
     בס"ד 

     

        

202218/-ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                         

-15  
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                         

 

1 
 

 (2022 יוניב 14תשפ"ב ) סיון' כא  ינששהתקיימה ביום  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
 טלפונית -
 
 

 משתתפים:                                                                               נוכחים : 

  מזכירות העירייה -קטיה צורדקר   מנכ"ל העירייה                                                    -רונן עזריה 
                               ית העירייה                  גזבר -  רוזה עללאל

                                            משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

                                                   מח' רכש  תמנהל  -מיכל רוטמן 

 כלכלן אגף הנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש
 

  הנדון:
 

 ממונה בטיחות מוסדות חינוך - 2022121/הצעה מס'  .1

קרן רמלה פנתה בבקשה לקבל הצעת מחיר עבור מתן שירותים של ממונה בטיחות לקראת פתיחת שנת הלימודים 

תשפ"ג. שירותים אלה יינתנו בכפוף לאגף האחזקה העירוני ובתיאום עם אגף הביטחון העירוני. המדובר 

הקרן. המציעים  עם אופציה להארכה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  1.8.22-בהתקשרות שתוקפה עד ה

 נתבקשו לתת הצעה פאושלית על בסיס רשימת מוסדות חינוך, שהועברה אליהם. 

 

 פירוט השירותים שיידרש המציע לספק

  הוצאת אישור בטיחות במוסדות החינוך לקראת שנת הלימודים תשפ"ג בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד

 החינוך. 

 ו"ח עם תיעוד הליקויים, במידה ויש ליקויים. לאחר תיקון במסגרת סקר הבטיחות יוציא היועץ לכל מוסד ד

 הליקויים יבצע הספק סיור נוסף לאישור תיקון הליקויים.

 .עריכת סקר והוצאת דו"ח ליקויים, כשעיריית רמלה תהא אחראית לתיקון הליקויים 

 

שמר בטיחות , בע"מד.ד הנדסת בטיחות ורישוי , אופק הנדסה ובטיחותספקים כדלקמן:  4קרן רמלה פנתה ל

 .ביותוב בע"מ, יועצים

 

 :להלן פירוט ההצעות

 .כולל מע"מ₪  166,374 -אופק הנדסה ובטיחות 

 כולל מע"מ₪  110,000 -ד.ד הנדסת בטיחות ורישוי בע"מ 

 כולל מע"מ₪  145,665 -שמר בטיחות יועצים 

 כולל מע"מ₪  146,250 -ביותוב בע"מ 
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חב' ד.ד. הנדסת בטיחות ורישוי של ההצעה הזולה ביותר שר ההתקשרות עם אור האמור, קרן רמלה ממליצה לאל

 בע"מ 

 .כולל מע"מ₪  110,000ע"ס 

  רישיונות כיועצי בטיחות.בעלי בעלי ניסיון והנם *

מועד הקבוע לספק את השירותים עד ל  ותחייב, בה יישיבת התנעהבכפוף לאמור, נכון יהיה לקיים עם חברה זו 

 הצעות.בבקשה להציע 

 

  2998 -מקור תקציבי 

 

 ** יש להתאים ביטוחים וערבויות לטובת העירייה. 

 (1)נספח מס'  

 

 הועדה: מלצותה

 

 ממונה בטיחות מוסדות חינוך - 2022121/הצעה מס'  .2

ספחים, קבלת הסבר מנציגת קרן רמלה ,הועדה מאשרת המלצת קרן רמלה וממליצה בפני  לאחר עיון בבקשה ובנ

 ראש העיר 

 .כולל מע"מ₪  110,000ע"ס של חב' ד.ד. הנדסת בטיחות ורישוי בע"מ לאשר ההתקשרות עם 

  רישיונות כיועצי בטיחות.בעלי בעלי ניסיון ו*הנם 

 

 ** יש להתאים ביטוחים וערבויות לטובת העירייה. 

 

 

 

 רונן עזריה                                                                                        רוזה עללאל                  
 מנכ"ל העירייה                                                                             זברית  העירייה ג              
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 ות ראש העיר:טהחל 

 

 ממונה בטיחות מוסדות חינוך - 2022121/הצעה מס'  .3

כולל ₪  110,000ע"ס של חב' ד.ד. הנדסת בטיחות ורישוי בע"מ ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 .מע"מ

  רישיונות כיועצי בטיחות.בעלי בעלי ניסיון ו*הנם 

 

 ** יש להתאים ביטוחים וערבויות לטובת העירייה. 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                               

 ראש העיר                                                                                                                           
 


