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בות (, בחדר ישי2019  נובמבר 13תש"ף )  חשון ט"ו  רביעייום בהתקיימה ש ועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת 

 רמלה.  1, ויצמן , בבניין העירייה ע"ש זינגר ז"לע"ש אפריאט ז"ל
 

                                                                           משתתפים:
      גזברית העירייה                                         -ל רוזה עללא

                                      משנה ליועמ"ש  - סופי ויטלםעו"ד 
 מנהלת מחלקת משק ונכסיםס.  - אבי דיל 

                                            כלכלן אגף הנדסה -עוז בן שלוש  רו"ח 
 מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

 
 הנדון : 

 

 בקריית האומנים  הכנת תכנית בטיחות מעודכנת לתיכון שש שנתי ע"ש ביסטריצקי - 2019/673הצעה מס'   .1

 שיחות עם גורמיהתקיימו סיור בשטח ו, בוצע בקריית האומנים  ביסטריצקיע"ש  בעקבות מצוקת כיתות בתיכון שש שנתי

 מקצוע שונים  וזאת במטרה לסיים את העבודות הנחוצות בהקדם. 

 בהוצאת תכנית בטיחות מעודכנת ואישורה בכב"א.כן באחריות הקבלן ו יודגש כי סיום העבודות הינו  

ול והנדסת חברת ג. גוטמן ניה  - ליועץ הבטיחות של התכנית  אגף הנדסה , נעשתה פנייה ע"י לצורך עדכון תכנית הבטיחות

  , על מנת לקבל הצעה עבור עדכון תכנית הבטיחות.בטיחות בע"מ

 מע"מ.כולל לא ₪  17,000 -עלות שכ"ט הינה

כי מדובר  יב? כלכלן אגף ההנדסה משג. גוטמן ניהול והנדסת בטיחות בע"מחברת פנייה ל מדוע נעשתה  -לשאלת הועדה 

 ביועץ הבטיחות של התכנית הכוללת ולפיכך הינו בקיא בתכניות , במפרטים וכדומה.  

 כולל לא ₪ 17,000ע"ס  ג. גוטמן ניהול והנדסת בטיחות בע"מחברת אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של 

 מע"מ.

  2023552950 - תקציבי  מקור 

 
 (1)נספח מס'  

 
 

 המלצות הועדה :
 

 הכנת תכנית בטיחות מעודכנת לתיכון שש שנתי ע"ש ביסטריצקי - 2019/376הצעה מס'   .1

 ועדכון תכנית הבטיחות  נחוצים העבודותביצוע כי  מכלכלן אגף ההנדסהמפורט  הסבר, לאחר עיון בבקשה ובנספחים

טים ולפיכך הינו בקיא בתכניות , במפרהעובדה כי יועץ הבטיחות של התכנית הכוללת לגמר העבודה ושימוש בכיתות אילו ,  

ג. גוטמן ניהול חברת עם  ההתקשרותלאשר וממליצה בפני ראש העיר  אגף ההנדסההמלצת וכדומה, הועדה מאשרת  

 מע"מ. כולל לא ₪ 17,000ע"ס  והנדסת בטיחות בע"מ

 
 

 
 רונן עזריה                רוזה עללאל                                

  מנכ"ל העירייה              העירייה גזברית                            
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 החלטות ראש העיר : 

 
 

 הכנת תכנית בטיחות מעודכנת לתיכון שש שנתי ע"ש ביסטריצקי - 2019/376הצעה מס'   .1

 כולל לא ₪ 17,000ע"ס  ג. גוטמן ניהול והנדסת בטיחות בע"מחברת את ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 מע"מ.

 

 
 
 

 מיכאל וידל

 ראש העיר
 רמלה


