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 ( 2018 במאי 02אייר תשע"ח )  ביום רביעי  יז' שהתקיימה למכרזים משותפיםישיבת הועדה 

 .רמלה  1ויצמן  רחוב  דר הישיבות ע"ש אפריאט ,חב
 

                                 נוכחים:                                                            משתתפים:
 לכלן אגף הנדסהכ -עוז בן שלוש                                 העירייה מנכ"ל  - רונן עזריה 

 מנהל מח' אחזקה  -מיאילן שר                               גזברית העירייה  -עלאלל רוזה 
      מח' משפטית -שרון בן יקרעו"ד 

 נכסים וקצין רכב, מח' משק   -אבי דיל 
 מזכירות העירייה  - עו"ד שלי ביטון

 
 הנדון:

 

 כישת ציוד ר -04קשה להתקנת גדרות במוסדות חינוך במסגרת תקנה ב - 2018/82הצעה מס' . 1
 ביטחון    

  שע"ח למוסדות חינוךציוד ביטחון תרכישת  -( 1001107239ר הרשאה מספ)  04במסגרת תקנה     

 גדרות במוסדות  להתקין מחוז מרכז תחום ביטחון שר לעיריית רמלה ע"י משרד החינוך,או  2018     

  447336מפורט במסמך כפי ש  75%)סכום השתתפות המשרד בגובה  ₪ 96,300על סך   חינוך     

 אחוז(.שעליו הרשות מחויבת להשלים למאה  15.2.18מיום     

 :החלוקה הבאה ע"פ  ₪ 128,400סך העלות להתקנת גדרות הנה     

 כולל מע"מ.₪  43.200 -מ' גדר 108 -ובלים ותפוח בדבשי-אשכול גנים

 מע"מ. כולל ₪  20,400 -' גדרמ 51 -השלום וסיני-אשכול גנים    

 כולל מע"מ.₪  25,600 -מ' גדר 64-נווהגן     

 כולל מע"מ.₪  39,200  -מ' גדר 98 -בי"ס אופק    

 

קבלת הצעת מחיר כפוף למפרט ל 'מסגריית המרכז' -מחלקת אחזקה פנתה לקבלן המסגרת 

 ולמחירים הקבועים במרכז קבלן מסגרת.

 :להלן הצעת המחיר שנתקבלה

 ל  מע"מ.כול₪  128.079 -מ' גדר 321התקנת 

 כולל  מע"מ. 128,079ע"ס  מסגריית המרכז התקשרות עםהלאשר לוועדה מחלקת אחזקה ממליצה 

 נבחר לאור זמינותו לביצוע העבודה וכן על בסיס ניסיונו המקצועי ושביעות רצון קבלן מסגרת כמו כן, 
 . קודמות שביצע מעבודות  העירייה

  8132000742 -מקור  תקציבי
 ( 1)נספח מס' 
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 רישום וגבייה עבור רישום לקייטנות הקיץ תשע"ח  - 2018/29הצעה מס' . 2

 מרכזים לקהילה והתחדשות מבקשת לאשר ההתקשרות עם ילדים אגף חינוך ונוער מחלקת גני  

 .רישום וגבייה עבור רישום לקייטנות הקיץ תשע"חעבור  השכונות ברמלה בע"מ 

 בסך  אומדן  -מ'(  2.2-תקורה על בסיס הכנסות )מחזור של כ %5   -הינה  עלות ההתקשרות 

110,000   .₪  

  התקורה מקוזזת מההכנסות. יובהר כי 

 

 ( 2)נספח מס'  

 
 :הועדהמלצות ה
 
 כישת ציוד ר -04קשה להתקנת גדרות במוסדות חינוך במסגרת תקנה ב - 2018/82הצעה מס' . 1

 ביטחון    
 מחלקת אחזקה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת     
 כולל  מע"מ. 128,079ע"ס  מסגריית המרכז    
 

 רישום וגבייה עבור רישום לקייטנות הקיץ תשע"ח - 2018/29הצעה מס' . 2

 הועדה מאשרת המלצת אגף חינוך ונוער מחלקת גני ילדים וממליצה בפני ראש העיר לאשר     
 מרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ עבור רישום וגבייה עבור עם  ההתקשרות    
  לקייטנות הקיץ תשע"ח.רישום     
  אומדן  בסך  -מ'(  2.2-כנסות )מחזור של כהתקורה על בסיס  5 % -עלות ההתקשרות היא     
    110,000     .₪ 
 
 
 

 רונן עזריה                                                               עללאל רוזה                    
 עירייהמנכ"ל ה                      גזברית העירייה                                                  
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 :החלטות ראש העיר

 
 כישת ציוד ר -04קשה להתקנת גדרות במוסדות חינוך במסגרת תקנה ב - 2018/82הצעה מס'  . 1

 ביטחון    

 מע"מ. כולל  128,079ע"ס  מסגריית המרכזמאשר ההתקשרות עם      

 

 רישום וגבייה עבור רישום לקייטנות הקיץ תשע"ח  - 2018/29הצעה מס' . 2

 מרכזים לקהילה והתחדשות השכונות ברמלה בע"מ עבור רישום מאשר ההתקשרות עם    
 רישום לקייטנות הקיץ תשע"ח.  וגבייה עבור    

  אומדן  בסך  -מ'(  2.2-כנסות )מחזור של כהתקורה על בסיס  5 % -עלות ההתקשרות היא     
    110,000     .₪ 
 
 
 
 
 
 

 יכאל וידלמ

 ראש העיר
 רמלה


