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 ( 2019ינואר 29) תשע"ט ט, שלישי כ"ג בשב יוםשהתקיימה  ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים( מישיבת 

 הישיבות ע"ש אפריאט בבית העירייה. בחדר 
 

    נוכחים:                                                                             :משתתפים
 לכלן אגף הנדסהכ  -עוז בן שלוש  זברית העירייה                                                ג -רוזה עללאל  

 חה מחלקת רוו –ירב אורנשטיין מ                                           משנה ליועמ"ש -סופי ויטלם עו"ד 
                           מחלקת משק ונכסיםס. מנהל  - אבי דיל

                              מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 
 

 הנדון:
 
 קיום קורס עברית  לדוברי עברית שלא קוראים ולא כותבים  - 2019/13הצעה מס'  .1

 בשיתוף בית משפט פנתה לקמפוס נבון ) השפלה(  לקיום קורס רמלה,המחלקה לשירותים חברתיים , מרכז עוצמה     

  קמפוס נבון , מחלקת הרווחה פנתה בבקשה לקבלת הצעת מחיר לעברית לדוברי עברית שלא קוראים ולא כותבים    

 להלן הצעת המחיר:    

 ש"א 150היקף שעות: 
  25מס מפגשים: 

 ימים : ג, ה 
 16.4.19תאריך פתיחה: 

 קמפוס נבון )השפלה(מיקום: 
 ₪  20,000עלות כוללת : 

 
 מימון ניתן על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. 100%    

 ₪ . 20,000מחלקת הרווחה ממליצה לאשר ההתקשרות עם קמפוס נבון , ע"ס     

  1842210840  -מקור תקציבי     
 (1)נספח מס' 

 
  עבודות שיפוץ במרכז ההדרכה לבטיחות בדרכים  - 14/2019הצעה מס' .  2

 את מרכז ההדרכה פוקדים  .רך בשיפוץ כתוצאה  מבלאי מתמשך  ושוטף יש צובמרכז הדרכה לבטיחות בדרכים       

 תלמידי העיר רמלה וכתוצאה מכך נוצר הבלאי.     

 ( במוסדות חינוך וציבור )פרק בלשיפוץ אחזקה ותוספת בנייה  1/  2017במסגרת מכרז חש/ מחלקת אחזקה פנתה למשכ"ל     

 להלן הצעת המחיר:     

 .כולל מע"מ ₪  57,484  -חברת בלאור      

 באמצעות משכ"ל במסגרת , כולל מע"מ₪  57,484 , ע"ס חברת בלאור  מחלקת אחזקה מבקשת לאשר ההתקשרות עם     

  .לשיפוץ אחזקה ותוספת בנייה במוסדות חינוך וציבור )פרק ב( 1/  2017חש/מכרז      

  1744000780  -מקור תקציבי      

 ( 2)נספח מס' 
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 המלצות הועדה : 

 קיום קורס עברית  לדוברי עברית שלא קוראים ולא כותבים  - 13/2019הצעה מס'  .1

 ₪ . 20,000קמפוס נבון , ע"ס  עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותמחלקת הרווחה הועדה מאשרת המלצת      

 

  עבודות שיפוץ במרכז ההדרכה לבטיחות בדרכים – 14/2019הצעה מס' .  2

 ₪  57,484 , ע"ס חברת בלאור  עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותמחלקת אחזקה הועדה מאשרת המלצת       

  .(בלשיפוץ אחזקה ותוספת בנייה במוסדות חינוך וציבור )פרק  1/  2017באמצעות משכ"ל במסגרת מכרז חש/, כולל מע"מ     

 

 
 רונן עזריה                                                           רוזה עללאל                                        

 נכ"ל  העירייה מ                            העירייה                           גזברית                                   
 
 
 

 

 החלטות ראש העיר:

 

 קיום קורס עברית  לדוברי עברית שלא קוראים ולא כותבים  - 13/2019הצעה מס'  .1

 ₪ . 20,000קמפוס נבון , ע"ס  עם התקשרותמאשר     

 

  עבודות שיפוץ במרכז ההדרכה לבטיחות בדרכים  - 14/2019הצעה מס' .  2

 1/  2017באמצעות משכ"ל במסגרת מכרז חש/, כולל מע"מ₪  57,484 , ע"ס חברת בלאור  עם ההתקשרותמאשר      

  .לשיפוץ אחזקה ותוספת בנייה במוסדות חינוך וציבור )פרק ב(     

 

 

 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                  

 רמלה 
 


