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בחדר  (2018 בספטמבר 03) תשע"ח שני כג' אלול ביום  שהתקיימה להצעות פטורותהועדה ישיבת 

 .רמלה  1ויצמן  רחוב ב בניין העירייהבע"ש אפריאט הישיבות 
 

 :נוכחים                                                                     :משתתפים
 כלכלן אגף הנדסה    -עוז בן שלוש                                            מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה

 אדריכל העיר  -שראל וינקלר                                       גזברית העירייה   -אל רוזהלעל
                             משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם

                             מנהלת מח' משק ונכסים  -מיכל רוטמן
                                 מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון

 
 הנדון:

 
  ת יצחק שמיר ) רמלה מערב( וביצוע עבודות בזק במתחם שכונת נא  - 2018/303הצעה מס' . 1

חברת פרו שיא, מנהלת הפרוייקט, קיבלה אומדן של חברת בזק עבור ביצוע תשתיות בזק בשכונת נאות יצחק 

 שמיר )רמלה מערב(.

 כולל מע"מ.₪  110,257.10הינו  -אומדן עבודות התשתית 

 ** לשאלת הועדה: האם רק חברת בזק מבצעת עבודות תשתית אילו, כלכלן אגף הנדסה משיב שכן. 

יר )רמלה מערב( כונת נאות יצחק שמאגף הנדסה ממליץ לאשר את האומדן של חברת בזק לביצוע התשתית בש

 ₪.  110,257.10בסך 

  2027312750 -סעיף תקציבי

 (1)נספח מס'           
 
  טרה סנטה והמרכז תמיכה יישובי אזורי ) ביה"ס בית ספר ייעוץ מעליות ב  - 2018/331הצעה מס' . 2

  עצמאות לשעבר(    
ובמרכז  סנטה טרה בבית ספר  יועצי מעליות על מנת לקבל הצעות מחיר לייעוץ מעליות 2-אגף הנדסה פנה ל

 (.  לשעבר עצמאותתמיכה יישובי אזורי ) ביה"ס 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(: 

 למעלית(.₪  ₪6,727.5 ) 13,455 -מ"בע אנכית תנועה מובמנט. 1

 למעלית(.₪  7,020) 14,040₪ -י.ש הנדסת מעליות -יהודה כהן. 2

 מ ע"ס"בע אנכית תנועה חברת מובמנט אגף הנדסה ממליץ לאשר את ההתקשרות עם הזולה ביותר של 

 כולל מע"מ.₪  13,455 

 . 2025252750 -אזורי ישובי תמיכה , המרכז2026642750 -טרה סנטה   -סעיף תקציבי

 

 ( 2)נספח מס' 
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 ספר בן גוריון, בית ספר טרה סנטה, הרי"ןמעליות: בית  3-תכנון חשמל ל - 2018/332הצעה מס' . 3

 סנטה טרהבית ספר  ,גוריון בןבית ספר : מעליות לשלוש חשמל מתכנני חשמל עבור תכנון 2 -אגף הנדסה פנה ל

 ין."הרבית ספר ו

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 23,517 -מ"בע ויועצים מהנדסים מלכה . אריאל1

 ₪. 21,060 -מ"בע וייעוץ הנדסה אס טי . איי2

איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ  חברתההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  את לאשר ממליץ הנדסה אגף

 כולל מע"מ.₪  21,060ע"ס 

 .  2026632750 -,  טרה סנטה2026232750 -, בן גוריון2026242750  -הר"ין  -סעיף תקציבי

 (3)נספח מס' 
 
 מערב כיתות( בשכונת נאות יצחק שמיר ) 24נוסף )  יתכנון בית ספר יסוד - 2018/333הצעה מס'  .4

 405רמלה(, מגרש      
 המנויות במאגר היועצים חברות 3-המנהלת של הפרוייקט, לאגף הנדסה פנה באמצעות חברת פרו שיא, החברה 

 בשכונת מאות יצחק שמיר )מערב רמלה(.  כיתות 24 נוסף יסודי ספר בית על מנת לקבל הצעות מחיר לתכנון

 לפני מע"מ(:₪  18,000,000 -להלן הצעות המחיר שהתקבלו )אומדן

אחוז  שם המשרד

 שכ"ט

עלות שכ"ט ללא 

 מע"מ

שכ"ט כולל 

 מע"מ

  1,147,770  981,000 5.45% אדריכלים אפריל. י מלצר. נ

  1,200,420  1,026,000 5.7% שחם מערכות מילניום בע"מ

  1,232,010  1,053,000 5.85% ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע"מ

אדריכלים  אפריל. י מלצר. חברת נ ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף הנדסה ממליץ לאשר את 
 מעלות הפרוייקט. 5.45%כולל מע"מ המהווים ₪  1,147,770בע"מ ע"ס 

  2026082950 -סעיף תקציבי
 ( 4נספח מס' )

 
 הועדה: המלצות

 
 רמלה מערב((ביצוע עבודות בזק במתחם שכונת נאות יצחק שמיר )   - 330/2018הצעה מס' . 1

את האומדן של חברת בזק לביצוע  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר

 ₪  110,257.10כונת נאות יצחק שמיר )רמלה מערב( בסך התשתית בש
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 ייעוץ מעליות בבית ספר טרה סנטה ובמרכז תמיכה יישובי אזורי ) ביה"ס   - 2018/331הצעה מס' . 2
 ת לשעבר(ועצמא    
      תנועה חברת מובמנטהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם      
 כולל מע"מ.₪  13,455 מ ע"ס"בע אנכית     

 
 מעליות: בית ספר בן גוריון, בית ספר טרה סנטה, הרי"ן 3 -חשמל לתכנון   - 2018/332הצעה מס'  . 3

    איי טי אס  חברתעם הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות       
 כולל מע"מ.₪  21,060הנדסה וייעוץ בע"מ ע"ס       

 

 כיתות( בשכונת נאות יצחק שמיר ) מערב 24תכנון בית ספר יסודע נוסף )  - 2018/333הצעה מס'  . 4
 405רמלה(, מגרש      
 אפריל. י מלצר. חברת נ  עםהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות      
 .הפרויקטמעלות  5.45%כולל מע"מ המהווים ₪  1,147,770אדריכלים בע"מ ע"ס      

 
 אל רוזה                                                              רונן עזריהללע                   

 מנכ"ל העירייהגזברית העירייה                                                                      
 
 

 החלטות ראש העיר:

 ביצוע עבודות בזק במתחם שכונת נאות יצחק שמיר ) רמלה מערב(  - 330/2018הצעה מס' . 1
 כונת נאות יצחק שמיר )רמלה מערב( בסךאת האומדן של חברת בזק לביצוע התשתית בש מאשר

 110,257.10  .₪ 
 
 ייעוץ מעליות בבית ספר טרה סנטה ובמרכז תמיכה יישובי אזורי ) ביה"ס   - 331/2018הצעה מס' . 2

 עצמאות לשעבר(    
 כולל מע"מ.₪  13,455 מ ע"ס"בע אנכית תנועה חברת מובמנטההתקשרות עם  מאשר 

 
 מעליות: בית ספר בן גוריון, בית ספר טרה סנטה, הרי"ן 3 -תכנון חשמל ל  - 332/2018הצעה מס' . 3

 כולל מע"מ.₪  21,060איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ ע"ס  חברתעם ההתקשרות  מאשר

 

 כיתות( בשכונת נאות יצחק שמיר ) מערב 24תכנון בית ספר יסודע נוסף )  - 333/2018הצעה מס'  . 4
 405רמלה(, מגרש      
 כולל מע"מ המהווים ₪  1,147,770אדריכלים בע"מ ע"ס  אפריל. י מלצר. חברת נ  עםההתקשרות  מאשר      

 .הפרויקטמעלות  5.45%

 

 מיכאל וידל
 ראש העיר

 רמלה      
 


