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 (2018 בספטמבר  05אלול תשע"ח ) רביעי כה'שהתקיימה ביום  למכרזים משותפיםהועדה מישיבת 

 רמלה . 1בחדר הישיבות ע"ש אפריאט בבניין העירייה ברחוב  ויצמן 
 

 כחים:    נו                                                                                משתתפים: 
 כלכלן אגף הנדסה  -וז בן שלושע                                               גזברית העירייה      -עללאל רוזה 

 משנה ליועמ"ש  -סופי ויטלםעו"ד 
 משק ונכסים מנהלת  מחלקת  -מיכל רוטמן  

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 

 
 הנדון:

 

 אייפדים עבור גני הילדים רכישת   -2018/710הצעה מס'  .1

רקפת, עבור הגנים:  אייפדים 13לרכוש  בגני הילדים במגזר הערבי, נדרשלטובת הקידום הטכנולוגי 

 . כלנית, חרצית, אלמוג, תומר, נור, פרחים, הזית, עמית, דרור, זמיר, גפן, תמר

 עם ילדי הגן במהלך השנה. מנהלות הגנים משתמות השנה בנושא לטובת עבודה באייפדים יודגש כי

 . 546/2017מכרז פומבי  -נעשתה פניה לחברת נס מטח ) זכיינית של מפעל הפיס( 

 47,728.98אגף החינוך והנוער ) יחידת המחשוב( ממליץ לאשר ההתקשרות עם חברת נס מטח ע"ס 

 (. 6-9) בהצעת המחיר מסומן כפריטים מס'  כולל מע"מ.₪ 

 . 8123000931 -סעיף תקציבי
 ( 1)נספח מס'                                                                          

 

  2018/2019מהיערכות לחורף  חלק ושוחות כבודות ניקוי קולטנים ע  -108/2018הצעה מס'  .2

אישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם   28.03.2018יום מ 14/2018-14וועדת מכרזים משותפים מס' 

 ₪. מיליון  5משכ"ל ע"ס באמצעות   חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ

חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ עבור  מליץ לאשר במסגרת החוזה  התקשרות עם אגף הנדסה מ

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל. ₪  99,753.78ע"ס  ושוחות   עבודות ניקוי קולטנים

 תקשרות בכפוף לתכנית עבודה ) פירוט כמה קולטנים ובאילו רחובות(. הועדה מאשרת הה

 ₪(. 439,404)יתרה  1745000750 -סעיף תקציבי

 

 ( 2)נספח מס'                                                                
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 :המלצות הועדה
 

 כישת אייפדים עבור גני הילדים ר  -107/2018הצעה מס'  .1

החינוך והנוער ) יחידת המחשוב( וממליצה בפני ראש העיר לאשר אגף הועדה מאשרת המלצת 

) בהצעת  כולל מע"מ.₪  47,728.98ע"ס  טח ) זכיינית מפעל הפיס(מ -ההתקשרות עם חברת נס

 (. 6-9המחיר מסומן כפריטים מס' 

 

  2018/2019חלק מהיערכות לחורף ושוחות כבודות ניקוי קולטנים ע  -108/2018הצעה מס'  .2

חברת לקטיבי אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת 
כולל מע"מ ועמלת ₪  99,753.78ע"ס  ושוחות חברה לפיתוח בע"מ עבור  עבודות ניקוי קולטנים

 משכ"ל. 

 
 

 רונן עזריה                                                            עללאל רוזה                                     
 נכ"ל העירייהמ               גזברית העירייה                                                                            

 
 
 

 :החלטות ראש העיר

 

 עבור גני הילדים  םרכישת אייפדי  -107/2018הצעה מס'  .1

  כולל מע"מ.₪  47,728.98ע"ס  זכיינית מפעל הפיס( )מטח  -חברת נס מאשר ההתקשרות עם

 (. 6-9) בהצעת המחיר מסומן כפריטים מס' 

 

  2018/2019חלק מהיערכות לחורף כ ושוחות בודות ניקוי קולטניםע  -108/2018הצעה מס'  .2

 ושוחות חברה לפיתוח בע"מ עבור  עבודות ניקוי קולטנים חברת לקטיבימאשר  ההתקשרות עם 
 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל. ₪  99,753.78ע"ס 

 

 
 יכאל וידלמ                                                                                                               

 ראש העיר                                     
 רמלה


