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 14-3/2016פרטיכל  הצעות פטורות  
 

 (2016ינואר  12שני א' שבט תשע"ו ) יום ישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה

          פנחס זינגר ז"ל.  בבניין עירייה ע"ש

 משתתפים: 

 גזבר –רוזה עלאלל                                                   

 מחלקה משפטית  –עו"ד שרון בן יקר                                                              

 ס/מהנדס–זאנה סולובייצ'יק                                                              

 כלכלן אגף הנדסה  –צביקה בוקשפן                                                              

 מנהל מחלקת מחשוב  –משה מורדוך                                                              

 מנהל מחלקת משק ונכסים  –שי אדרת                                                              

 מחלקת רכש -מיכל רוטמן                                                               

 ע/מנכ"ל–עו"ד רעות שדה                                                              

 

    :הנדון

 

 פיתוח מתחם רמלה מערב –החלפת מתכנן תנועה, פיזי )כולל רמזורים(  - 22/2016הצעה מס'  .1

 

 רב, פנה אגףעקב התפטרות היועץ ל.שקד מתכנון תנועה ופיזי בפרויקט רמלה מע        

 הצעות מחיר אחידות למשרדי  4הנדסה באמצעות חברת ניהול הפרויקט, פרו שיא, לקבלת         

 תכנון בתחום תכנון תנועה, פיזי לרבות רמזורים לפיתוח מתחם רמלה מערב.         

 מע"מ.₪ +  91,400הצעות המחיר כוללות קיזוז שכר טרחת היועץ היוצא )ל. שקד( בסך         

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו       

 מע"מ. ₪ +  1,098,600הצעה ע"ס  –גבריאל לוטן מהנדסים   .1

 מע"מ.₪ +  1,108,600הצעה ע"ס  –אמי מתום מהנדסים ויועצים  .2

 מע"מ.₪ +  1,225,776הצעה ע"ס  –פרייברג מהנדסים  .3

 מע"מ.₪ +  1,297,784הצעה ע"ס  -דגש הנדסה  .4

 

 רה המנהלת להמליץ על ההצעה הזולה ביותר והתקשרותאגף הנדסה מאמץ המלצת החב

 עם גבריאל לוטן.  

 )בכפוף לאישור המחלקה המשפטית לנושא סיום התקשרות עם 2481  -מקור תקציבי 

 היועץ ל.שקד(.

 ( 1)נספח מס' 

   

 

 פיתוח מתחם רמלה מערב –החלפת מתכנן חשמל תאורה ותקשורת  - 23/2016הצעה מס'  .2

 

 טרות היועץ ל. שקד מתכנון חשמל תאורה ותקשורת בפרויקט רמלה מערב, עקב התפ       

 הצעות מחיר 4פנה אגף הנדסה באמצעות חברת ניהול הפרויקט, פרו שיא, לקבלת        
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 אחידות למשרדי תכנון בתחום תכנון חשמל תאורה ותקשורת לפיתוח מתחם רמלה מערב.        

 מע"מ.₪ +  22,500הצעות המחיר כוללות קיזוז שכר טרחת היועץ היוצא )ל. שקד( בסך        

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:        

 מע"מ. ₪ +  526,200הצעה ע"ס  –ספיר מרכז י.ר.   .1

 מע"מ.₪ +  275,500הצעה ע"ס  –טקטין תכנון חשמל  .2

 מע"מ.₪ +  297,500הצעה ע"ס  –דוד ברהום מהנדסים יועצים  .3

 מע"מ.₪ +  335,650הצעה ע"ס  -אריאל מלכה מהנדסים יועצים  .4

 אגף הנדסה מאמץ המלצת החברה המנהלת להמליץ על ההצעה הזולה ביותר והתקשרות

 טיקטין תכנון חשמל.   עם

 )בכפוף לאישור המחלקה המשפטית לנושא סיום התקשרות עם 2481  -מקור תקציבי 

 היועץ ל.שקד(.    

 ( 2)נספח מס' 

 

 

 ת הועדה:מלצוה

 פיתוח מתחם רמלה מערב –החלפת מתכנן תנועה, פיזי )כולל רמזורים(  - 22/2016הצעה מס'  .1

 עםהועדה מאמצת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות      

 גבריאל לוטן.       

 

 ה מערבפיתוח מתחם רמל –החלפת מתכנן חשמל תאורה ותקשורת  - 23/2016הצעה מס'  .2

 עםהועדה מאמצת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות     

 טיקטין תכנון חשמל.         

 

 

 עו"ד רעות שדה                                                                 איילת כהן           

 מ"מ מנכ"ל העירייה                                          ע/מנכ"ל                                       

 

 

 ראש העירייה: החלטות

 פיתוח מתחם רמלה מערב –החלפת מתכנן תנועה, פיזי )כולל רמזורים(  - 22/2016הצעה מס'  .1

 עם גבריאל לוטן.  מאשר ההתקשרות      

 

 וח מתחם רמלה מערבפית –החלפת מתכנן חשמל תאורה ותקשורת  - 23/2016הצעה מס'  .2

 עם  טיקטין תכנון חשמל.  מאשר ההתקשרות        

 

 יואל לביא                                                                                        2016ינואר,   

 ראש העירייה                                                                                                              


