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 (  2018פברואר  05יום שני, כ' בשבט תשע"ח ) שהתקיימהלהצעות פטורות ישיבת הועדה מ

 .רמלה  1ויצמן  , רחוב  בניין העירייהבחדר הישיבות ע"ש אפריאט ,ב
 

                                                          משתתפים:
 גזברית העירייה                                -רוזה עללאל

 משנה ליועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם 
 לשכת מנכ"ל  –עו"ד שלי ביטון 

 
 הנדון:

 
 ניהול ופיקוח על הקמת גני ילדים ברחבי העיר – 2018/34הצעה מס' . 1

 חד כיתתיים ילדים הקמת גני לל והיונלשם פיקוח  ע"מבפנה לדוד ספוז'ניקוב אגף הנדסה   

 בורוכוב וגן חק"ל. רח'  יוסי בנאי, רח'  חץ בקריית מנחם,רח'  :ברחבי העיר  

 עבור  ללא מע"מ₪  מיליון  1.1הנאמד בסכום של  הפרויקטמערך  3%שכ"ט המוצע הינו   

 כיתתי.  גן ילדים חד  

  המפקח רשום כנדרש בספר הספקים. •

 :להלן הצעת המחיר 
 ללא מע"מ.₪  132,000גנים  4 עבור  סה"כ שכ"ט   
  ללא מע"מ₪  132,000ע"ס בע"מ,  דוד ספוז'ניקובאגף הנדסה ממליץ לאשר את שכ"ט למפקח  
 העבודה. לביצוע  
 גנים. 3 –כפוף למקור תקציבי ל ב ₪( 45,984)יתרה  2026192950 -יביתקצ מקור 

 ( 1)נספח מס' 

 

 עבודות תקשורת במרכז יום לקשיש – 35/2018הצעה מס' . 2
 עבור עבודות  לפי סיור במכרז יום לקשיש בבקשה לקבלת הצעות מחיר פנתה  מחלקת מחשוב    
 תקשורת , להלן הספקים:   
 .ראובן לייבמן ,  wacahman, רז קול    
 העבודות הנדרשות הם:   
 .נק' תקשורת +ארון ביצוע    
 ציוד אקטיבי ופסיבי למרכז +עמודות עבודה .   
 מקרן ומסך נגלל ידני עבור המרכז וציוד נלווה.   
    

 ראובן  לייבמן watchman בע"מ רז קול 
24,780  ₪ 28,829  ₪ 29,431  ₪ 

 
 המחירים לא כוללים מע"מ. •
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ההצעה הזולה  לאחר בדיקת הצעות המחיר מחלקת המחשוב  מבקשת לאשר ההתקשרות עם 
 לא כולל מע"מ . ₪  24,780 , ע"סרז קול בע"מ חב' ביותר, 

 
 תב"ר שיפוץ מרכז יום לקשיש. -תקציבי מקור 

 
 ( 2)נספח מס' 

 

 המלצות הועדה:
 

 ברחבי העירניהול ופיקוח על הקמת גני ילדים  – 34/2018הצעה מס' . 1

 מפקח ה עםהמלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת     
 גנים. 3בכפוף למקור תקציבי עבור  ,גנים( 4)עבור   ללא מע"מ₪  132,000דוד ספוז'ניקוב ע"ס     
    
 עבודות תקשורת במרכז יום לקשיש – 35/2018הצעה מס' . 2

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת מחשוב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם     
 לא כולל מע"מ . ₪  24,780רז קול בע"מ , ע"ס חב'      

 
 
 

  ויטלם סופיעו"ד   עללאל רוזה                                                                                    
 המשנה ליועמ"ש         גזברית העירייה                                                                      

 
 

 החלטות ראש העיר:
 
 ניהול ופיקוח על הקמת גני ילדים ברחבי העיר – 34/2018הצעה מס' . 1

 בכפוף     ,גנים( 4)עבור  ללא מע"מ₪  132,000דוד ספוז'ניקוב ע"ס מפקח העם מאשר ההתקשרות     
 גנים. 3למקור תקציבי עבור     

    
 
 עבודות תקשורת במרכז יום לקשיש – 35/2018הצעה מס' . 2

 לא כולל מע"מ . ₪  24,780רז קול בע"מ , ע"ס חברת  ההתקשרות עם  מאשר     
 
 
 

 מיכאל וידל                                                                        
 ראש העיר                                                                         

 רמלה . 


