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 (, בחדר ישיבות2019  נובמבר 27תש"ף )  חשון רביעי כט'יום בהתקיימה ש ועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  
 רמלה.  1, ויצמן , בבניין העירייה ע"ש זינגר ז"לע"ש אפריאט ז"ל 

 
 :נוכחים                                                                      משתתפים:   
  פיקוח ושיטור עירוני  ומנהלת מדור  -מאיה רוטברט   גזברית העירייה                                         -ל רוזה עללא  
 נהל מח' בטיחות מ  -הרצל טובלי                                    משנה ליועמ"ש  - סופי ויטלםעו"ד   
                          גף החינוך והנוער א  -יעל אדחוח סלומון                       מנהלת מחלקת משק ונכסים - מיכל רוטמן  
                                            אגף הנדסה כלכלן -רו"ח עוז בן שלוש    
 מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   
 

 הנדון:
 
 

 מבנים יבילים בבי"ס אלעומריה 3-הוצאת היתר בנייה ל - 2019/393הצעה מס' .1
 אדריכלים  3 -, אגף הנדסה פנה למבנים יבילים בבי"ס אלעומריה 3-ת מחיר עבור הוצאת היתר בנייה לוהצעלשם קבלת 

 '. סיגל סירי צרפתי, טליה מרקוביץ, אירנה בדליאן כדלקמן :

 האדריכלים אשר נענו לבקשה : אירנה בדילאן. 

 התקבלה הצעת מחיר אחת )כולל מע"מ(:  

 ₪. 14,625 -. אירנה בדליאן1

 כולל מע"מ.₪  14,625אירנה בדליאן ע"ס הצעת המחיר היחידה של  ההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר

  2798 -תקציבי מקור

 (1)נספח מס' 
 

 200בדיקת תכניות הסדרי תנועה וזמנים של כביש  - 2019/439הצעה מס'  .2
 כדלקמן :  חברות 4 -אגף הנדסה פנה ל, 200הסדרי תנועה וזמנים של כביש  הצעות מחיר עבור בדיקת תכניותלשם קבלת       

 . שלמה רודן צמתים בע"מ, אילן מרכוס אופק הנדסה בע"מ ,בועז גרוס, גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ
   .  שלמה רודן צמתים בע"ממ,  אילן מרכוס אופק הנדסה בע" החברות אשר נענו לפנייה : 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 62,712 -. אילן מרכוס אופק הנדסה בע"מ1

 ₪. 58,500 -. שלמה רודן צמתים בע"מ2

 כולל מע"מ.₪  58,500חברת שלמה רודן צמתים בע"מ ע"ס  ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר

 .1731000759 -תקציבי מקור

 (2)נספח מס' 
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 התקנת מערכת גילוי אש ומערכת כריזה במרכז ההפעלה - 2019/539הצעה מס'  .3
 נעשה סיור מציעים במרכז ההפעלה ובו הוצג מפרט טכני להתקנת מערכות גילוי אש וכריזה. 

 . דיפנס פתרונות מיגון ,אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ :בבקשה לקבלת הצעות מחיר לשני המציעיםאגף הנדסה פנה 
 

 :הצעות המחיר טבלת להלן

 מע"מ סה"כ כולל סה"כ מערכת כריזה מערכת גילוי אש שם החברה

 ₪ 38,808.9 ₪ 33,170 ₪ 10,970 ₪ 22,200 אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ

 ₪ 44,115 ₪ 37,705 ₪  12,250 ₪ 25,455 דיפנס פתרונות מיגון 

 

 ₪ 38,808.9 חברת אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ ע"סשל  עם ההצעה הזולה ביותר ההתקשרות אגף הנדסה ממליץ לאשר 

 כולל מע"מ. 

  2027912750 -תקציבי מקור

 (3)נספח מס' 
 
 

 עמדת חלוקת תו תושב בקניון עזריאליעבור הסכם שכירות  - 2019/963הצעה מס'  .4
 עיריית רמלה תחלק  "תו תושב "  באמצעות החברה  1.12.19בהמשך לפרויקט הסדרי החניה ברחבי העיר, החל מתאריך 

 לכל תושבי העיר. לגםיהזוכה בניהול הפרויקט, חברת מ
 לגם, בפרויקט חלוקת התו עיריית רמלה אחרית לדאוג למקום מסודר עם עמדת חלוקהיסכם עם חברת מבהתאם לקבוע בה

 וחברת מילגם באחריותה לדאוג לשתי  דיילות אשר יבצעו את החלוקה בפועל.
 

 , סוכם כי תוצב עמדה לחלוקת תו התושב  ר עונה על כל הדרישות הרלוונטיותלאחר בדיקה וחיפוש מקום אש
 .1בקניון עזריאלי רמלה  ברחוב שמשון הגיבור 

 קניון עזריאלי הוא מקום מרכזי  ומוכר לכל תושבי העיר, נגיש לבעלי נכויות, פתוח לקהל הרחב בשעות הפעילות המתאימות
  לביצוע החלוקה ויש מקום חניה מסודר לכמות גדולה של קהל הצפוי להגיע. 

 
 לא כולל מע"מ(. ₪  12,000חודשים )מחיר לשנת שכירות  12לא כולל מע"מ לחודש למשך ₪  1,000 -סכום השכרת העמדה *

 
 1443100424  -מקור תקציבי 

  
 (4)נספח מס' 

 
 

 דאביה"ס אלהו  -העשרה בבתי ספר מוכש"ר  -397/2019הצעה מס' .5
, םעמותות שלהה בבתי הספר באמצעות  ל השנים תכניות העשרהכ  לא משתתפים בתוכנית קרב ומפעילים בתי הספר של המוכש"ר

 תכניות העשרה יתחילו לפעול בדצמבר.
פדגוגית ) התכנית מאושרת ע"י אגף החינוך והנוער ) מדובר בתכניות "  השאושר הספר : אלהודאית מצ"ב תכנית העשרה לב

 ממשיכות "(. 

 אלהודא             
 לא כולל מע"מ.   ₪ 108,800 -סך עלות התוכנית 
 פר תלמיד (.₪  160למידים רמלאים )מקסימום השתתפות ת  240  -השתתפות הרשות 

 כולל מע"מ. ₪  38,400 השתתפות העירייה :  סה"כ 
 ₪  58,400העמותה משתתפת בסכום של 

 לתלמיד. ₪  50הורים 
 
 
 

 לואה, תשלום העירייה יהא באופן יחסי. א יממש את התכנית במיודגש כי במידה וביה"ס ל הערה : 
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 ₪  38,400שמפעילה את התכנית בביה"ס אלהודא ע"ס  ת אלהודאמבקש לאשר השתתפות העירייה לעמותאגף החינוך והנוער 

 כולל מע"מ. 
 

 1813200762 -מקור תקציבי 

 (5נספח מס' )
 

 ס שערי ציון יה"ב  -העשרה בבתי ספר מוכש"ר  -2019/398הצעה מס' .6
 עמותותה בבתי הספר באמצעות  ל השנים תכניות העשרהכ  בתי הספר של המוכש"ר לא משתתפים בתוכנית קרב ומפעילים

 , תכניות העשרה יתחילו לפעול בדצמבר.םשלה
 ובר בתכניותפדגוגית ) התכנית מאושרת ע"י אגף החינוך והנוער ) מד השאושר  שערי ציוןהספר : ית מצ"ב תכנית העשרה לב

 " ממשיכות "(.  

 שערי ציון             
 לא כולל מע"מ(.  137,104)  כולל מע"מ₪  167,200 -  סך עלות התוכנית

 פר תלמיד (. ₪  136.92תלמידים רמלאים מקסימום )השתתפות  569 -השתתפות הרשות 
    מ. כולל מע"₪  77,910  סה"כ השתתפות העירייה :

 ₪ .  77,910העמותה משתתפת בסכום של 
 לתלמיד. ₪  20הורים 

 
 ודגש כי במידה וביה"ס לא יממש את התכנית במלואה, תשלום העירייה יהא באופן יחסי. י הערה : 

 
 ₪ 77,910ביה"ס שערי ציון ע"ס ב שמפעילה את התכנית  לעמותת שערי ציון אגף החינוך והנוער מבקש לאשר השתתפות העירייה

 לא כולל מע"מ.  
 

 1813200762 -מקור תקציבי 
 

 (6)נספח מס' 
 

 
 
 

 המלצות הועדה :
 
 

 מבנים יבילים בבי"ס אלעומריה 3-הוצאת היתר בנייה ל - 2019/339הצעה מס' .1
צה בפני ראש העיר הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממלי, מכלכלן אגף הנדסה קבלת הסבראחר עיון בבקשה ובנספחים, ל

 כולל מע"מ.₪  14,625אירנה בדליאן ע"ס  עםלאשר  ההתקשרות 
 

 200בדיקת תכניות הסדרי תנועה וזמנים של כביש  - 2019/439הצעה מס'  .2
 ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,  ומשנמצא כימכלכלן אגף הנדסה הועדה  קבלת הסבראחר עיון בבקשה ובנספחים, ל

 חברת שלמה רודן צמתים בע"מ   המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  ההתקשרות עםהועדה מאשרת 
 כולל מע"מ.₪  58,500ע"ס 

 
 
 
 
 
 
 

 התקנת מערכת גילוי אש ומערכת כריזה במרכז ההפעלה - 2019/539הצעה מס'  .3
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ממנהל מח' בטיחות לפיו נערך סיור במרכז ההפעלה עם המציעים בו הוצג מפרט טכני  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר
לאשר   המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר  הועדה מאשרתומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, 

 ש"ח כולל מע"מ.  38,808.9חברת אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ ע"ס  ההתקשרות עם

 
 הסכם שכירות עמדת חלוקת תו תושב בקניון עזריאלי - 2019/693הצעה מס'  .4

 מ"מ מח' פיקוח  , הועדה מאשרת המלצתקבלת הסבר של מ"מ מחלקת פיקוח ושיטור עירוני  לאחר עיון בבקשה ובנספחים,
לא כולל מע"מ לחודש ₪  1,000 בסך של  השכרת העמדה  עבור  קניון עזריאליוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 לא כולל מע"מ(. ₪  12,000חודשים )מחיר לשנת שכירות  12למשך 
 קניון עזריאלי הוא מקום מרכזי  ומוכר לכל תושבי העיר, נגיש לבעלי נכויות, פתוח לקהל הרחב בשעות הפעילות המתאימות 

 הגיע. לביצוע החלוקה ויש מקום חניה מסודר לכמות גדולה של קהל הצפוי ל

 
 דאביה"ס אלהו  -העשרה בבתי ספר מוכש"ר  -397/2019הצעה מס' .5

 וממליצה בפני ראש לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת אגף החינוך והנוער, הועדה מאשרת המלצת אגף החינוך והנוער 
 . עבור תכנית העשרהכולל מע"מ ₪  38,400ע"ס עמותת אלהודא  העיר לאשר ההתקשרות עם

 הערה : יודגש כי במידה וביה"ס לא יממש את התככנית במלואה , תשלום העירייה יהא באופן יחסי. 
 

 יה"ס שערי ציון ב  -העשרה בבתי ספר מוכש"ר  -2019/398הצעה מס' .6
 ראשוממליצה בפני לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת אגף החינוך והנוער, הועדה מאשרת המלצת אגף החינוך והנוער 

 לא כולל מע"מ.  ₪ 77,910ציון ע"ס שערי עמותת  העיר לאשר ההתקשרות עם 
 הערה : יודגש כי במידה וביה"ס לא יממש את התככנית במלואה , תשלום העירייה יהא באופן יחסי. 

 
 

 ונן עזריהררוזה עללאל                                                                                    
 נכ"ל  העירייהגזברית  העירייה                                        מ                                              

 
 
 
 

 החלטות ראש העיר : 
 

 
 מבנים יבילים בבי"ס אלעומריה 3-הוצאת היתר בנייה ל - 2019/339הצעה מס' .1

 כולל מע"מ.₪  14,625אירנה בדליאן ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 
 

 200בדיקת תכניות הסדרי תנועה וזמנים של כביש  - 2019/439הצעה מס'  .2
 כולל מע"מ.₪  58,500חברת שלמה רודן צמתים בע"מ ע"ס   ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 התקנת מערכת גילוי אש ומערכת כריזה במרכז ההפעלה - 2019/539הצעה מס'  .3
 ש"ח כולל מע"מ.  38,808.9חברת אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 הסכם שכירות עמדת חלוקת תו תושב בקניון עזריאלי - 2019/693צעה מס' ה .4
 לא כולל מע"מ לחודש₪  1,000 בסך של  השכרת העמדה  עבור  קניון עזריאליההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 לא כולל מע"מ(. ₪  12,000חודשים )מחיר לשנת שכירות  12למשך  

 
 
 

 דאביה"ס אלהו  -העשרה בבתי ספר מוכש"ר  -397/2019הצעה מס' .5
 . עבור תכנית העשרהכולל מע"מ ₪  38,400ע"ס  עמותת אלהודאמאמץ החלטת הועשה ומאשר ההתקשרות עם  
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 הערה : יודגש כי במידה וביה"ס לא יממש את התככנית במלואה , תשלום העירייה יהא באופן יחסי. 
 
 

 יה"ס שערי ציון ב  -העשרה בבתי ספר מוכש"ר  -2019/398הצעה מס' .6
 לא כולל מע"מ.  ₪ 77,910ע"ס  עמותת שערי ציוןמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 הערה : יודגש כי במידה וביה"ס לא יממש את התככנית במלואה , תשלום העירייה יהא באופן יחסי. 

 
 
 
 
 
 
 

 מיכאל וידל

 ראש העיר
 רמלה       


