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 גזברות העירייה. ( ב2018נובמבר  20) תשע"טכסלו  י"ב שלישי יוםב להצעות פטורותהועדה ישיבת מ
 

 נוכחים:                                                                              : משתתפים
 מנהל מח' אירועים וספורט -ניסים רון                                          עמ"שוימשנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

 מח' ספורט ואירועים  -אורן רוזנברג                                      העירייה    יתגזבר ס. - שגיא רוזנבלט
                                    מנהלת מחלקת משק ונכסים   -מיכל רוטמן 

           מזכירות העירייה   -ו"ד שלי ביטוןע
                                                                                                                          

 הנדון:
 
 סקר סיכונים לעיריית רמלה  - 2018/444הצעה מס' . 1

 חודשים. 18לערוך סקר סיכונים כל  מחויבתבמסגרת יישום תקנון אבטחת המידע , עיריית רמלה     

 :, להלן הספקיםביצוע סקר סיכונים ובדיקות חדירהספקים בבקשה ל 5 -פנתה ל מחשובמחלקת     

 .one1חלוקי נחל , אבנט , כובע לבן , אינפוגארד ,     

 להלן טבלת השוואת מחירים:    

  
שם 

 החברה
 הצעת מחיר 

   בש"ח

 One1 45,162ש"ח   

   ₪40,950  אבנט

   ₪29,250  חלוקי נחל

   ₪37,440  כובע לבן

   ₪27,787  אינפוגארד

 
 המחירים כוללים מע"מ.*    
 

 נפסלה בהמלצת המחלקה המשפטית בשל ניגוד עניינים. חברת אינפוגארדשל  ההצעה הזולה ביותר ** הערה: 
  . כולל מע"מ₪  29,250 ע"ס   חלוקי נחל ההצעה הזולה ביותר של חברתלאשר ההתקשרות עם מחלקת המחשוב ממליצה 

   1616000780השלמה מסעיף   1616000756  -תקציבי מקור 
 ( 1)נספח מס' 

 
 
 סנטר רם בטיילת עבודות מדידה - 445/2018הצעה מס' . 2
 למדידת טיילת רם סנטר.מודדים על מנת לקבל הצעות מחיר  3-אגף הנדסה פנה ל 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(: 

 .14,040₪ -מ"בע ומיפוי מדידות ב.ו.. א1

 ₪. 15,210 -. אבי בן נתן2

 ₪. 38,610 -. מהנדסים מאפ פרו בע"מ3

 ₪  14,040 מ ע"ס "בע ומיפוי מדידות ב.ו.חברת אל ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר ש אגף הנדסה ממליץ לאשר
 כולל מע"מ.

  2026962950 -מקור תקציבי
 ( 2)נספח מס' 
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 ברחוב מסדה -מנהלי הריסה צו ביצוע - 446/2018הצעה מס' . 3

 העיר תושב כנגד חוזי בלודמה משפט בבית שניתן 26.9.2018 מיום  60689-08-18בתיק תו"ב  דין לפסק בהתאם

 המשפט דחה את הבקשה להארכת תוקף צו ההריסה יש לבצע את הצו עדשבית  ולאחר היתר בניה  ללא בנה אשר

 .24.11.2018ליום 

 חברות על מנת לקבל הצעת מחיר לביצוע צו ההריסה. 2 -אגף הנדסה פנה ל לאור האמור, 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 29,718 -. א.ט שרותים משפטיים בע"מ1

 ₪. 29,016 -אגודה שיתופית. יצרנים חקלאיים 2

 ** המחיר כולל פינוי לאתר מורשה.  

 ₪  29,016יצרנים חקלאיים אגודה שיתופית ע"ס ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף הנדסה ממליץ לאשר  
 כולל מע"מ.  
  1731000759+ 1733300750 -תקציבימקור  

 ( 3)נספח מס' 
 

 העיר ראש לשכת הנגשת תכנון -447/2018הצעה מס'  .4
 מתכננים מתוך מאגר היועצים של העירייה על מנת לקבל הצעת מחיר לתכנון הנגשת לשכת ראש  3-אגף הנדסה פנה ל    

 )לא  חברת נ. מלצר י. אפריל , יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות בע"מבע"מ,  אברמוב אדריכלות והנדסההעיר :     

 הגישה הצעתה לנושא זה(.     

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:    

 כולל מע"מ ₪  900,000שכ"ט לפי אומדן   אחוז שכ"ט   שם החברה

  75,600         8.4% בע"מ אברמוב אדריכלות והנדסה

יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות 
 בע"מ

10%         90,000  

 

מ ע"ס "בע והנדסה אדריכלות חברת של אברמוב אגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 
 כולל מע"מ(.₪  900,000מאומדן של  8.4%כולל מע"מ )לפי אחוז שכ"ט של ₪  75,600

 2025242750 -תקציבימקור 
 ( 4)נספח מס' 

 
 תכנית העשרה בית הספר אלהודא  -448/2018הצעה מס'  .5

בתי הספר של המוכש"ר לא משתתפים בתכנית קרב ומפעילים לאורך כל השנים תכניות העשרה בבתי הספר באמצעות 

      העמותות שלהם. 

אלרמלה(. מצ"ב תכנית העשרה -אלהודאבית ספר אלהודא מפעיל את תכניות העשרה באמצעות עמותת אלהודא  )ג'מעיית 

 אשר מאושרת פדגוגית. 

 .₪ 84,000הינה תשע"ט סך עלות התוכנית לשנת הלימודים 

 : סה"כ השתתפות העירייהתלמיד, ל₪  160  -השתתפות מקסימום , תלמידים רמלאים 222השתתפות הרשות :   

 כולל מע"מ. ₪   35,520

    .על ההורים העמותה משתתפת בסכום זהה והשאר מושת 

 . םביניה** יודגש כי ההתקשרות עם המפעיל תיעשה באמצעות ועל דעת בית הספר לרבות עיגון ההתקשרות 
 1813200762  -תקציבי מקור 

 ( 5)נספח מס'     
 :מלצות הועדהה

 סקר סיכונים לעיריית רמלה  - 2018/444הצעה מס' . 1
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 , חברת חלוקי נחלמאשרת המלצת מחלקת מחשוב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה      
 .כולל מע"מ₪  29,250     

 
 סנטר רם בטיילת עבודות מדידה - 445/2018הצעה מס' . 2

  ומיפוי מדידות ב.ו.חברת א וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםאגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת    
 כולל מע"מ. 14,040₪ ע"ס , מ"בע    
 

 ברחוב מסדה -מנהלי הריסה צו ביצוע - 446/2018הצעה מס' . 3
    יצרנים חקלאיים אגודה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםאגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת     
 כולל מע"מ.₪  29,016שיתופית ע"ס     
 

 העיר ראש לשכת הנגשת תכנון -447/2018הצעה מס'  .4
     אדריכלות חברת של אברמוב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםאגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת     
 כולל מע"מ(.₪  900,000מאומדן של  8.4%כולל מע"מ )לפי אחוז שכ"ט של ₪  75,600מ ע"ס "בע והנדסה    
 
 תכנית העשרה בית הספר אלהודא  -448/2018הצעה מס'  .5

₪   35,520בית ספר אלהודא ע"ס הועדה מאשרת המלצת אגף החינוך וממליצה בפני ראש הערי לאשר תכניות העשרה ל

 פירוט תכנית העשרה ומפעילי התכנית מפורט בנספח המצ"ב.  כולל מע"מ ) השתתפות העירייה(.

 
 רונן עזריה                                                  שגיא רוזנבלט                                       

 מנכ"ל העירייה               העירייה                           ס. גזברית                                   
 
 

 :החלטות ראש העיר

 סקר סיכונים לעיריית רמלה  - 2018/444הצעה מס' . 1
 .כולל מע"מ₪  29,250, חברת חלוקי נחלמאשר ההתקשרות עם      
 

 סנטר רם בטיילת עבודות מדידה - 445/2018הצעה מס' . 2
 כולל מע"מ. 14,040₪ ע"ס , מ"בע ומיפוי מדידות ב.ו.חברת א התקשרות עםמאשר ה   
 

 ברחוב מסדה -מנהלי הריסה צו ביצוע - 446/2018הצעה מס' . 3
 כולל מע"מ.₪  29,016יצרנים חקלאיים אגודה שיתופית ע"ס  ההתקשרות עםמאשר     
 

 העיר ראש לשכת הנגשת תכנון -447/2018הצעה מס'  .4
 כולל מע"מ )לפי אחוז ₪  75,600מ ע"ס "בע והנדסה אדריכלות חברת של אברמוב ההתקשרות עםמאשר     
 כולל מע"מ(.₪  900,000מאומדן של  8.4%שכ"ט של    
 
 תכנית העשרה בית הספר אלהודא  -448/2018הצעה מס'  .5

פירוט תכנית העשרה  כולל מע"מ ) השתתפות העירייה(.₪   35,520לבית ספר אלהודא ע"ס מאשר תכניות העשרה 

 ומפעילי התכנית מפורט בנספח המצ"ב. 

       
 מיכאל וידל                                                                                                                           

 ראש העיר                                              
 רמלה


