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- (2022 יוניב 7תשפ"ב ) ' איירח שלישישהתקיימה ביום  ( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 בחדר ישיבות 

 רמלה.  1ע"ש אפריאט, ספריה עירונית ע"ש בלפר, ויצמן 
 

 משתתפים :                                                                                    נוכחים: 
  מח' קליטה -אולגה ליחוביצקי                                                           מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה 

 עוזר רה"ע  -רון חסיד                                                גזברית העירייה         -וזה עללאל ר
         מזכירות העירייה  -קטיה צורדקר                                           יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

                                               מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן 
                                   אגף הנדסה כלכלנית  -סיון כהן

   
 
 

 הנדון:
 

  19טיול לירושלים אולפן עציון מחזור  - 152/ 2022הצעה מס'  .1

 במסגרת התוכנית אולפן עציון קיימים טיולים להכרות הארץ.

 האחראים בסוכנות היהודית הוא ירושלים .היעד הנבחר בשת"פ עם 

כדלקמן : שביל  אחידה לשלושה ספקים לשם קבלת הצעות מחיר עבור טיול לירושלים מח' קליטה פנתה בפניה 

 .בתאריכם משתתפים 40בצד, סימני דרך, ישראל טרנספורט עבור 

 

 ך דרך דובר רוסית אנגלית, מאבטח חמוש.הפניה כללה: אוטובוס הלוך ושוב, , ארוחות בוקר צהריים, פעילויות, מדרי

 

 שהתקבלו:הצעות המחיר להלן 

 כולל מע"מ₪   13,600 ע"ס שביל בצד הצעה  .1

 כולל מע"מ₪  11,180  ע"ס סימני דרך  .2

 כולל מע"מ₪  16,100 ע"ס ישראל טרנספורט הצעה  .3

 **הוצאה כנגד הכנסה.

 

 כולל מע"מ₪  11,180סה"כ  הספק סימני דרך על  עם התקשרותה לאשרמח' קליטה ממליצה 

 

 1861000782פרויקט עציון חברה ותרבות  - תקציבי מקור 

 

 (1)נספח מס' 

 

 

 שירותי תמלול והקלטה עבור מזכירות העירייה - 315/ 2022הצעה מס'  .2
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ספקים  - 4לשם קבלת הצעות מחיר עבור תמלול והקלטה עבור מזכירות העירייה נעשתה פניה אחידה ושיוונית ל

 sumit- alכדלקמן: 

 ,true type  .חבר תרגומים בע"מ, ביירון סמינרס בע"מ , 

 

 , חבר תרגומים בע"מ, ביירון סמינרס בע"מ  sumit- al  ,true type הספקים שנענו להצעה:

  

 

 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

 הצעה שם החברה
SUMIT-AI  14עמודים(  30מחיר לעמוד )מינימום ₪ 

 ₪ 80שעות(  3הקלטה )מינימום שעת 
 ₪ 100*הוצאות נסיעה 

 *המחירים כוללים מע"מ
TRUE TYPE  18.5מחיר לעמוד  ₪ 

 ₪ 1,150עלות להקלטה 
 *המחירים ללא מע"מ

 יכלול את מרכיב הנסיעות וכיוצא בזה -*ההצעה לעמוד תמלול
 ₪ 16עמודים(  30מחיר לעמוד )מינימום  חבר תרגומים בע"מ

 ₪ 195שעת הקלטה 
 *המחירים ללא מע"מ

 יכלול את מרכיב הנסיעות וכיוצא בזה -*ההצעה לעמוד תמלול
 ₪ 17מחיר לעמוד   מ"ביירון סמינרס בע

 ₪ 195שעות(  3שעת הקלטה )מינימום 
 *המחירים ללא מע"מ

 יכלול את מרכיב הנסיעות וכיוצא בזה -*ההצעה לעמוד תמלול
 

האם יש הכרות עם המציע שנבחר? כן ,אגף הנדסה מקבל שירות מימנו. -לשאלת הועדה   

האם המחירים סבירים? המחירים סבירים.  -לשאלת הועדה   

הצעתם מותנית ולכן  -דבר שלא נדרש בהצעתם הוסיפו מינימום     sumit –al** הספקים : חבר תרגומים בע"מ, 

 אינה ברת התמחרות.

הספק ביירון סמינרס בע"מ ע"ס מחיר ההתקשרות עם הצעה הזולה ביותר של מזכירות העירייה ממליצה לאשר 

לא כולל מע"מ.₪  195שעות(  3לא כולל מע"מ, שעת הקלטה )מינימום ₪  17לעמוד   

 ההצעה לעמוד תמלול יכלול את מרכיב הנסיעות וכיוצא בזה.

 

 1611100511 -תקציבי מקור 

(2)נספח מס'   
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 המלצות  הועדה:

 

 

  19טיול לירושלים אולפן עציון מחזור  - 152/ 2022הצעה מס'  .1

לאחר עיון בבקשה ובנספחים , הסבר נציגת מח' קליטה, משנמצא כי ההמצלה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , 

הספק סימני דרך על סה"כ   עםהועדה מאשרת המלצת מח' קליטה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 כולל מע"מ₪  11,180

 

 

 שירותי תמלול והקלטה עבור מזכירות העירייה - 153/ 2022הצעה מס'  .2

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת מזכירות העירייה , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה 

הספק ביירון ביותר, הועדה מאשרת  המלצת מזכירות העירייה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 לא כולל מע"מ.₪  195שעות(  3לא כולל מע"מ, שעת הקלטה )מינימום ₪  17סמינרס בע"מ ע"ס מחיר לעמוד 

 ההצעה לעמוד תמלול יכלול את מרכיב הנסיעות וכיוצא בזה.
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 רונן עזריה                                                    רוזה עללאל                                               
 מנכ"ל העירייה                                            גזברית העירייה                                             

 
 
 
 

 
 החלטות ראש העיר:

 

  19טיול לירושלים אולפן עציון מחזור  - 152/ 2022הצעה מס'  .1

 כולל מע"מ₪  11,180הספק סימני דרך על סה"כ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 

 שירותי תמלול והקלטה עבור מזכירות העירייה - 153/ 2022הצעה מס'  .2

לא כולל מע"מ, ₪  17הספק ביירון סמינרס בע"מ ע"ס מחיר לעמוד  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 לא כולל מע"מ.₪  90שעות(  3שעת הקלטה )מינימום 

 .ההצעה לעמוד תמלול יכלול את מרכיב הנסיעות וכיוצא בזה

 

 

  

מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  
 

 


