיס הנתונים  בתחום השיפוט של העיראת הגושים של  עם חברת טלדור, אגף הנדסה בוחן אחת לתקופה 

 של המרכז 

ועל כן יש לבצע עדכון ובחלקות נבחנים אל מול התוכניות  בגושיםכלל השינויים . למיפוי ישראל לאיתור שינויים

  .לקדסטר

חברה חיצונית לא יכולה לבצע את העירוני.  GISהעדכון יכול להתבצע רק ע"י חברת טלדור אשר מפעילה את אתר 

 העבודה 

ת כל בסיס בכדי שחברה חיצונית תבצע את העבודה עליה להסב או, העירמכיוון שאין בידה את כלל התוכניות של 

 .. דבר שאינו סביר וגם מייקר עלויותהנתונים של התוכניות והגושים למערכות שלה ואז לבצע את העבודה

 

 

 

 

 

 להלן הצעת המחיר של חברת טלדור:

מחיר ליחידה  כמות תיאור העבודה
 לפני מע"מ

סה"כ לפני 
 מע"מ

 סה"כ כולל מע"מ

 התאמת תכניות
 לקדסטר עדכני

 27,612 23,600 236 תכניות  100

 936 800 80 גושים  10 עדכון גושים
 28,548 24,400   סה"כ

 
 .2.6%שיעור ההגדלה הינו **
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בסכום של  ( בע"מ1986מערכות מחשבים )חברת טלדור עם  ההתקשרותהגדלת הנדסה ממליץ לאשר  אגף 

 כולל מע"מ.₪  28,548

 
  2444 -מקור תקציבי

 (9נספח מס' )

 

 

 לאיתור מבני בית ספר טרומיים בדיקות קונסטרוקציותביצוע  - 2021814/הצעה מס'  .10

סיסטם כדלקמן:  -, מינהל הנדסה פנה לביצוע בדיקות קונסטרוקציות לאיתור מבני בית ספר טרומייםלשם 

 מדידות טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, סקאן אין בע"מ, איזוטופ בע"מ.  MSI, מעבדות מתקדמות

 כולל מע"מ(. ₪  75,000) משמע,  כולל מע"מ לבי"ס₪  25,000 -הנדסה  אגף אומדן**

 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 כולל מע"מ סה"כ נווה יונתן בן גוריון  ברנקו וייס שם החברה

 140,400 46,800 46,800 46,800 איזוטופ בע"מ

MSI 161,285 63,590 51,480 46,215 מדידות טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ 

 73,008 24,336 24,336 24,336 סקאן אין בע"מ

 82,555 28,782 28,782 24,991 סיסטם מעבדות מתקדמות

 

 כולל מע"מ.₪  73,008ע"ס  אין בע"מ סקאןחברת של ההצעה הזולה ביותר  ההתקשרות עםהנדסה ממליץ לאשר אגף 

  2848 -מקור תקציבי

 (10)נספח מס' 

 

 לעיריית רמלה  2021אמנים לאירועי קיץ + פסטיבל רמלה עיר עולם   - 2021914/הצעה מס'  .11

לעיריית רמלה מנהל מח'   2021לשם  לקבלת הצעת מחיר עבור אמנים לאירועי קיץ + פסטיבל רמלה עיר עולם  

 אירועים פנה 

, כספית, טדי, שרית , הלו בוקינג VIP, הליקון, פיסטוק אמנים, שורה ראשונה, NMCכדלקמן:  ספקים 20-ל

, אור דוידסון , בים בם בום, משגב אורי, נתי הגעתי הופעתי, גאגא בוקינג, חוגגים 360הפקות, חווה לוי, בוקינג 

 . הפקות, בילוי פלוס, חתולי רחוב, איזידור

 פירוט הדרישות:

 תקופת האירועים:

 .2021יולי  -אירועי קיץ  -

 .חול המועד סוכות 22-24.9.2021  -פסטיבל רמלה עיר עולם  -
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 המגדל הלבן \מקום: פארק עופר 

 תאריכי האירועים ומיקומם הסופי יקבעו בתיאום משרד ההפקות  ואגף תרבות ספורט ואירועים

 לעירייה תהא הזכות להקדים או לאחר את תחילת המופע ברבע שעה.

 ייתכנו שינויים במקומות האירועים.

 להתרשמות והחלטה סופית. לנציג העירייה תהא אפשרות לצפות במופע

  ,במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי ממשלה בנושא הקורונה

 .העירייה לא תישא בעלויות ו/או פיצוי

  הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש

 ירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.או יידחה הא\יבוטל ו

 

 22.9.2021פסטיבל רמלה עיר עולם  -פתיחת הפסטיבל פארק עופר  -מופע מרכזי  .א

 , שרית הפקות, הליקוןVIP ,NMCהספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: 

 להלן פירוט  הצעות המחיר :

 

 

 

 

עבור  לא כולל מע"מ ₪  140,000שרית הפקות ע"ס הספק  ההתקשרות עםלאשר אגף ספורט ואירועים ממליץ 

  ניתמופע של האמ

 . עדן בן זקן 

 האמן והתאמה לקהל היעד.עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות מדובר ב

 

 פסטיבל  -מקור תקציבי 

 

 23.9.2021פסטיבל רמלה עיר עולם  -סיום הפסטיבל המגדל הלבן   -מופע מרכזי  .ב

 . , שרית הפקות, הליקוןVIP ,NMCהספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: 

 להלן פירוט  הצעות המחיר :

 

 

 

 

עבור  לא כולל מע"מ ₪  140,000שרית הפקות ע"ס הספק ההתקשרות עם לאשר אגף ספורט ואירועים ממליץ 

 מופע של האמן

 שרית הפקות NMC VIP הליקון

 החברים של נטאשה

150,000 

 איתי לוי

190,000 

 עומר אדם

250,000 

 עדן בן זקן

140,000 

NMC שרית הפקות הלו בוקינג 

 קירלנועה 

150,000 

 בניה ברבי

150,000 

 עדן חסון

140,000 
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 . עדן חסון

 עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.ה

 

 פסטיבל  -מקור תקציבי 

 

 

 

 

 

 22.9.2021פארק עופר  פסטיבל רמלה עיר עולם  -מופע פתיחה  .ג

 הספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: הליקון, גאגא בוקינג, טדי

 להלן פירוט  הצעות המחיר :

 

 

 

 

 

 

עבור מופע של  לא כולל מע"מ₪  30,000ע"ס  הספק טדי  לאשר ההתקשרות עםאגף ספורט ואירועים ממליץ 

 .  האמן רביב כנר

 והתאמה לקהל היעד.עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן ה

 

 פסטיבל  -מקור תקציבי 

 

 5.7.2021פתיחת מתחם הפטרייה  -מופע טברנה  .ד

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

 להלן פירוט  הצעות המחיר :

 

 

 

 

עבור מופע  לא כולל מע"מ₪  17,000ע"ס  הספק חתולי רחובההתקשרות עם לאשר אגף ספורט ואירועים ממליץ 

 טברנה של

 .  להקת חתולי רחוב

 כספית טדי גאגא בוקינג הליקון

 ספיר סבן

30,000 

 אגם בוחבוט

45,000 

 רביב כנר

30,000 

 מאור אדרי

55,000 

 נרקיס

30,000 

 אנה ז'ק

45,000 

 לואי עלי 

45,000 

 חתולי רחוב גאגא בוקינג בילוי פלוס

 שימי תבורי

25,000 

 ואורן חן סטלוס

20,000 

 חתולי רחוב

17,000 
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 עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.ה

 

 , פעולות תרבות ק"ק משרד התרבות והספורט 1822000754  -יתקציבמקור 

 

 22.9.2021פסטיבל רמלה עיר עולם  -מופע טברנה   .ה

 NMCהספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: כספית, הליקון, פיסטוק, 

 להלן פירוט  הצעות המחיר :

 

 

 

 

עבור מופע לא כולל מע"מ ₪  60,000ע"ס  הספק כספית לאשר ההתקשרות עםאגף ספורט ואירועים ממליץ 

 . טברנה של הפרויקט של רביבו 

 היעד.עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל ה

 

 פסטיבל  -מקור תקציבי 

 

 

 אחר \ 13.7.2021 \ 8.7.2021  -מופע לנוער קיץ   .ו

 הספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: כספית, גאגא בוקינג, טדי

 להלן פירוט  הצעות המחיר :

 

 

 

 

 עבור מופע של  לא כולל מע"מ ₪  40,000ע"ס  הספק כספית לאשר ההתקשרות עם ספורט ואירועים ממליץאגף 

 .  האמן מושיקו מור

 לות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.הע

 

 ., פעולות תרבות ק"ק משרד התרבות והספורט 1822000754  -י תקציב מקור

 

 23.9.2021מופע נוער בשילוב להקות פסטיבל רמלה עיר עולם  .ז

 הספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: כספית, גאגא בוקינג, טדי

 NMC פיסטוק הליקון כספית

 הפרויקט של רביבו

60,000 

 זהבה בן

70,000 

 עמיר בניון

70,000 

 חיים משה

65,000 

 טדי גאגא בוקינג כספית

 מושיקו מור

40,000 

 מרגי

60,000 

 נטע ברזילי

60,000 
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 להלן פירוט  הצעות המחיר :

 

 

 

 

עבור מופע של  לא כולל מע"מ₪  43,000ע"ס  טדיהספק עם  לאשר ההתקשרות אגף ספורט ואירועים ממליץ 

 . להקותבשילוב האמן אלה לי 

 עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.ה

 

 פסטיבל  -י תקציבמקור 

 

 22.9.2021סוף התהלוכה  פסטיבל רמלה עיר עולם  מופע נוער .ח

 הספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: חוגגים הפקות, גאגא בוקינג, טדי

 להלן פירוט  הצעות המחיר :

1.  

 

 

 

 

 

 

עבור  לא כולל מע"מ ₪  35,000ע"ס הספק חוגגים הפקות  לאשר ההתקשרות עםאגף ספורט ואירועים ממליץ 

 מופע

 . של האמן טיק טוק שואו

 עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.ה 

 

 פסטיבל  -י תקציבמקור 

 

 23.9.202122+פסטיבל רמלה עיר עולם מופעי ילדים  .ט

 , משגב אוריNMC, כספית, 360הספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: בוקינג 

 להלן פירוט  הצעות המחיר :

1.  

 טדי גאגא בוקינג כספית

 לואי עלי

45,000 

 סטפן

45,000 

 אלה לי

43,000 

 טדי גאגא בוקינג חוגגים הפקות

 סטפן

45,000 

 סטפן

45,000 

 עדן אלנה

35,000 

 טיק טוק שואו

35,000 

 אנה ז'ק

45,000 
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לא כולל מע"מ  עבור מופע ₪  25,000הספק בוקינג ע"ס אגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם  

 . יובל המבולבלעבור המופע של האמן לא כולל מע"מ ₪  25,000ע"ס   NMC+  משפחת ספירשל האמן 

 ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.עלות סבירה  ה

 

 פסטיבל  -י תקציבמקור 

 

  במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי ממשלה בנושא הקורונה, העירייה

 .לא תישא בעלויות ו/או פיצוי

  או \הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש יבוטל והצדדים מסכימים כי לאור נגיף

 יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.

 האגף מבקש אישור הועדה לקיום משא ומתן עם הזוכים . 

 

 האם האירועים עומדים בתנאים לקבלת ההרשאות מהמשרד המממן ? מנהל מח' אירועים משיב -לשאלת הועדה  

 כן. 

 

 (11)נספח מס' 

 

מופע ייחודי לזכרו של זוהר ארגוב "בצל הזוהר" לכבוד טקס חנוכת כיכר זוהר  - 2021501/הצעה מס'  .12

 15.7.2021ארגוב 

לכבוד טקס חנוכת כיכר זוהר   מופע ייחודי לזכרו של זוהר ארגוב "בצל הזוהר"  קבלת הצעת מחיר  עבורלשם 
. ארנון ארגוב עורקבי  -ארגוב הפקות לספק  פנהמחלקת אירועים מנהל  15.7.2021    ארגוב בתאריך   

 15.7.2021מופע ייחודי לזכרו של זוהר ארגוב "בצל הזוהר" לכבוד טקס חנוכת כיכר זוהר ארגוב בתאריך 

 להלן פירוט  הצעת המחיר :

360בוקינג   משגב אורי NMC כספית 

 משפחת ספיר

25,000 

 מיכל הקטנה

30,000 

 יובל המבולבל

25,000 

יובל המבולבל + מני ממטרה 

 50,000  הצגה משולבת

 מני ממטרה  

25,000 

 מיקי

30,000 

 ארגוב הפקות

כיכר זוהר מופע ייחודי לזכרו של זוהר ארגוב "בצל הזוהר" לכבוד טקס חנוכת 
 ארגוב.
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עבור לא כולל מע"מ ₪  16,000ע"ס  הספק ארגוב הפקותלאשר ההתקשרות עם אגף ספורט ואירועים ממליץ 
  מופע ייחודי לזכרו של זוהר ארגוב "בצל הזוהר" לכבוד טקס חנוכת כיכר זוהר ארגוב.

 בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.עלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל ה

 . ד התרבות והספורטק"ק משר \ 182200075 -מקור תקציבי 

  במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי ממשלה בנושא הקורונה, העירייה

 .לא תישא בעלויות ו/או פיצוי

  ,או \יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש יבוטל והצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה

 יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.

 

 (12)נספח מס' 

 

 חגיגות ספורט כדורגל   -מופע  אירוע פתיחת הקיץ  -2021151/הצעה מס'  .13

 3-מנהל מח' אירועים פנה ל (, ספורט כדורגל מופע פתיחת הקיץ ) חגיגותת מחיר  עבור אמנים ל וקבלת הצעלשם 

ס . בילו פלו , ספקים כדלקמן:  גאגא בוקינג  ,NMC 

 מופע  אירוע פתיחת הקיץ - חגיגות עליה לליגה ב'  

איטדיון עירוני - מקום  

15.6או  11.6 - תאריך  

 

 להלן פירוט  הצעות המחיר :

1.  

 

 

 

 

עבור  לא כולל מע"מ₪  20,000ע"ס  גאגא בוקינגהספק   לאשר ההתקשרות עםאגף ספורט ואירועים ממליץ 
 מופע של סטלוס 

 . ואורן חן
 אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס ה

 

 כולל מע"מ 16,000

 NMC גאגא בוקינג בילוי פלוס

 יואב יצחק
50,000 

 סטלוס ואורן חן
20,000 

 חיים משה
65,000 ₪  

 אבנר גדסי
40,000 

  

 שימי תבורי
25,000 
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 , פעולות תרבות ק"ק משרד התרבות והספורט  1822000754   - יתקציבמקור 

  במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי ממשלה בנושא הקורונה, העירייה
 .לא תישא בעלויות ו/או פיצוי

  או \הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש יבוטל והצדדים מסכימים כי לאור נגיף
 יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.

  האגף מבקש אישור הועדה לקיום משא ומתן עם הזוכה . 

 

 (14)נספח מס' 

 

 

 הפיספרויקט למעלה )ציורי קיר( מפעל  -דמי השתתפות עיריית רמלה  - 2021251/הצעה מס' .14

מענק הנו אחד התנאים למימוש ה, )ציורי קיר( פרויקט למעלה  -עיריית רמלה השתתפה בק"ק של מפעל הפיס 

 השתתפות 

החברה המבצעת גוסטאון בע"מ שהעירייה נדרשת לשלם ישירות עבור   כולל מע"מ₪    16,380הרשות בסך של 

  .515098507ח.פ. 

 פרויקט למעלה )ציורי קיר( מפעל הפיס  -דמי השתתפות עיריית רמלה  .א

.515098507אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: גוסטאון בע"מ ח.פ.  הספק  

 ל הלן הצעת המחיר:

 

 

 

ע"ס  515098507הספק ניגוסטאון בע"מ ח.פ. לאשר ההתקשרות עם אגף תרבות, ספורט ואירועים ממליץ 
של מפעל הפיס וכספק הבלעדי המאושר ע"י מפעל  הפרויקטכחלק מהתנאים למימוש   כולל מע"מ₪  16,380

  הפיס.

 1822000751 -י תקציב מקור

 (14)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

.515098507גוסטאון בע"מ ח.פ.   

₪  16,380  פרויקט למעלה )ציורי קיר( מפעל הפיס -דמי השתתפות עיריית רמלה 
 כולל מע"מ
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 המלצות  הועדה:

 

 רמלה הנחיית קורס התנהלות כלכלית, במרכז עצמה - 2021913/הצעה מס'  .1

ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה  נציגת אגף לשירותים חברתיים עיון בבקשה ונספחים, הסבר   לאחר

עם  ההתקשרותלאשר וממליצה בפני ראש העיר  לשירותים חברתייםאגף הועדה מאשרת המלצת  הזולה ביותר,

עות אקדמיות בשבוע. ש 3מפגשים שבועיים,  18לא כולל מע"מ )   ₪ 15,660עידן ביטרמן בסכום של  הספק

 לשעה לא כולל מע"מ. ₪  290שעות  בעלות של  54סה"כ 

 

 שירות תחזוקה למערכות התרעה מפני רעידות אדמה במוסדות חינוך - 2021401/הצעה מס'  .2

 מערכות הותקנו ע"י חברת רשף ביטחון וכן חברת  21לפיו  בטחוןנציג אגף עיון בבקשה ונספחים, הסבר   לאחר

הועדה מאשרת ות המותקנות במוסדות החינוך בעיר, המערכ של  שירות למתןבלעדית חברה הינה רשף ביטחון 

לא כולל ₪  21,000שנים  )  5לא כולל מע"מ לתקופה של ₪  105,000ע"ס  חברת רשף ביטחון  ההתקשרות עם 

 מע"מ לשנה(. 

את תקינות המערכות תמיכה טכנית , ביקורת שנתית , כיול השירות כולל מוקד מבצעי אשר רואה בכל רגע נתון **

 רכיבים 
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ת למעט החלפת סוללה בעלות במערכת , עדכון הגדרות וגרסת תוכנה , טיפול בתקלות , והחלפת חלפים ללא עלו

150 . ₪ 

 

 עיריית רמלה -אספקת חומרים כימיקלים למתחם הקאנטרי העירוני - 2021141/הצעה מס'  .3

ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה  נציג אגף ספורט ואירועיםעיון בבקשה ונספחים, הסבר   לאחר

חברת  ההתקשרות עםלאשר וממליצה בפני ראש העיר אגף ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת  ביותר,

 כולל מע"מ לשנה (. ₪  41,017.86שנים )  3 -כולל מע"מ ל₪  123,051 מ ע"סבע"  הידרופארם

 .כימיקליםלחברה רקע וניסיון בתחום אספקת   

 

 רכישת חומרי חיפוי יבש לאחזקת גינות ציבוריות  - 2021214/הצעה מס'  .4

 משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותרלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מח' רכש, 

 הועדה 

: אבן ארי גרין בע"מ, הספקים 2-מהרכישה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 . סלעים.קום

 לא כולל מע"מ.₪  30,000הספקים לא יעלה על  2 -סכום הרכישה מ

 ההצעה הזולה ביותר בסה"כ כולל הובלה. הרכישה תתבצע עפ"י  

 

 רכישת מכונת סימון כבישים עבור אגף הנדסה  -2021314/הצעה מס'  .5

, לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מח' רכש ומשנמצא כי ההמלצה לבחירת ההצעה הזולה ביותר 

אסקו חברה לאספקה  אשר הרכישה מהספק הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר ל

 לא כולל מע"מ.₪  31,250הנדסית בע"מ ע"ס 

 

 רכישת אביזרים להשקיה עבור אחזקת גינות ציבוריות -2021414/הצעה מס'  .6

, לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מח' רכש ומשנמצא כי ההמלצה לבחירת ההצעה הזולה ביותר 

כל בו עמיעד בע"מ, הספקים:  3-מ הרכישה וממליצה בפני ראש העיר לאשר מח' רכשהועדה מאשרת המלצת 

 הכל בו לגן בע"מ, הגרעין בע"מ 

 אלש"ח לא כולל מע"מ. 100הספקים לא יעלה על  3-סכום הרכישה מ

 הרכש יבצע תמהיל וירכוש עפ"י ההצעה הזולה ביותר בסה"כ להזמנה.

 

 

 

 

 2021לאירועי עיר הילדים והנוער קיץ מופעים בשכונות   - 2021541/הצעה מס' .7



  ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

37/2021- מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                   
15  

                                                                                                                                      ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

      

     

   19 

 

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

 .  כולל מע"מ₪  150,000הספק אילי הפקות ע"ס ההתקשרות עם ראש העיר לאשר 

נעשתה לאחר התכנסות ועדה   אילי הפקותבספק יודגש כי על אף שישנם ספקים שהציעו מחיר זהה , הבחירה 

אמנים מובילים   3חבילה הכוללת . עלות סבירהבאטרקטיבית ביותר ומקצועית אשר הבהירה כי מדובר בחבילה 

אמנים מובילים ואטרקטיביים המתאימים לקהל היעד ולאופי  5סה"כ  אמנים מובילים בשכונות העיר, 2ובנוסף 

 האירועים. 

או \כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש יבוטל והצדדים מסכימים  **

  יידחה האירוע 

 למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.     

 
 רכישת חומרים וציוד לעבודות שרברב - 2021641/הצעה מס'  .8

ההמלצה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מח' רכש ומשנמצא כי 

 כל בו עמיעד בע"מ.הרכישה מהספק  אשרהועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר ל

 לא כולל מע"מ.₪   60,000סכום הרכישה מהספק לא יעלה על  

 
 GISחברת טלדור עבור מערכת עם  חוזההגדלת  - 2021714/הצעה מס'  .9

יכול להתבצע רק ע"י חברת טלדור  לפיו  עדכון קדסטר  ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסהלאחר עיון בבקשה 

הגדלת הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  העירוני,  GISאשר מפעילה את אתר 

 כולל מע"מ.₪  28,548בסכום של  ( בע"מ1986מערכות מחשבים )חברת טלדור עם  ההתקשרות

 

 לאיתור מבני בית ספר טרומיים בדיקות קונסטרוקציותביצוע  - 2021841/מס'  הצעה .10

 משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותרלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה, 

הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  וכן ישנה הלימה לאומדן העירייה , 

 כולל מע"מ.₪  73,008ע"ס  סקאן אין בע"מחברת  ההתקשרות עם

 

 לעיריית רמלה  2021אמנים לאירועי קיץ + פסטיבל רמלה עיר עולם   - 2021941/הצעה מס'  .11

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

 כמפורט להלן : הספקים  ההתקשרות עםר אשהעיר ל

 
 22.9.2021פסטיבל רמלה עיר עולם  -פתיחת הפסטיבל פארק עופר  -מופע מרכזי  .א

 . לא כולל מע"מ  עבור מופע של האמן עדן בן זקן₪  140,000הספק שרית הפקות ע"ס 

 סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד. העלות 

 

 23.9.2021פסטיבל רמלה עיר עולם  -סיום הפסטיבל המגדל הלבן   -מופע מרכזי  .ב



  ס"ד ב
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 . לא כולל מע"מ  עבור מופע של האמן עדן חסון₪  140,000הספק שרית הפקות ע"ס 

 מוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.סבירה  ומתאימה לתקציב ה העלות 

 

 22.9.2021פארק עופר  פסטיבל רמלה עיר עולם  -מופע פתיחה  .ג

 .  לא כולל מע"מ עבור מופע של האמן רביב כנר₪  30,000ע"ס  הספק טדי 

 לקהל היעד.סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה העלות 

 

 5.7.2021פתיחת מתחם הפטרייה  -מופע טברנה  .ד

 .  לא כולל מע"מ עבור מופע טברנה של להקת חתולי רחוב₪  17,000ע"ס  הספק חתולי רחוב

 סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.העלות 

 

 22.9.2021פסטיבל רמלה עיר עולם  -מופע טברנה   .ה

 . מופע טברנה של הפרויקט של רביבו לא כולל מע"מ עבור ₪  60,000הספק כספית ע"ס 

 סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד. העלות 

 

 אחר \ 13.7.2021 \ 8.7.2021 -מופע לנוער קיץ   .ו

 .  עבור מופע של האמן מושיקו מור לא כולל מע"מ ₪  40,000ע"ס  הספק כספית

 סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד. העלות 

 

 23.9.2021מופע נוער בשילוב להקות פסטיבל רמלה עיר עולם  .ז

 ע"ב  להקותבשילוב עבור מופע של האמן אלה לי  לא כולל מע"מ₪  43,000ע"ס  הספק טדי

 עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.

 

 22.9.2021מופע נוער סוף התהלוכה  פסטיבל רמלה עיר עולם  .ח

 .   עבור מופע של האמן טיק טוק שואו לא כולל מע"מ ₪  35,000ע"ס הספק חוגגים הפקות 

 סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד. העלות 

 

 23.9.202122+מופעי ילדים פסטיבל רמלה עיר עולם  .ט

לא ₪  25,000ע"ס   NMC+  משפחת ספירלא כולל מע"מ  עבור מופע של האמן ₪  25,000הספק בוקינג ע"ס 

 .  המבולבליובל עבור המופע של האמן כולל מע"מ 

 ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.  ות סביר העלויות 

 

 הערות : 
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  במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי ממשלה בנושא הקורונה, העירייה

 .לא תישא בעלויות ו/או פיצוי

  או \לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש יבוטל והצדדים מסכימים כי

 יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.

  .הועדה מאשרת לאגף ספורט ואירועים לקיים משא ומתן עם הזוכים 

 

טקס חנוכת כיכר זוהר מופע ייחודי לזכרו של זוהר ארגוב "בצל הזוהר" לכבוד  - 2021501/הצעה מס'  .12

 15.7.2021ארגוב 

הועדה מאשרת  והעובדה כי מדובר במופע ייחודי ,  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אירועים

לא ₪  16,000ע"ס  הספק ארגוב הפקות ההתקשרות עםהמלצת מח' אירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 זוהר ארגוב "בצל הזוהר" לכבוד טקס חנוכת כיכר זוהר ארגוב.עבור מופע ייחודי לזכרו של  כולל מע"מ 

 

 

 

 

 חגיגות ספורט כדורגל   -מופע  אירוע פתיחת הקיץ  -151/2021הצעה מס'  .13

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

 . עבור מופע של סטלוס ואורן חן לא כולל מע"מ₪  20,000ע"ס  בוקינגהספק גאגא  ההתקשרות עםהעיר לאשר 

 סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד. העלות 

 

  במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי ממשלה בנושא הקורונה, העירייה
 .בעלויות ו/או פיצוילא תישא 

 או \הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש יבוטל ו
 יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.

  .הועדה מאשרת לאגף ספורט ואירועים לקיים משא ומתן עם הזוכים 

 

 פרויקט למעלה )ציורי קיר( מפעל הפיס -עיריית רמלה דמי השתתפות  - 2021251/הצעה מס' .14

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

כחלק  כולל מע"מ ₪  16,380ע"ס  515098507הספק ניגוסטאון בע"מ ח.פ.  ההתקשרות עםהעיר לאשר 

 מהתנאים למימוש הפרויקט של

  מפעל הפיס וכספק הבלעדי המאושר ע"י מפעל הפיס. 

 

 
 

 רונן עזריה                                               רוזה עללאל                                      
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 מנכ"ל העירייה                                           גזברית  העירייה                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
 

 רמלה הנחיית קורס התנהלות כלכלית, במרכז עצמה - 2021913/הצעה מס'  .1

 18לא כולל מע"מ )   ₪ 15,660עידן ביטרמן בסכום של  הספקעם  ההתקשרותמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 3מפגשים שבועיים, 

 לשעה לא כולל מע"מ. ₪  290שעות  בעלות של  54עות אקדמיות בשבוע. סה"כ ש 

 

 שירות תחזוקה למערכות התרעה מפני רעידות אדמה במוסדות חינוך - 2021401/הצעה מס'  .2

לא ₪  21,000שנים  )  5לא כולל מע"מ לתקופה של ₪  105,000ע"ס  חברת רשף ביטחון  מאמץ החלטת ה עם 

 כולל מע"מ לשנה(. 
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את תקינות המערכות תמיכה טכנית , ביקורת שנתית , כיול השירות כולל מוקד מבצעי אשר רואה בכל רגע נתון **

 רכיבים 

עלות למעט החלפת סוללה בעלות במערכת , עדכון הגדרות וגרסת תוכנה , טיפול בתקלות , והחלפת חלפים ללא 

150 . ₪ 

 

 עיריית רמלה -אספקת חומרים כימיקלים למתחם הקאנטרי העירוני - 2021141/הצעה מס'  .3

שנים  3 -כולל מע"מ ל₪  123,051מ ע"ס בע"  הידרופארםחברת  עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 כולל מע"מ לשנה (. ₪  41,017.86) 

 .כימיקליםלחברה רקע וניסיון בתחום אספקת   

 

 רכישת חומרי חיפוי יבש לאחזקת גינות ציבוריות  - 2021214/הצעה מס'  .4

 . : אבן ארי גרין בע"מ, סלעים.קוםהספקים 2-מהרכישה מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 לא כולל מע"מ.₪  30,000הספקים לא יעלה על  2 -סכום הרכישה מ

 ההצעה הזולה ביותר בסה"כ כולל הובלה. הרכישה תתבצע עפ"י  

 

 רכישת מכונת סימון כבישים עבור אגף הנדסה  -2021314/הצעה מס'  .5

לא כולל ₪  31,250אסקו חברה לאספקה הנדסית בע"מ ע"ס   מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה מספק 

 מע"מ.

 

 אחזקת גינות ציבוריותרכישת אביזרים להשקיה עבור  -2021414/הצעה מס'  .6

 כל בו עמיעד בע"מ, הכל בו לגן בע"מ, הגרעין בע"מ הספקים:  3-הרכישה מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 אלש"ח לא כולל מע"מ. 100הספקים לא יעלה על  3-סכום הרכישה מ

 הרכש יבצע תמהיל וירכוש עפ"י ההצעה הזולה ביותר בסה"כ להזמנה.

 

 2021מופעים בשכונות לאירועי עיר הילדים והנוער קיץ   - 145/2021הצעה מס' .7

 .  כולל מע"מ₪  150,000הספק אילי הפקות ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

או \הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש יבוטל ו **

  יידחה האירוע 

 נדחה אחר בהסכמת הצדדים. למועד      

 
 

 רכישת חומרים וציוד לעבודות שרברב - 2021461/הצעה מס'  .8

 כל בו עמיעד בע"מ.מהספק  מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה 

 לא כולל מע"מ.₪   60,000סכום הרכישה מהספק לא יעלה על  
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 GISחברת טלדור עבור מערכת עם  חוזההגדלת  - 147/2021הצעה מס'  .9

בסכום של  ( בע"מ1986מערכות מחשבים )חברת טלדור עם  הגדלת ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ.₪  28,548

 

 לאיתור מבני בית ספר טרומיים בדיקות קונסטרוקציותביצוע  - 2021481/הצעה מס'  .10

 כולל מע"מ.₪  73,008ע"ס  סקאן אין בע"מחברת  ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 לעיריית רמלה  2021אמנים לאירועי קיץ + פסטיבל רמלה עיר עולם   - 2021501/הצעה מס'  .11

 :להלן הספקים כמפורט מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 
 22.9.2021פסטיבל רמלה עיר עולם  -פתיחת הפסטיבל פארק עופר  -מופע מרכזי  .א

 . לא כולל מע"מ  עבור מופע של האמן עדן בן זקן₪  140,000ע"ס הספק שרית הפקות         

 סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד. העלות          

 

 23.9.2021פסטיבל רמלה עיר עולם  -סיום הפסטיבל המגדל הלבן   -מופע מרכזי  .ב

 . לא כולל מע"מ  עבור מופע של האמן עדן חסון₪  140,000הספק שרית הפקות ע"ס        

 סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד. העלות        

 

 22.9.2021פארק עופר  פסטיבל רמלה עיר עולם  -מופע פתיחה  .ג

 .  רביב כנר לא כולל מע"מ עבור מופע של האמן₪  30,000ע"ס  הספק טדי 

 סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.העלות 

 

 5.7.2021פתיחת מתחם הפטרייה  -מופע טברנה  .ד

 .  לא כולל מע"מ עבור מופע טברנה של להקת חתולי רחוב₪  17,000ע"ס  הספק חתולי רחוב

 לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה העלות 

 

 22.9.2021פסטיבל רמלה עיר עולם  -מופע טברנה   .ה

 . מופע טברנה של הפרויקט של רביבו לא כולל מע"מ עבור ₪  60,000הספק כספית ע"ס 

 היעד.סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל  העלות 

 

 אחר \ 13.7.2021 \ 8.7.2021 -מופע לנוער קיץ   .ו
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 .  עבור מופע של האמן מושיקו מור לא כולל מע"מ ₪  40,000ע"ס  הספק כספית

 סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד. העלות 

 

 23.9.2021מופע נוער בשילוב להקות פסטיבל רמלה עיר עולם  .ז

 ע"ב  להקותבשילוב עבור מופע של האמן אלה לי  לא כולל מע"מ₪  43,000ע"ס  הספק טדי

 עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.

 

 22.9.2021מופע נוער סוף התהלוכה  פסטיבל רמלה עיר עולם  .ח

 .   עבור מופע של האמן טיק טוק שואו לא כולל מע"מ ₪  35,000ע"ס הספק חוגגים הפקות 

 סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד. העלות 

 

 23.9.202122+מופעי ילדים פסטיבל רמלה עיר עולם  .ט

לא ₪  25,000ע"ס   NMC+  משפחת ספירלא כולל מע"מ  עבור מופע של האמן ₪  25,000הספק בוקינג ע"ס 

 .  יובל המבולבלעבור המופע של האמן כולל מע"מ 

 ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.  ות סביר העלויות 

 

 הערות : 

  בנושא הקורונה, העירייה במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי ממשלה

 .לא תישא בעלויות ו/או פיצוי

 או \הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש יבוטל ו

 יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.

  .מאשר  לאגף ספורט ואירועים לקיים משא ומתן עם הזוכים 

 

מופע ייחודי לזכרו של זוהר ארגוב "בצל הזוהר" לכבוד טקס חנוכת כיכר זוהר  - 2021501/הצעה מס'  .12

 15.7.2021ארגוב 

עבור מופע לא כולל מע"מ ₪  16,000ע"ס  הספק ארגוב הפקות מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 ייחודי לזכרו של זוהר ארגוב "בצל הזוהר" לכבוד טקס חנוכת כיכר זוהר ארגוב.

 

 חגיגות ספורט כדורגל   -מופע  אירוע פתיחת הקיץ  -151/2021הצעה מס'  .13

עבור מופע  לא כולל מע"מ₪  20,000ע"ס  הספק גאגא בוקינג מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 . של סטלוס ואורן חן

 סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד. העלות 

 



  ס"ד ב
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  במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי ממשלה בנושא הקורונה, העירייה
 .לא תישא בעלויות ו/או פיצוי

  או \להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש יבוטל והצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף
 יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.

 לאגף ספורט ואירועים לקיים משא ומתן עם הזוכים.  מאשר 

 

 פרויקט למעלה )ציורי קיר( מפעל הפיס -דמי השתתפות עיריית רמלה  - 2021215/הצעה מס' .14

כולל ₪  16,380ע"ס  515098507הספק ניגוסטאון בע"מ ח.פ.  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

  מפעל הפיס וכספק הבלעדי המאושר ע"י מפעל הפיס. ל כחלק מהתנאים למימוש הפרויקט ש מע"מ 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                  


