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 17) חתשע" בתשרי כ"ז, שלישיביום  שהתקיימה פטורות מחובת מכרזהצעות הועדה ל ישיבתמ
 ( בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.2017 באוקטובר

 
 :משתתפים

 גזברית העירייה – רוזה עללאל 
 המשנה ליועץ המשפטי – סופי ויטלם עו"ד 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -הן גלית כ

 :נוכחים
 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש 

 
 

 ד ו ן: נ

 בקרית האמנים מועדון נוער וגן ילדיםבניית חפירות הצלה עבור ביצוע   – 2017828/הצעה מס'  .1
 בניית מועדון נוער וגן ילדים עבור 309במגרש ע"י רשות העתיקות בדיקה  ביצוע חיתוכילאחר 

מ"ר בעלות  50לבצע חפירות הצלה בהיקף של  ישנה דרישה של רשות העתיקות, בקרית האומנים
 למ"ר. ₪ 1,100של 
 .₪ 55,000עלות חפירות ההצלה סך 

 
ההתקשרות עם רשות העתיקות, לביצוע לאשר לועדה אגף הנדסה ממליץ  ,לאור האמור לעיל

 .₪ 55,000בעלות של העבודה 
 

 .2026312750 – תקציבי מקור
 (1)נספח מס'  

  
חברת מהלב המכרז הישראלי לנגישות  הגדלת ההתקשרות עם   – 289/2017הצעה מס'  .2

 .                      מערכות שמע לכיתות אקוסטיות             5התקנת  עבור בתקשורת בע"מ )ספק יחיד(, 
מהלב המכרז אישרה ההתקשרות עם חברת  2.1.17מיום  1/2017-14הועדה להצעות פטורות מס' 

מערכות שמע בכיתות  8עבור התקנה של , )ספק יחיד(הישראלי לנגישות  בתקשורת בע"מ 
חברת "מהלב" הינה ספק רשמי ובלעדי של מערכת  אקוסטיות, בהן יש תלמידים עם מוגבלויות.

MHLV900  התואמת במלואה את המפרט המבוקש ומעבר לכך עומדת במלואה בדרישות משרד
 החינוך )מצ"ב אישור ספק בלעדי(.

 
נדרשת , משרד החינוךהגב' אימן פדילה מ  עפ"י דרישת הקלינאיתובשל טעות במילוי הטפסים 

 כמפורט להלן:לתלמידים בבתי הספר נוספות שמע  רכותמע 5שלמה של ה
 .מע' שמע 2 - ביה"ס אבן סינא

 .1מע' שמע  - ביה"ס ג'ואריש
 .1מע' שמע  - ביה"ס אלעומרייה
 .1ע' שמע מ - ביה"ס נווה יהונתן

סך עבור ההתקשרות הקודמת(,  אותה עלות שאושרה)+ מע"מ  ₪ 2,900העלות לכל מערכת שמע 
 + מע"מ. ₪ 14,500 –מערכות השמע  5 -העלות הכוללת ל
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חברת הגדלת ההתקשרות עם לאור האמור לעיל, רכזת מחשוב מוס"ח ממליצה לועדה לאשר 

מערכות שמע  5התקנת  עבור ,)ספק יחיד(מהלב המכרז הישראלי לנגישות  בתקשורת בע"מ 
 + מע"מ. ₪ 14,500בעלות של  לכיתות אקוסטיות

 
 .8132.758 - תקציבי מקור

 (2)נספח מס' 
 
 הופעה של איה כורם ושרה אנג'ל   – 290/2017הצעה מס'  .3

 .                           במסגרת פעילות לקידום מעמד האישה
ההתקשרות אלי שנברג מפיק מבקשת לאשר  ,עו"ד סופי ויטלם היועצת לקידום מעמד האישה

במסגרת , באשכול פיס ברמלה 14.11.17תאריך בשל איה כורם ושרה אנג'ל  ויזם עבור המופע
 פעילות לקידום מעמד האישה, בעירייה 

 
 כולל מע"מ. ₪ 10,430 המופעעלות 

 
 ₪ 6,500מעמד האישה סך של  1822000753  -י תקציב מקור

 .₪ 4,030אירועי שיא )עיר ללא אלימות( סך של  1819100780                           
 

 (3)נספח מס' 
 

  -המלצות הועדה 
 

 בקרית האמנים מועדון נוער וגן ילדיםבניית חפירות הצלה עבור ביצוע   – 288/2017הצעה מס'  .1
, רשות העתיקותהועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת אגף ההנדסה להתקשרות עם 

 .₪ 55,000בעלות של לביצוע העבודה 
 
חברת מהלב המכרז הישראלי לנגישות  הגדלת ההתקשרות עם   – 289/2017הצעה מס'  .2

 .                                 מערכות שמע לכיתות אקוסטיות 5עבור התקנת  ע"מ )ספק יחיד(, ב בתקשורת
הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת רכזת מחשוב מוס"ח להגדיל סכום ההתקשרות 

מערכות  5התקנת עבור  ,)ספק יחיד(מהלב המכרז הישראלי לנגישות  בתקשורת בע"מ חברת עם 
 + מע"מ. ₪ 14,500בעלות של  לכיתות אקוסטיותשמע 

 
 הופעה של איה כורם ושרה אנג'ל   – 290/2017הצעה מס'  .3

 .                            במסגרת פעילות לקידום מעמד האישה
אלי התקשרות להמלצת היועצת לקידום מעמד האישה  לאשר הועדה ממליצה בפני ראש העיר

, במסגרת הפעילות לקידום מעמד כורם ושרה אנג'ל של איה  עבור המופע שנברג מפיק ויזם
 כולל מע"מ. ₪ 10,430 האישה, בעלות של

 
    רוזה עללאל                                כהן גלית                                                                                  

 גזברית העירייה                       מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                         
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 :ראש העירת והחלט
 
 
 בקרית האמנים מועדון נוער וגן ילדיםבניית חפירות הצלה עבור ביצוע   – 288/2017הצעה מס'  .1

 .₪ 55,000בעלות של , לביצוע העבודה רשות העתיקותמאשר המלצת הועדה להתקשרות עם 
 

חברת מהלב המכרז הישראלי לנגישות  הגדלת ההתקשרות עם   – 289/2017הצעה מס'  .2
 .                                 מערכות שמע לכיתות אקוסטיות 5עבור התקנת  ע"מ )ספק יחיד(, בתקשורת ב

מהלב המכרז הישראלי לנגישות  חברת מאשר המלצת הועדה להגדיל סכום ההתקשרות עם 
 14,500בעלות של  מערכות שמע לכיתות אקוסטיות 5עבור התקנת  ,)ספק יחיד(בתקשורת בע"מ 

 + מע"מ. ₪
 

 הופעה של איה כורם ושרה אנג'ל   – 290/2017הצעה מס'  .3
 .                            במסגרת פעילות לקידום מעמד האישה

כורם ושרה  של איה  עבור המופע אלי שנברג מפיק ויזםלהתקשרות עם  מאשר המלצת הועדה 
 כולל מע"מ. ₪ 10,430 , במסגרת הפעילות לקידום מעמד האישה, בעלות שלאנג'ל

 
 
 

 מיכאל וידל  
     רמלה העיר ראש                                  
 רמלה,
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 תכנון מפורט להסדרת שכונת ג'ואריש – 284/2017הצעה מס' 
שמטרתה להסדיר את הבינוי  3/57/21במסגרת קידום תכנית בניין עיר חדשה בתחום התכנית 

As maid.כך שניתן יהיה לקדם על סמך התב"ע היתרי בנייה למבנים בתחום התכנית , 
עלות הכנת התכנית תתחלק שווה בשווה בין רמ"י לרשות המקומית בהתאם לסיכום פגישה 

 , אך טרם התקבלה הרשאה מרמ"י לנושא. 17/5/2017שנערך בכנסת בתאריך 
 

משרדי תכנון, הוגשה הצעה אחת  12 -לאור האמור לעיל, אגף ההנדסה פנה בנוהל הצעות מחיר ל
 כמפורט להלן:

 + מע"מ. ₪ 2,354,000 - ז.ט בע"מחברת תיק פרוייקטים 
 

חברת תיק פרוייקטים לאחר בדיקת ההצעה, אגף ההנדסה ממליץ לועדה לאשר ההתקשרות עם 
 + מע"מ, הצעה יחידה שהתקבלה. ₪ 2,354,000, לביצוע העבודה בעלות של ז.ט בע"מ

 
 האישור בכפוף למקור תקציבי.

 
 ירד מסדר היום כי אין התחייבות ואין מינהלת

 


