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 (, בחדר הישיבות 2018ביולי  24יב' באב תשע"ח ) י שליש ,יום שהתקיימהלהצעות פטורות ישיבת הועדה 
 .רמלה  1ויצמן  רחוב ב בניין העירייהבע"ש אפריאט 

 
 וכחים:נ                                                                           :משתתפים

 ס. מנהל מח' רווחה  -זהבה סולומון                                             גזברית העירייה   -אל רוזהלעל
 כלכלן אגף הנדסה  –עוז בן שלוש                                         משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם

 מחלקת משק ונכסיםס. מנהלת   -אבי דיל 
         ע. מנכ"ל  - ביטוןעו"ד שלי 
                                       

 נדון:ה
 
 
  התקנת משטחי נרוסטה למטבחים  - החלטה עדכון  - 2018/025הצעה מס' . 1

 אושרה ההתקשרות   226/2018, הצעה מס' 04.07.2018מיום  26/2018-14מס' בפרוטוקול הצעות פטורות      
  כולל מע"מ.₪  20,475חברת ג.ג מוצרי נירוסטה  ע"ס גני ילדים ע"י  5 -להתקנת משטחי נירוסטה חברת  ב    

 ) עלות כל   גני ילדים 7 -במחלקת אחזקה מבקשת לעדכן ההחלטה באופן בו יותקנו משטחי נירוסטה     
 חברת ג.ג מוצרי נירוסטה  ע"י  כולל מע"מ(₪  3,500 -משטח    

 כולל מע"מ. ₪  28,665  גני ילדים הינה 7 -סה"כ ההתקשרות עבור התקנת משטחי נירוסטה ב    
 שיפוצי קיץ  -מקור תקציבי     

 ( 1)נספח מס' 
 

 
 נרקולגית לתחום אלכוהול   - 2018/125הצעה מס' . 2

 למתן מענה  הצעתלקבלת לשני  רופאים נרקולוגים בבקשה טלפונית  בבקשהפנתה מחלקת הרווחה     
 תנרקולוגי הנדרש ע"פ התע"ס למטופלי  המרכז  לטיפול  בהתמכרויות  ושיקום  האסיר  במחלק -רפואי    
 הרווחה  ברמלה  הסובלים  מהתמכרות  לאלכוהול.     

  10 -ם העוברים הכשרה מיוחדת בתחום התמכרויות. בכל הארץ יש כהינם רופאי -* נרקולגים    
 נרקולוגים סה"כ.                         
   

 תת הצעה כתובה מאחר ולדבריו עמוס ) סירב לסמיונוב ד"ר מרק    אליהם נעשתה פנייה להלן הרופאים   
 . ד"ר אירית פנט(, בעבודה   
 :של ד"ר אירית פנט להלן פירוט ההצעה   
     (.  שעות ויותר בהתאם לנדרש 3כל מפגש בן  -לחודש₪  1,350כולל מע"מ ) ₪  16,200עלות שנתית הינה:    
   העלות כוללת נסיעות וביטול זמן.    

 המלצת מחלקת הרווחה :   
 בשנה."מ כולל מע₪  16,200ע"ס  ד''ר  אירית פנטמחלקת הרווחה ממליצה לאשר ההתקשרות עם    
 מטופלים  הסובליםוניסיון עם מתאימה  לתפקיד עם  היתרון של  בעבודה  ד"ר אירית פנט יודגש כי    
 )התמכרות  ובעיה  נפשית  הדורשת  טיפול  פסיכיאטרי(. כפולה בשירות  הציבורי.מתחלואה    
 1847300845  -תקציבימקור    
 

 ( 2)נספח מס'  
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 ( לביצוע חיבור בין רחוב 0515288-415 -188)לה/ שירותי שמאות לתכנית מפורטת - 2018/225הצעה מס' . 3
 דני מס לויצמן במרכז העיר      
 (415-0515288 -188)לה/ מפורטת לתכנית הצעות מחיר עבור שמאות תשמאים לקבל 3-אגף הנדסה פנה ל    
 לביצוע חיבור בין רחוב דני מס לויימן במרכז העיר.    

 שמאי מקרקעין, מוטי )מרדכי( כהן הנדסה -חברת דנוס כהןלהלן שלושת השמאים אליהם נעשתה הפניה:     
  אזרחית ושמאות מקרקעין בע"מ, אשר בן ישי.      

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:
 ₪. 37,440 -אזרחית ושמאות מקרקעין בע"מ. מוטי )מרדכי(כהן הנדסה 1
 כולל מע"מ.₪  38,083.5 -. אשר בן ישי2

   הנדסה כהן(מרדכי) חברת מוטי ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף הנדסה ממליץ לאשר
 כולל מע"מ.₪  37,440מ ע"ס "בע קרקעיןמ ושמאות אזרחית

 כי ההצעות  המציעים משיב כלכלן אגף הנדסה לשאלת הועדה מדוע ישנו תיקון בהצעות מחיר של שני 
  נוספת ומכאן השינויים שנעשן בהצעה.  הנחהביקשנו  שהוגשו בהתחלה היו זהות ולפיכך

  2026962950 -מקור תקציבי
 ( 3)נספח מס' 

 
 מעליות במוסדות חינוך וציבור 10 -ייעוץ ל - 2018/325הצעה מס'  .4

 מעליות במוסדות חינוך  10יועצי מעליות על מנת לקבל הצעות מחיר לייעוץ עבור  2-אגף הנדסה פנה ל     
 וציבור לצורך הנגשתם.     
 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(: 

 למעלית(.₪  ₪6,727.5 ) 67,275 -מ"בע אנכית תנועה . מובמנט1
 למעלית(.₪  ₪7,020 ) 70,020 -י.ש הנדסת מעליות -. יהודה כהן2

     
     ₪  67,275 מ ע"ס"בע אנכית תנועה חברת מובמנטאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של     
 כולל מע"מ.    
 כמפורט: -סעיף תקציבי    

 ₪ 33,637.5 -2026232750 -בר אילן, בן גוריון, אורטודוקסי, ברנקו וייס, אלעומריה .1
 ₪(. 341,155)יתרה  

 ₪(. 334,720)יתרה ₪  13,455 -2026632750 -אופק, סנט גוז'ף .2
 ₪(.  ₪57,506 ) 13,455 -2026242750 -נווה שלום בנים, הרי"ן .3
 ₪(. 600,000)יתרה ₪  6,727.5 -2025242750 -מבנה ראש העיר .4

 
 ( 4)נספח מס' 

 
 
 
 
 
 
 
 הועדה: מלצותה
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  התקנת משטחי נרוסטה למטבחים  - החלטה עדכון  - 2018/025הצעה מס' . 1
 הועדה מאשרת המלצת מחלקת אחזקה וממליצה בפני ראש העיר לאשר עדכון החלטה עם     
 כולל מע"מ. ₪  28,665גני ילדים ע"ס  7 -, עבור התקנת משטחי נירוסטה בחברת ג.ג מוצרי נירוסטה    

   
 נרקולגית לתחום אלכוהול   - 2018/125הצעה מס' . 2

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת הרווחה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם     
 שנה.כולל מע"מ ל₪  16,200ע"ס  ד''ר  אירית פנט    
 
 ( לביצוע חיבור בין 0515288-415 -188)לה/ שירותי שמאות לתכנית מפורטת - 2018/225הצעה מס' . 3

 במרכז העיר  רחוב דני מס לויצמן    
  חברת מוטיהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם   
 כולל מע"מ.₪  37,440מ ע"ס "בע קרקעיןמ ושמאות זרחיתא הנדסה כהן (מרדכי) 

 
 מעליות במוסדות חינוך וציבור 10 -ייעוץ ל - 253/2018הצעה מס'  .4

  חברת מובמנטהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם        
 כולל מע"מ.₪ 67,275 מ ע"ס"בע אנכית תנועה     

 

 עללאל רוזה                                                              רונן עזריה                   
 גזברית העירייה                                                      מנכ"ל העירייה                

 
 

 החלטות ראש העיר:
 

  התקנת משטחי נרוסטה למטבחים  - החלטה עדכון  - 2018/025הצעה מס' . 1
 גני ילדים 7 -, עבור התקנת משטחי נירוסטה בחברת ג.ג מוצרי נירוסטהמאשר עדכון החלטה עם     
 כולל מע"מ. ₪  28,665ע"ס     

   
 נרקולגית לתחום אלכוהול   - 2018/125הצעה מס' . 2

 שנה.לכולל מע"מ ₪  16,200ע"ס  ד''ר  אירית פנטמאשר ההתקשרות עם     
 
 ( לביצוע חיבור בין 0515288-415 -188)לה/ שירותי שמאות לתכנית מפורטת - 2018/225הצעה מס' . 3

 רחוב דני מס לויצמן במרכז העיר     
 ₪ 37,440מ ע"ס "בע קרקעיןמ ושמאות זרחיתא הנדסה כהן(מרדכי) חברת מוטימאשר ההתקשרות עם  
 מע"מ.כולל  

 
 מעליות במוסדות חינוך וציבור 10 -ייעוץ ל - 253/2018הצעה מס'  .4

 כולל מע"מ.₪ 67,275 מ ע"ס"בע אנכית תנועה חברת מובמנטמאשר ההתקשרות עם       
 

 יכאל וידלמ
 ראש העיר

 רמלה                


