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 - (2022 יוניב 29תשפ"ב ) סיון ל' רביעישהתקיימה ביום  (הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 טלפונית

 

 משתתפים :                                                                                    

                                                           מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה 
                                                גזברית העירייה         -וזה עללאל ר

                                            יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

                                               מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן 

   כלכלן אגף הנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש
 
 

 הנדון:
 

 לעיריית רמלה  2022לאירועים   השכרת עגלות חץ לחסימות כבישים   - 176/2022הצעה מס'  .1

מחלקת  לעיריית רמלה  2022השכרת עגלות חץ לחסימות כבישים  לאירועים    קבלת הצעות מחיר  עבורלשם 

 אירועים פנתה 

 .שליאל אחזקות בע"מ,  א.נ.אכדלקמן:  ספקים 2-ל

 

 הספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: א.נ.א, שליאל אחזקות בע"מ

 

 הצעות המחיר:פירוט להלן 

 שליאל אחזקות בע"מ א.נ.א פריט

השכרת עגלות חץ לחסימות 

  2022כבישים  לאירועים   

 לעיריית רמלה

 מע"מ ליחידה₪ +  2,000 מע"מ ליחידה₪ +  1,400

  

עבור השכרת  לא כולל מע"מ ₪  45,000ע"ס הספק א.נ.א  לאשר ההתקשרות עם  גף ספורט ואירועים ממליץ א

 עגלות חץ 

 .לעיריית רמלה  2022לחסימות כבישים  לאירועים   

 

 אירועים  - יתקציב מקור 

  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.

 (1)נספח מס' 
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 לעיריית רמלה  2022מופע קיץ לילדים בקאנטרי רמלה   - 2022717/הצעה מס'  .2

 -מחלקת אירועים פנתה  ל לעיריית רמלה  2022מופע קיץ לילדים בקאנטרי רמלה  עבור   לשם קבלת הצעות מחיר

 ספקים  3

 NMC  ,  כדלקמן : אילי הפקות , דרים הפקות

  

 NMCהספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: דרכים הפקות, אילי הפקות, 

 

 

 

 

 להלן פירוט  הצעות המחיר :

 

 

 

 

לא כולל ₪  23,000ע"ס  עבור מופע של האמן נתי הגעתי הופעתי    NMCהספק אגף ספורט ואירועים ממליץ על 

 ע"ב עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.  מע"מ 

 

  אירועי קיץ -י תקציב מקור

 

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

 .תישא בעלויות ו/או פיצוי

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

 דים.יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצד

 האגף מבקש אישור הועדה לקיום משא ומתן עם הזוכים.  

(2)נספח מס'   

 

 

 

 אספקת כריכים לקייטנת ספורט ושחייה  - 2022781/הצעה מס'  .3

 אילי הפקות NMC דרכים הפקות

 25,000  קוגומלו 23,000 נתי הגעתי הופעתי 25,000  רינת גבאי
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 50,  3/7-11/8/22ימים בין התאריכים  29כריכים לקייטנת ספורט ושחייה  ל קבלת הצעות מחיר עבורלשם 

דאדולי   , באנץ כריכים, נועה הפקות, סנדויץ ברספקים כדלקמן:  5פנה אגף ספורט ואירועים  כריכים כל יום 

  . רימון כריכים , שירותים

 

 נועה הפקות   , סנדוייץ בר , דאדולי  שירותים :הספקים אשר נענו להצעה 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 הערות כולל מע"מ  סה"כ עלות  מחיר  ליחידה  שם הקבלן 

דאדולי   1

 שירותים 

   ש"ח21,750 ש"ח 15

 כולל משלוח    ש"ח 18,705 12.9 סנדוויץ' בר  2

 כולל משלוח  ש"ח 17,400 ש"ח  12 נועה הפקות   3

 

 עפ"י אגף ספורט ואירועים הספק עובד עם קרן רמלה בקמפוס ועומד בתקנות של משרד הבריאות וכשרות.**

 "סנועה הפקות ע הספק של הזולה ביותר  הצעת המחיר ההתקשרות עם אגף  ספורט ואירועים ממליץ לאשר 

 כולל מע"מ ומשלוח. ₪  17,400

  

 181232170 - תקציבי מקור 

(3)נספח מס'   

 

 

 הועדה:  המלצות

 

 לעיריית רמלה  2022השכרת עגלות חץ לחסימות כבישים  לאירועים    - 176/2022הצעה מס'  .1

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

 העיר 

עבור השכרת עגלות חץ לחסימות כבישים   לא כולל מע"מ ₪  45,000ע"ס הספק א.נ.א  עם  לאשר ההתקשרות

 לאירועים

 .לעיריית רמלה  2022

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

 .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.
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 לעיריית רמלה  2022מופע קיץ לילדים בקאנטרי רמלה   - 177/2022הצעה מס'  .2

וממליצה  מח' אירועיםמאשרת  המלצת , הועדה  מנהל מח' אירועיםלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 בפני ראש 

לא כולל ₪  23,000ע"ס  עבור מופע של האמן נתי הגעתי הופעתי    NMCהספק  עם  העיר לאשר ההתקשרות

   מע"מ 

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

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

 תישא 

 .בעלויות ו/או פיצוי

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

 יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.

 האגף מבקש אישור הועדה לקיום משא ומתן עם הזוכים.  

 

 

 אספקת כריכים לקייטנת ספורט ושחייה  - 2022781/הצעה מס'  .3

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת אגף ספורט ואירועים , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה 

 הזולה 

 נועה  הספק  ביותר , הועדה מאשרת  המלצת אגף ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 כולל מע"מ ומשלוח. ₪  17,400 "סהפקות ע

 

 

 רונן עזריה                                                                         רוזה עללאל                        
 מנכ"ל העירייה                                                               זברית העירייה     ג                   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
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 לעיריית רמלה  2022השכרת עגלות חץ לחסימות כבישים  לאירועים    - 176/2022הצעה מס'  .1

עבור השכרת עגלות  לא כולל מע"מ ₪  45,000ע"ס הספק א.נ.א  ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 .לעיריית רמלה  2022חץ לחסימות כבישים  לאירועים

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

 .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.

 

 

 לעיריית רמלה  2022לילדים בקאנטרי רמלה  מופע קיץ  - 177/2022הצעה מס'  .2

ע"ס  עבור מופע של האמן נתי הגעתי הופעתי    NMCהספק ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

ע"ב עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן  לא כולל מע"מ ₪  23,000

 והתאמה לקהל היעד.

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

 תישא 

 .בעלויות ו/או פיצוי

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

 כמת הצדדים.יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהס

 האגף מבקש אישור הועדה לקיום משא ומתן עם הזוכים.  

 

 

 אספקת כריכים לקייטנת ספורט ושחייה  - 2022817/הצעה מס'  .3

 כולל מע"מ ומשלוח. ₪  17,400 "סהפקות ע נועה  הספק מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 

 

  

מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  
 



   ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

  202224/-15 ובלאי  מס'ועדת רכש פרוטוקול                                                                                                                   
                                                                                                                                   ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

      

         

   6 

 

 


