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(, 2020 אוגוסט 25 תש"ף )  לול' אה  שלישי התקיימה ביוםועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  
 במשרדי

 רמלה. 9גזברות העירייה רחוב מבצע משה 
 

 משתתפים:                                                                            

                                     גזברית העירייה             -רוזה עללאל 

                                                           משנה ליועמ"ש -עו"ד סופי ויטלם

                                 אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש 

                                 משק ונכסים מנהלת מח' ס.   - אבי דיל 

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   

 

 הנדון:
 

 כנית משעולת במסגרת  הנחיית קורס מנהיגות קהילתית - 2020221/הצעה מס'  .1

לתית הנחיית קורס מנהיגות קהיעבור  ה בבקשה לקבלת הצעות מחירפנ ,(משעולכנית ת אגף שירותים חברתיים )

יעוץ  -יוסי אונטרמן,  אשחר -מייקל מנסקי, מכון תכנים -אלי טויטו כדלקמן: ספקים 4  -ל  לבמסגרת בתוכנית משעו

 . ענת משה, קהילתי

 

 טבלת הצעות מחיר: להלן 

 מחיר הסבר שם הספק
 

 מכון תכנים -אלי טויטו
מפגשים  10קורס מנהיגות קהילתית של 

 עבור פעילים שכונתיים
 כולל מע"מ₪  12,633

 
 אשחר -מייקל מנסקי

מפגשים  10קורס מנהיגות קהילתית של 
 עבור פעילים שכונתיים

 כולל מע"מ₪  14,911

מפגשים  10קורס מנהיגות קהילתית של  יעוץ קהילתי-יוסי אונטרמן
 עבור פעילים שכונתיים

 כולל מע"מ₪  13,144

מפגשים  10קורס מנהיגות קהילתית של  ענת משה
 עבור פעילים שכונתיים

טרם חזרו עם הצעה  23.8.20נכון ל 
 למרות שליחת אימל ווצאפ חוזרים

 

 שעות אקדמיות.  3.5 -כל מפגש

 

  ע"ס) מכון תכנים (  אלי טויטו  ההצעה הזולה ביותר של ההתקשרות עם  האגף לשירותים חברתיים ממליץ לאשר 

12,633  ₪ 

 .כולל מע"מ

 .אלי טויטו הינו מנחה ותיק ומקצועי, מכיר היטב את התחום ומנחה שנים רבות

 

 1849000846 -מקור תקציבי 

 (1) נספח מס' 
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 ביצוע קידוחי ניסיון בכביש חדש המחבר בין רחוב דניאל להרצל - 2020222/הצעה מס'  .2

חברות כדלקמן: אבני   3-בכביש חדש המחבר בין רחוב דניאל להרצל, אגף הנדסה פנה ללשם ביצוע קידוחי ניסיון 

 גרשון קידוחי ניסיון בע"מ, משה בר קידוחי ניסיון בע"מ, ליבנה קידוחים בע"מ.

 

 

 

 

 

 :ן הצעות המחיר שהתקבלו להל

 כולל מע"מ.  ₪ 58,172.4 -. אבני גרשון קידוחי ניסיון בע"מ1

 כולל מע"מ. ₪  66,245.4 -. משה בר קידוחי ניסיון בע"מ2

 כולל מע"מ. ₪  60,606 -. ליבנה קידוחים בע"מ3

 

חברת אבני גרשון קידוחי ניסיון בע"מ ההצעה הזולה ביותר של   ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 

 כולל מע"מ.₪  58,172.4

 

  2742 -מקור תקציבי

 ( 2) נספח מס' 
 

 

 

לאגף כיתות תלת קומתי בבית ספר בן   ) קונסטרוקטור(  מתן חו"ד הנדסית  - 2020232/מס'הצעה  .3

 גוריון

אגף כיתות תלת קומתי ) קונסטרקטור ( למתן חו"ד הנדסית אגף הנדסה פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור 

 אדריכלות והנדסה בע"מ.  חברות כדלקמן: א.ו.י אדריכלים מהנדסים יועצים, אברמוב 2-בבית ספר בן גוריון, ל

 

 להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה )כולל מע"מ(:

 כולל מע"מ.  ₪ 17,550 -ריכלים מהנדסים יועצים. א.ו.י אד 1
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חברת א.ו.י אדריכלים מהנדסים יועצים ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר היחידה שהתקבלה של 

 כולל מע"מ.₪  17,550

 

  2852 -מקור תקציבי

 (3) נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ות הועדה :לצמה

 

  תוכנית משעולבמסגרת  הנחיית קורס מנהיגות קהילתית  - 2020221/-15הצעה מס'  .1

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר נציגת האגף לשירותים חברתיים ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת 

 ההצעה 

 האגף לשירותים חברתיים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת הזולה ביותר, 

 אלי טויטו 

 שעות אקדמיות (.  3.5, כל מפגש מפגשים  10)   כולל מע"מ₪  12,633  ע"ס

 

 ביצוע קידוחי ניסיון בכביש חדש המחבר בין רחוב דניאל להרצל - 2020222/הצעה מס'  .2
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משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה  כלכלן אגף ההנדסה ,לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

  הזולה ביותר

חברת אבני גרשון קידוחי  עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  אגף הנדסההועדה מאשרת המלצת 

 . כולל מע"מ₪  58,172.4ניסיון בע"מ 

 

 תלת קומתי בבית ספר בן גוריוןלאגף כיתות )קונסטרוקטור(  מתן חו"ד הנדסית  - 2020232/הצעה מס' .3

וממליצה  אגף הנדסההועדה מאשרת המלצת  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף ההנדסה ,

 כולל מע"מ.₪  17,550ע"ס   חברת א.ו.י אדריכלים מהנדסים יועצים עם בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 

 
 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                     

 מנכ"ל העירייה         גזברית  העירייה                                                                               
 

 

 

 החלטות ראש העיר:

 
 הנחיית קורס מנהיגות קהילתית  במסגרת תוכנית משעול  - 15-221/2020הצעה מס'  .1

 3.5, כל מפגש מפגשים  10)   כולל מע"מ₪  12,633  ע"סאלי טויטו מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 שעות אקדמיות (. 

 

 דניאל להרצלביצוע קידוחי ניסיון בכביש חדש המחבר בין רחוב   - 2020222/הצעה מס'  .2

 . כולל מע"מ₪  58,172.4חברת אבני גרשון קידוחי ניסיון בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 לאגף כיתות תלת קומתי בבית ספר בן גוריון)קונסטרוקטור(  מתן חו"ד הנדסית  - 2020232/הצעה מס' .3

כולל ₪  17,550ע"ס   מהנדסים יועציםחברת א.ו.י אדריכלים   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 מע"מ.

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  
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 ראש העיר                                                                                                                 
  רמלה


