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ינואר   18תשפ"ב  )  שבט'  טז  שלישישהתקיימה ביום  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
 ZOOMבאמצעות אפליקציית  -(2022

 
 משתתפים:                                                                                 נוכחים:                                             

  מנהל מח' תיירות   -רון פלד                                   ית העירייה                  גזבר -רוזה עללאל 

  דובר העירייה   -עומר דוסטרי                                              משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

                                             מנהלת מח' רכש ס.   -אבי דיל 

כלכלן אגף הנדסה   -רו"ח עוז בן שלוש   

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

 
 

  הנדון:
 

 קרצוף וריבוד ברחוב אלסנביל - 202212/הצעה מס'  .1

הנדסה פנה לקבלני המסגרת בתחום פיתוח תשתיות מתוקף מכרז  אגף,  לשם ביצוע קרצוף וריבוד ברחוב אלסנביל

 . 12/18פומבי 

 כולל מע"מ. 142,452.46 -אגף הנדסה  אומדן

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 .כולל מע"מ  ₪  144,173.33 -לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ . 1

 .כולל מע"מ  ₪  142,011 -. מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ2

 שה הצעה.יגלא ה - חברת יורי אל עבודות בניה, עפר ופיתוח בע"מ . 3

 

 . 11.01.2022מיום  3/2022-15 מס'  מצ"ב פרוטוקול פתיחת מעטפות*

 

 

חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ ע"ס  ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עםהנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ.₪  142,011

 

  2946 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 

 

 "שירותי יח"צ וליווי תקשורתי עבור הפרויקט "בבואה - 202213/הצעה מס'  .2

  בבריכת הקשתות ברמלה בחודשים הקרובים.ייפתח  של המרכז לאמנות עכשווית ברמלה  פרויקט "בבואה"רקע : 
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 . ד"ר סמדר שפי   לוי ואוצרת -את הפרויקט יוצר דור זליכה 

ייצור רגע אמנותי מרובד, שיחקור, יחגוג ויעצים  הוא מיצב וידאו וסאונד תלוי מקום. המיצב, תערוכת יחיד,  "בבואה"

והקרנות וידאו,   ומוקלטים מחדש במיוחד לעבודה זו,מפגש תרבויות. דרך פיוטים יהודיים שהולחנו למוסיקה ערבית 

 בנקודות השקה אוניברסאליות שחוצות קווי שבר וחלוקה על בסיס לאום או דת.  נתבונן

ת נתה למס' מציעים בבקשה לקבל הצעפה ) קרן רמלה ( צרת המרכז לאמנות עכשווית ברמל ד"ר סמדר שפי, או

: מרום תקשורת , עינת כהן יחסי ציבור,  חה בתרבות תיירות וחדשותורת מתמיח"צ שיכלול פניה לתקשמחיר עבור 

 לפידות גולדפינגר תקשורת ואסטרטגיה. 

 

 

  להלן הצעות מחיר שהתקבלו 

 . מע"מ  לא כולל  ש"ח לחודש  3,850 - מרום תקשורת .1

 .להצגת חשבוניות(באישור הלקוח )בצמוד לא כולל מע"מ + החזר הוצאות שוטפות ₪  3500 - עינת כהן יחסי ציבור .2

 . מע"מ  לא כולל לחודש ₪  5500 -לפידות גולדפינגר תקשורת ואסטרטגיה  .3

4.  

 חודשים לפחות.  4 -** ההצעות הינן להשקת התערוכה ל

 . 06.01.2022** מצ"ב פרוטוקול של הועדה שהתקיימה בקרן רמלה מיום 

 

חברת מרום ה ) קרן רמלה ( ממליצה לאשר  ההתקשרות עם צרת המרכז לאמנות עכשווית ברמל ד"ר סמדר שפי, או

 תקשורת 

 , באמצעות קרן רמלה. לא כולל מע"מ לחודש (₪  3,850) חודשים  4 -ל לא כולל מע"מ ₪  15,400ע"ס 

לאחרונה על פרויקט אמנות גדול של קרן אאוטסט בירושלים, קרן התומכת בפרויקט עבדה  חברת מרום תקשורת 

  "בבואה".

לב לפער הקטן במחיר בין הצעת מרום תקשורת -סף, למרום תקשורת היכרות מעמיקה עם העיר רמלה, בשיםבנו

  להצעת עינת כהן שמתאיין בשקלול כל מרכיבי ההצעה.

 

 1614000781 -מקור תקציבי

 

 (3)נספח מס' 

 

 הועדה: מלצותה

 

 קרצוף וריבוד ברחוב אלסנביל -  202212/הצעה מס'  .1
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,הועדה מאמצת  מסגרת  כלכלן אגף הנדסה, העובדה כי מדובר במכרז פומבילאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 המלצת אגף 

זכיינית העירייה ) חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מהתקשרות עם לאשר ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 בתחום 

 כולל מע"מ.₪  142,011ע"ס ( 12/18הבניה מתוקף מכרז 

 

 "שירותי יח"צ וליווי תקשורתי עבור הפרויקט "בבואה - 202213/הצעה מס'  .2

עבדה  חברת מרום תקשורת העובדה כי , לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר דובר העירייה ומנהל מח' תיירות 

 לאחרונה 

, הועדה מאשרת ההמלצה לים, קרן התומכת בפרויקט "בבואה" על פרויקט אמנות גדול של קרן אאוטסט בירוש

 4 -ל לא כולל מע"מ ₪  15,400ע"ס  חברת מרום תקשורת עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 , באמצעות קרן רמלה. לא כולל מע"מ לחודש (₪  3,850) חודשים 

 
 
 

 רונן עזריה                                       עו"ד שלי ביטון                                   רוזה עללאל                  
 מנכ"ל העירייה                    ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                  זברית  העירייה ג              

 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 ראש העיר:ות טהחל 

 

 קרצוף וריבוד ברחוב אלסנביל - 202212/הצעה מס'  .1

זכיינית העירייה בתחום ) חברת מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 הבניה מתוקף

 כולל מע"מ.₪  142,011ע"ס ( 12/18מכרז  
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 "הפרויקט "בבואהשירותי יח"צ וליווי תקשורתי עבור  - 202213/הצעה מס'  .2

 4 -ל לא כולל מע"מ ₪  15,400ע"ס  חברת מרום תקשורת  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 ₪  3,850) חודשים 

 , באמצעות קרן רמלה. לא כולל מע"מ לחודש (

 
 

 

מיכאל וידל                                                                                                                               

 ראש העיר                                                                                                                           
 


