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 ( 2018ביולי  19ביום חמישי ז' באב  תשע"ח ) שהתקיימה למכרזים משותפיםישיבת הועדה 

 רמלה . 1בחדר הישיבות ע"ש אפריאט , רחוב  ויצמן 
 

                                 נוכחים:                                                               משתתפים:
 לית קרן רמלה  ""מ מנכמ -ירון סלימאןמנכ"ל העירייה                                      ל -רונן עזריה

 הל ותיאום עירוני מנהל אגף מנ -גלית כהן  ועמ"ש                                    י   -עו"ד דורון דבורי
 זכירות העירייה מ  -עו"ד שלי ביטון  נהלת מחלקת משק ונכסים          מ -מיכל רוטמן 

                                                                              
 הנדון:

 
  חת חץ( לאוטיסטים ) שלו עבודות שיפוצים בבית ספר  - 2018/75הצעה מס' . 1

  אישרה ההתקשרות בהסכם מסגרת ע"ס 06.06.18מיום   20/2018-14וועדת מכרזים משותפים מס'  

 באמצעות משכ"ל עבור עבודות שיפוצים ואחזקת מבנים. חברת גיל סבו בע"ממיליון עם  5

מתוך הסכם  ₪ 600,000כום של בשלוחת אופק בס אגף הנדסה מעוניין לבצע עבודות שיפוצים בבי"ס

 כמפורט לעיל. מיליון 5מסגרת ע"ס 

בביה"ס לאוטיסטים יפוצים עבור חברת גיל סבו בע"מ לעבודות ש אגף הנדסה ממליץ לאשר ההזמנה

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪  600,000ע"ס ) שלוחת חץ( 

 ₪(. 872,100)יתרה  2027262750 -סעיף תקציבי

  

 ( 1)נספח מס'  
 

 ת לאירועים קול קורא להציע הצעות לגיוס חסויות מסחריו -76/2018הצעה  . 2
 
  קרן רמלהאישרה את ההתקשרות עם  04.07.2018מיום  26/2018-14משותפים מס'  וועדת מכרזים  

 לשם טיפול ואיתור גורם/חברה המתמחה בגיוס   באמצעות קול קורא לחינוך תרבות ופיתוח   

  ופנאי של העירייה בהתאם לנהלים הקבועים בדין ובהתאם לנהלי הקרןחסויות עבור אירועי תרבות    

 הגישה הצעתה והינה עומדת בתנאי הפקות  תקשורת יחסי ציבור אירועים מרום חברת  העירייה.    

  הר כי מדובר בהצעה יחידה שהוגשה(. יובהסף )    

 אירועים  ום תקשורת יחסי ציבורחברת מרלאור האמור לעיל  ולאור העובדה כי ההצעה של    

 כפי הוראת הקול קורא, קרן ממליצה לוועדה לאשר  23% -גבוהה מ ( אינה 20%)  הפקות   

 כי החברה  וזאת בכפוף לכך  הפקות תקשורת יחסי ציבור אירועים  וםמרחברת עם  ההתקשרות  

 . את אותם גופים אשר לא יוכלו לתת חסויות לעירייה לקול הקורא מונה   .ט.2תנהג בהתאם לסעיף    

 (2)נספח מס'    
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 :הועדההמלצות 
 
 וחת חץ( לאוטיסטים ) שלעבודות שיפוצים בבית ספר   - 2018/75הצעה מס' . 1

 חברת גיל סבו אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת   

   כולל מע"מ ועמלת ₪  600,000ע"ס בביה"ס לאוטיסטים ) שלוחת חץ( בע"מ לעבודות שיפוצים    

 משכ"ל.    

 

 ול קורא להציע הצעות לגיוס חסויות מסחריות לאירועים ק -76/2018הצעה  . 2
    
 ום רחברת מלאשר ההתקשרות עם המלצת קרן רמלה  וממליצה בפני ראש העיר הועדה מאשרת    

 .ט. 2החברה תנהג בהתאם לסעיף כי  וזאת בכפוף לכך   הפקות תקשורת יחסי ציבור אירועים    

 את אותם גופים אשר לא יוכלו לתת חסויות לעירייה.  לקול הקורא מונה     

 

 רונן עזריה                                                                 רוזה עללאל                    
 נכ"ל העירייהמ      גזברית העירייה                                                                     

 

 

 :החלטות ראש העיר

 

 ה"ס לאוטיסטים(בשלוחת חץ ) ביעבודות שיפוצים בבית ספר   - 2018/75הצעה מס' . 1

 בביה"ס לאוטיסטים ) שלוחת  חברת גיל סבו  בע"מ לעבודות שיפוצים מאשר ההתקשרות עם      

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪  600,000ע"ס חץ(     

 

 ול קורא להציע הצעות לגיוס חסויות מסחריות לאירועים ק -76/2018הצעה  . 2
 כי וזאת בכפוף לכך   הפקות ום תקשורת יחסי ציבור אירועיםרחברת מעם  מאשר ההתקשרות    

 לקול הקורא מונה  את אותם גופים אשר לא יוכלו לתת חסויות .ט.2החברה תנהג בהתאם לסעיף    
 לעירייה.    

 
 מיכאל וידל   

 ראש העיר   
 
 

 רמלה 


