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חדר הישיבות ע"ש ( ב2018נובמבר  27תשע"ט ) בכסלושלישי , כ"א  יוםב שהתקיימה למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 רמלה. 1אפריאט , רחוב ויצמן 
 

     :            נוכחים                                                                         משתתפים:  
                   כלכלן אגף הנדסה  -וז בן שלוש ע                                            גזברית העירייה       -רוזה עללאל

 יועמ"ש          משנה ל  -סופי ויטלם עו"ד 
 מנהלת מחלקת משק ונכסים  -מיכל רוטמן 

                                מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון

 
 הנדון:

 
 פיליםעבודות לשדרוג מערכות הניקוז ברחוב המע - 142/2018הצעה מס'  .1

  לקטיבי חברת עם תמסגר בחוזה התקשרות אישרה 28.03.2018מיום  14/2018-14' מס משותפים מכרזים ועדת    

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

  חברת לקטיביעם  המעפיליםעבודות לשדרוג מערכות הניקוז ברחוב   זה חוזה במסגרת לבצע מבקש הנדסה אגף    

  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.  ₪ 451,356.56ך בס ) זכיינית משכ"ל(  חברה לפיתוח בע"מ   

 בכפוף לאישור מקור תקציבי. -תקציבי מקור     

 ( 1)נספח מס' 
 

 , מערכות שליטה ובקרה ( טכנולוגיים )מצלמות , כריזההתקנת מערכים  - 143/2018הצעה מס' . 2
   חברתשרה התקשרות עם יא  ( (18/2018הצעה מס' ) 15.03.2018מיום  11/2018-14ועדת מכרזים משותפים מס'     
 .מצלמות בעיר פרויקטעבור ₪  2,489,889ע"ס אפקון     
 עבודה לפי הפירוט הבא: במסגרת חוזה זה מבקשת לבצע העירוני פיקוחהמחלקת     

 ( 2582תב"ר ) כולל מע"מ ₪  700,000  -סיבים  .א

 (2519,  2712תב"ר ) כולל מע"מ  ₪ 600,000ע"ס   - מצלמות ברחבי העיר התקנת .ב
 פירוט מיקום המצלמות. ** מצ"ב     

  2519, 2712, 2582 -מקור תקציבי     
 ( 2)נספח מס' 

 
 לפרויקט גרים קרוב חנוכה וט"ו בשבט בחירת מפעיל - 2018/144הצעה מס' . 3
 לחנוכה וט"ו בשבט גרים קרוב"האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך אישר לעיריית רמלה לקיים פרויקט "   
 משרד החינוך בחר בארגון "קרוב ללב" להפעיל את האירועים  ₪ 18,000 ע"סקול קורא בתקציב  באמצעות לתושבים    
 בכלל הרשויות.     
 25/11/18מצ"ב מכתב ממפקח משרד החינוך אריה פרומן מתאריך     

 פנייה לספקים נעשתה רק לארגון "קרוב ללב" ע"פ הפניית המפקח המחוזי.    
 

 עלות  תוכן שם הספק

 ארגון קרוב 
 ללב

 יהיחנוכ, חנוכה נרות הדלקת סדר: הכוללות לחנוכה ערכות 50

 באמצעות הכרות משחק, ונרות

 .טעימות וסוכריות שירונים, וסביבון קלפים

 מארז, בנייני בשבט ו"ט סדר: הכוללות בשבט ו"לט ערכות 50

 פירות ומארז בשבט ו"ט סדר, ממותגות וצלחות מפה עם

 .בשירים צומחת ישראל ארץ: בנייני ומשחק יבשים

18,000 ₪  
 כולל מע"מ 
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 ₪  18,000ע"ס  ארגון קרוב ללבעם ( ממליצה לאשר ההתקשרות תורנית )מדור לתרבותמחלקת ספורט ואירועים 

 קיימת ההתאמה לאופי האירוע ובנוסף יש מכתב מהמפקח המחוזי.כולל מע"מ ,
 1827000783 -מקור תקציבי

 (3)נספח מס'                                                                                  
 
 

 :הועדההמלצות 
 
 פיליםעבודות לשדרוג מערכות הניקוז ברחוב המע - 142/2018הצעה מס'  .1

 עבודות לשדרוג מערכות הניקוז  חוזה במסגרת לבצעאגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר המלצת הועדה מאשרת     
 כולל מע"מ ועמלת ₪  451,356.56ך בס ) זכיינית משכ"ל(  חברה לפיתוח בע"מ חברת לקטיביברחוב המעפילים עם     

 ) בכפוף לאישור מקור תקציבי(.  משכ"ל.     

 
 , מערכות שליטה ובקרה ( התקנת מערכים טכנולוגיים )מצלמות , כריזה - 143/2018הצעה מס' . 2

 ) התקנת מערכים העבודות  לבצעוממליצה בפני ראש העיר הפיקוח העירוני חלקת מהמלצת  הועדה מאשרת    

   מצלמות ברחבי, כולל מע"מ  ₪  700,000 -סיבים  ע"פ המפרט הבא  משכ"ל()זכיינית   אפקון חברתעם טכנלוגיים(   

 .כולל  מע"מ  ₪ 600,000ע"ס   - העיר  

 

 בחירת מפעיל לפרויקט גרים קרוב חנוכה וט"ו בשבט - 2018/144הצעה מס' . 3
 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים ) מדור לתרבות תורנית( וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות    

 עבור פרוייקט "גרים קרוב". כולל מע"מ ₪  18,000ארגון "קרוב ללב" ע"ס עם 
 
 

 ריהרונן עז            עללאל רוזה                                                                         

 גזברית העירייה                                                         מנכ"ל העירייה                 

 

 החלטות ראש העיר: 

 

 פיליםעבודות לשדרוג מערכות הניקוז ברחוב המע - 142/2018הצעה מס'  .1
 חברה לפיתוח  חברת לקטיבילשדרוג מערכות הניקוז ברחוב המעפילים עם   עבודות זה חוזה במסגרת לבצעמאשר     
  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל. ₪  451,356.56ך בס ) זכיינית משכ"ל(  בע"מ   
 
 , מערכות שליטה ובקרה ( התקנת מערכים טכנולוגיים )מצלמות , כריזה - 143/2018הצעה מס' . 2

   ע"פ המפרט הבא)זכיינית משכ"ל(    אפקון חברת) התקנת מערכים טכנלוגיים( עם  מאשר לבצע במסגרת חוזה זה     

 כולל  מע"מ.  ₪ 600,000ע"ס   - העיר מצלמות ברחבי כולל מע"מ ,  ₪  700,000 -סיבים    

 בחירת מפעיל לפרויקט גרים קרוב חנוכה וט"ו בשבט - 2018/144הצעה מס' . 3
 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים ) מדור לתרבות תורנית( וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות    

 כולל מע"מ עבור פרוייקט "גרים קרוב". ₪  18,000"קרוב ללב" ע"ס ארגון עם 
 

 מיכאל וידל

 ראש העיר
 רמלה        


