
                             
 עיריית רמלה

                                                                                             ף מזכירות ומנהלאג                 

 
 201724/-14פרוטוקול הצעות פטורות מס' 

2 

 

 

 24) חתשע" ד' בחשון, 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 מח' משק ונכסיםסגן  – אבי דיל
 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -הן גלית כ

 :תחנוכ
 מח' הכנסות –יפעת דמרמרי 

 

 ד ו ן: נ

 ייצוג העירייה בעתירה מנהלית שהוגשה ע"י חב' נשר מפעלי מלט בע"מ – 2017912/הצעה מס'  .1
מח' הכנסות לאור עתירה מנהלית שהוגשה כנגד העירייה מטעם חב' נשר מפעלי מלט בע"מ )מצ"ב( 

 , להלן הצעות המחיר שהתקבלו:בתיק העירייה ייצוגבנוהל הצעת מחיר עבור פנתה 
 + מע"מ. ₪ 40,000 - עו"ד מוטי גל 

 + מע"מ. ₪ 18,000 – עו"ד ניר רוקח
 

, לביצוע עו"ד ניר רוקחיצה לועדה לאשר ההתקשרות עם לאחר בדיקת ההצעות, מח' הכנסות ממל
 + מע"מ, בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר. ₪ 18,000העבודה בעלות של 

 
 .1623000581-מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 
 

 קה לשעוני הנוכחות המותקנים בבתי הספר בעירוזתחשירותי  – 2017229/הצעה מס'  .2
עבור שעוני הנוכחות עם חברת מגדלור מערכות זמן אמת בע"מ,  קהוחזתהסכם השירות וה

. נדרש לחדש ההסכם עם החברה עבור 31.12.2017, מסתיים בתאריך המותקנים בבתי הספר בעיר
, החברה היא זו שהתקינה את שעוני הנוכחות בבתי הספר 2018שירותי אחזקת השעונים לשנת 

 ולכן השירות צריך להתבצע על ידה.
 

האמור לעיל, אגף משאבי אנוש פנה בנוהל הצעת מחיר לחברה, להלן הצעת המחיר לאור 
 שהתקבלה:

 כולל מע"מ. ₪ 16,198.39 –חברת מגדלור מערכות זמן אמת בע"מ 
 

חברת מגדלור לאחר בדיקת ההצעה, אגף משאבי אנוש ממליץ לועדה לאשר ההתקשרות עם 
כולל מע"מ, החברה היא זו  ₪ 16,198.39, לביצוע העבודה בעלות של מערכות זמן אמת בע"מ

 שהתקינה את שעוני הנוכחות.
 

 .1615000570-מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 
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  -המלצות הועדה 
 
 ייצוג העירייה בעתירה מנהלית שהוגשה ע"י חב' נשר מפעלי מלט בע"מ – 2017912/הצעה מס'  .1

עו"ד ניר מח' הכנסות ממליצה להתקשרות עם הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 
 + מע"מ, בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר. ₪ 18,000, לביצוע העבודה בעלות של רוקח

 
 שירותי תחזוקה לשעוני הנוכחות המותקנים בבתי הספר בעיר – 2017229/הצעה מס'  .2

חברת מגדלור הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת אגף משאבי אנוש להתקשרות עם 
כולל מע"מ, החברה היא זו  ₪ 16,198.39, לביצוע העבודה בעלות של מערכות זמן אמת בע"מ

 .והשירות מתבצע על ידה שהתקינה את שעוני הנוכחות
 
 
 

    רוזה עללאל                                כהן גלית                                                                                  
 גזברית העירייה                       מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                         

 
 
 

 :ראש העירת והחלט
 
 ייצוג העירייה בעתירה מנהלית שהוגשה ע"י חב' נשר מפעלי מלט בע"מ – 2017912/הצעה מס'  .1

+  ₪ 18,000, לביצוע העבודה בעלות של עו"ד ניר רוקחלהתקשרות עם  מאשר המלצת הועדה
 מע"מ, בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר.

 
 שירותי תחזוקה לשעוני הנוכחות המותקנים בבתי הספר בעיר – 2017229/הצעה מס'  .2

, לביצוע העבודה חברת מגדלור מערכות זמן אמת בע"ממאשר המלצת הועדה להתקשרות עם 
היא זו שהתקינה את שעוני הנוכחות והשירות מתבצע כולל מע"מ, החברה  ₪ 16,198.39בעלות של 

 על ידה.
 

 
 

 מיכאל וידל  
     רמלה העיר ראש                                  
 רמלה,

 
 

 


