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 באוגוסט 03) תשפ"א אב 'כה שלישי תקיימה ביוםשה( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת  מ
 ZOOMבאמצעות אפליקציית  - (2021

 

 

 משתתפים:                                                                              נוכחים: 

  אירועיםמנהל מח'  -אורן רוזנברג                                                 גזברית העירייה  -רוזה עללאל 

  מנהל מח' מחשוב  -משה ביטן                                                        יועמ"ש  -דורון דבוריעו"ד  

             כלכלן אגף הנדסה                          -רו"ח עוז בן שלוש 

                                                   מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן  

       ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 
 

 הנדון:
 

 למשתמשים - cal server 2019רישיונות  500 רכישת - 2021202/הצעה מס' הצעה מס'  .1

-פנה למנהל מח' מחשוב  , למשתמשים cal server 2019רישיונות  500 עבור רכישת לשם קבלת הצעות מחיר 

 .פרטנר, נס מט"ח בע"מ, סילטק פתרונות בע"מ, One1כדלקמן:  ספקים 4

 

 .פרטנר, נס מט"ח בע"מ, פתרונות בע"מ סילטק, One1 הספקים שנענו להצעה:

 להלן טבלת השוואות מחיר:

 הערה עלות כולל מע"מ שם המציעה מס"ד
1 One1 55,000 ש"ח  
  ש"ח 55,130 פרטנר 2
  ש"ח 58,427 נס מטח 3
  ש"ח 67,307 סילטק 4
       

 .כולל מע"מ₪  55,000ע"ס   one1ההתקשרות ים ההצעה הזולה ביותר של ממליצה לאשר מחלקת המחשוב 

 

 ₪  30,000 - 1616000780 -מקור תקציבי 

 ₪ 25,000 - 1616000750 -מקור תקציבי 

 ( 1) נספח מס' 

 

 אספקה והצבה של כיתה יבילה ומבנה שירותים לבי"ס אלעומרייה -2021203/הצעה מס'  .2

חברות כדלקמן:  5 -הנדסה פנה ל אגףלשם אספקה והצבה של כיתה יבילה ומבנה שירותים לבי"ס אלעומרייה, 

 אחים סלטי 

 הנדסה בע"מ, קבוצת אמקו, גל רן מבנים ניידים, הראל חברה לבניה קלה בע"מ, קבוצת היחדה בניה מתועשת.
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 :להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה 

 סה"כ לפני מע"מ עלות מזגן )אופציונלי( עלות המבנים שם החברה

 132,000 7,000 125,000 אחים סלטי הנדסה בע"מ

 

 

 

 

 הערה : מאחר ואין מכרז בתוקף של משכ"ל, אגף הנדסה פנה בהצעות מחיר. 

 

 חברת אחים סלטי הנדסה בע"מ הצעת המחיר היחידה שהתקבלה של  ההתקשרות עםהנדסה ממליץ לאשר אגף 

 מע"מ. א כולל ל₪  125,000ע"ס 

 

   2948 -מקור תקציבי

 (2) נספח מס' 
 

 טיוב וסריקת תיקי השבחה-2021042/הצעה מס'  .3

תיקים של היטלי השבחה אשר לא נסרקו למערכת ולא נעשה טיוב  300-הנדסה נמצא כי כאגף מבדיקה שנעשה 

 של מסמכים אלו.

 הנדסה פנה לחברת בר טכנולוגיות על מנת לקבל הצעת מחיר לביצוע העבודה.  אגף

ים/הקלסרים אשר ייסרקו יתויקו בתכנה של בר טכנולוגיות נעשתה פנייה רק לבר טכנולוגיות מהסיבה שכל התיק

 על פי תיקי 

בניין שקיימים במערכת. עבודה זו דורשת גישה חופשית למערכת ולכל התיקים דבר אשר יכול להוות בעיה כאשר 

 חברה 

 שאינה בר טכנולוגיות תבצע את העבודה.

 

 מע"מ.  א כולל ל₪  22,500תיקים  300-עלות משוערת ל

 הערות:

  מע"מ. א כולל ל₪  150בפועל. עלות שעת עבודה החיוב יבוצע ע"פ שעות עבודה 

  אומדן יותר מדויק. יהיה מדובר בהערכה בלבד ולכן רק לאחר תחילת העבודה 

 

 האם המחיר סביר ? כלכלן אגף הנדסה משיב כן.   -לשאלת הועדה 

 

א ל₪  22,500חברת בר טכנולוגיות בע"מ ע"ס הצעת המחיר של  ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 מע"מ.  כולל 
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  2444 -מקור תקציבי

  (3) נספח מס' 
 

 בשכונת בן גוריון  הכנת תיק תורם למרכז אומנויות עירוני-2021205/הצעה מס'  .4

אדריכלים  חברות כדלקמן: ליואי דבוריינסקי 6 -הנדסה פנה ל אגףלשם הכנת תיק תורם למרכז אומנויות עירוני, 

מלמד, אדריכלים  –בע"מ, יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בע"מ, סטודיו מיא, מיכל יוקלה אדריכלים, עדה כרמי 

 בע"מ, ציונוב ויתקון אדריכלים, קנפו כלימור אדריכלים בע"מ.

 

חזיתות וחתכים, גיבוש פרוגרמה והכנת תיק תורם אשר יכלול בין היתר : תכנון ראשוני, תכניות של :תכולת עבודה 

 סכמות תכנוניות, הדמיות, אומדן ראשוני וכו'. 

 

 .כולל מע"מ₪  58,500 -אגף הנדסה אומדן 

 

 

 

 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 כולל מע"מ ₪  58,500 -. ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע"מ1

 כולל מע"מ ₪  64,350 -. יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בע"מ2

 כולל מע"מ ₪  52,650 -, מיכל יוקלה אדריכלים. סטודיו מיא3

 כולל מע"מ ₪  64,350 -מלמד, אדריכלים בע"מ –. עדה כרמי 4

 כולל מע"מ ₪  112,320 -. ציונוב ויתקון אדריכלים5

 כולל מע"מ ₪  93,600 -. קנפו כלימור אדריכלים בע"מ6

 

חברת סטודיו מיא, מיכל יוקלה אדריכלים ההצעה הזולה ביותר של   ההתקשרות עםממליץ לאשר  אגף הנדסה

 כולל מע"מ.₪  52,650ע"ס  

 

  2930 -מקור תקציבי

 (4) נספח מס' 
 

 

 מדידה לטובת תכנון והנגשה של מתנ"ס אופק -2021620/הצעה מס'  .5
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הנדסה  חברות כדלקמן: ת.גב. ג'בארה 3-הנדסה פנה ל אגףלשם מדידה לטובת תכנון והנגשה של מתנ"ס אופק, 

 ומדידות בע"מ, לייפמן לאוניד מודד מוסמך, שוורץ מיכאל מודד מוסמך. 

 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 .כולל מע"מ₪  15,327 -. ת.גב. ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ1

 .כולל מע"מ₪  18,888 -. לייפמן לאוניד מודד מוסמך2

 .כולל מע"מ ₪  28,548 -. שוורץ מיכאל מודד מוסמך3

 

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

 כולל מע"מ.₪  15,327ע"ס 

 

  2930 -מקור תקציבי

  (5) נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2021"שישי שמח" בהנחיית ירון אילן ספטמבר  5פסטיבל עיר עולם  - 2021207/הצעה מס'  .6

 24.9.2021בהנחיית ירון אילן בתאריך ברמלה  התכנית "שישי שמח"שידור מחיר עבור  הצעתקבלת לשם 
  . 24לערוץ  פנה מנהל מח' אירועים במסגרת פסטיבל רמלה עיר עולם, 

 

 ל הלן פירוט  הצעת המחיר של ערוץ 24:

ימי  פרטים
 שידור

24ערוץ   
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) מפיקה, עורך, במאי,  צוות טכני מלא נית +יוד מצלמות, הגברה, צוות הפקה+יניידת לווי  -ההפקה מספקת 

, תוכן ) סגירת עוזרי צלם, מפקח טכני, מנהלת סט, מאפרת ונגנים 2צלמים,  2סאונדמן שידור, מפעיל כותרות, 
 . התכנית( ל אומנים והתנהלות מולה(, סט מצטלם ) סט ישיבה ש

עבור התכנית שישי שמח בהנחיית ירון אילן,   24הספק ערוץ  לאשר ההתקשרות עםגף ספורט ואירועים ממליץ א
 .מע"מ לא כולל ₪  50,000 ע"ס  בלעדי ובעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירועכספק 

 פסטיבל  -י תקציב מקור

  ( 6' ) נספח מס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בערוץ ,חי בשידור משודרת ,אילן ירון בהנחיית  "שמח שישי" התכנית 

 היא בה ברצועה גבוהים אחוזי צפייה עם רבה להצלחה וזוכה 24

סוף  את שפותחת ,ואירוח בידור תכנית היא "שמח שישי" .משודרת
 שבוע בכל משודרת התכנית .ומשפחתית שמחה חגיגית באווירה השבוע

 חמישה של הרכב לצד ,אילן ירון בהנחיית ,)משתנה בלוקיישן( מהשטח

 שמח שעושים ,ישראלי תיכוני הים אנר'הז זמרי ומיטב נגנים

 11:00-15:00שעות  24.9.2021 .ברמלה ישודר - הפסטיבל

לא ₪  50,000 1
מע"מ כולל   

לא ₪  50,000  סה"כ
מע"מ כולל   
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 המלצות  הועדה:;

 

 למשתמשים - cal server 2019רישיונות  500 רכישת  - 2021202/הצעה מס' הצעה מס'  .1

ומשנמצא כי ההמלצה הינה  לבחירת ההצעה הזולה  מנהל מח' מחשובלאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר 

 ביותר, 

 55,000ע"ס   one1 חברת  עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  מח' מחשובהועדה מאשרת המלצת 

 .כולל מע"מ₪ 

 

 יהיאספקה והצבה של כיתה יבילה ומבנה שירותים לבי"ס אלעומר - 2021320/הצעה מס' הצעה מס'  .2

וממליצה בפני ראש  אגף הנדסה, הועדה מאשרת המלצת כלכלן אגף הנדסהלאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר 

חברת אחים סלטי הנדסה בע"מ ע"ס הצעת המחיר היחידה שהתקבלה של  עםהעיר לאשר ההתקשרות 

 מע"מ. א כולל ל₪  125,000

 

 טיוב וסריקת תיקי השבחה-2021042/הצעה מס'  .3

לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר כלכלן אגף הנדסה ומשנמצא כי ההמלצה הינה  לבחירת ההצעה הזולה 

חברת בר  עםביותר, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 מע"מ.  א כולל ל₪  22,500טכנולוגיות בע"מ ע"ס 

 

 בשכונת בן גוריון  אומנויות עירוניהכנת תיק תורם למרכז -2021520/הצעה מס'  .4

לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר כלכלן אגף הנדסה ומשנמצא כי ההמלצה הינה  לבחירת ההצעה הזולה 

חברת סטודיו מיא,  עםביותר, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 מיכל יוקלה אדריכלים 

 מע"מ.כולל ₪  52,650ע"ס  

 

 

 מדידה לטובת תכנון והנגשה של מתנ"ס אופק -2021/206הצעה מס'  .5

לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר כלכלן אגף הנדסה ומשנמצא כי ההמלצה הינה  לבחירת ההצעה הזולה 

 חברת ת.גב. ג'בארה עםביותר, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 כולל מע"מ.₪  15,327הנדסה ומדידות בע"מ ע"ס 

 

  2021"שישי שמח" בהנחיית ירון אילן ספטמבר  5פסטיבל עיר עולם  - 2021072/הצעה מס'  .6
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הועדה לפיו מדובר בספק בלעדי , ייחודי במתכונתו ,  מנהל מח' אירועיםלאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר 

עבור התכנית   24הספק ערוץ  עםני ראש העיר לאשר ההתקשרות וממליצה בפ מח' אירועיםמאשרת המלצת 

₪  50,000 ע"ס  שישי שמח בהנחיית ירון אילן, כספק בלעדי ובעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע

 .מע"מ לא כולל 

 

 

 רונן עזריה                                               רוזה עללאל                                      
 מנכ"ל העירייה                                           גזברית  העירייה                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
 
 

 למשתמשים - cal server 2019רישיונות  500 רכישת  - 202/2021הצעה מס' הצעה מס'  .1

 .כולל מע"מ₪  55,000ע"ס   one1 חברת  עםההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר    

 

 יהיאספקה והצבה של כיתה יבילה ומבנה שירותים לבי"ס אלעומר - 2021203/הצעה מס' הצעה מס'  .2

 מע"מ. א כולל ל₪  125,000חברת אחים סלטי הנדסה בע"מ ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 טיוב וסריקת תיקי השבחה-2021042/הצעה מס'  .3

 מע"מ.  א כולל ל₪  22,500חברת בר טכנולוגיות בע"מ ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 

 בשכונת בן גוריון  הכנת תיק תורם למרכז אומנויות עירוני-2021520/הצעה מס'  .4

כולל ₪  52,650חברת סטודיו מיא, מיכל יוקלה אדריכלים ע"ס   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 מע"מ.

 

 מדידה לטובת תכנון והנגשה של מתנ"ס אופק -2021/206הצעה מס'  .5

כולל ₪  15,327חברת ת.גב. ג'בארה הנדסה ומדידות בע"מ ע"ס  עםההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 מע"מ.
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  2021"שישי שמח" בהנחיית ירון אילן ספטמבר  5פסטיבל עיר עולם  - 2021072/הצעה מס'  .6

עבור התכנית שישי שמח בהנחיית ירון אילן,   24הספק ערוץ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כספק בלעדי

 .מע"מ לא כולל ₪  50,000 ע"ס  ובעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע

 

 
 

 

מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                  


