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 14-44/2016פרטיכל  הצעות פטורות   
 

 ( 2016ספטמבר  12שני ט' אלול תשע"ו) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה 

 פנחס זינגר ז"ל. בבניין עירייה ע"ש

 משתתפים:                                                      

 מנכ"לית –איילת כהן                                           

 גזברית העירייה-עלאלל רוזה                                            

 ס/יועמ"ש                              –עו"ד סופי ויטלם                                           

        ונכסים מנהל מחלקת משק –שי אדרת                                           

 מחלקת רכש  –מיכל רוטמן                                           

 מנהל מחלקת מחשוב  –משה מורדוך                                           

 כלכלן אגף הנדסה   –אמרה סהלו                                           

 אגף הנדסה  –אפרת כהן                                           

 קרן רמלה          –עו"ד יואב חמדי  הלוי                                           

 ע/מנכ"ל –עו"ד רעות שדה                                           

 

 

 כונת ג'וארישעבור סקר עצים מתחם ש –ביטול זכייה וקביעת זוכה חדש   - 275/2016הצעה מס'  .1

 

 נינה  אישרה התקשרות עם האגרונומית 12/1/16מתאריך  2/2016-14וועדת להצעות פטורות מס' 

 , לביצוע סקר עצים בפרויקט שכונת ג'ואריש. מע"מ₪ +  14,000ע"ס  עמיר

 ביקשה להשתחרר מהפרויקט עקב מורכבות בירוקרטית בהתקשרות )מצ"ב  נינה עמירהאגרונומית 

 ביעות(.מכתב העדר ת

 יעוץ ופיקוח ירוק שנתן את ההצעה  –מנהלת הפרויקט פנתה לאגרונום גיא תמרי  שיא-חברת פרו

 הבאה בתור בהצעה המקורית, הוא השיב כי אין ביכולתו לקבל את הפרויקט )מצ"ב מייל(.

 שיא פנתה לאגרונומית ד"ר רקפת הדר גבאי, לצורך קבלת הצעת מחיר -לאחר מכן חברת פרו

 לסקר עצים בפרויקט הנ"ל. מעודכנת

 האגרונומית רקפת הדר הינה חלק מפרויקט רמלה מערב המשיק לשכונת ג'ואריש ככה שרקע 

 השכונה והטופוגרפיה מוכרת לה.

 להלן הצעת המחיר שהתקבלה:

 עצים, ועל פיו הוגשה הצעת  71 -בסקר עצים בתב"ע מאושרת לתכנית קיימים בתחום התכנית כ

 ר העצים.המחיר המקורית לסק

 ,סך הסכום עבור ביצוע ₪  10,000עצים. על כן נדרשת הגדלה ע"ס  175עפ"י מדידה עדכנית קיימים 

 הגדלה(.₪  10,000הצעה מקורית + ₪  15,000) מע"מ₪ +  25,000עצים הוא  175 -סקר העצים ל

 ר ד"וממליץ על הגדלת ההזמנה לחברת  שיא-פרואגף הנדסה מאמץ את המלצת החברה המנהלת 

 לביצוע העבודה. רקפת הדר גבאי
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 2370  -מקור תקציבי 

 ( 1)נספח מס' 

 הגדלת שכר טרחה עבור ביצוע תכנון פיזי למעגל תנועה בצומת  - 276/2016הצעה מס'  .2

 שבזי -רחובות בר אילן

 לביצוע העבודה לעיל. יריב הנדסהאישרה את הצעתו של המתכנן  56/2013-13וועדת הצעות פטורות מס'  

 לפני מע"מ.₪ אלפי  350הצעה שהוגשה נעשתה לפי אומדן ראשוני ומשוער של ה

 ההגדלה המבוקשת מתייחסת לתכנון הפיזי של מעגל התנועה לפי תוצאות המכרז של הקבלן 

 ₪  728,855( לפי אומדן של 61/2015-14שזכה בביצוע העבודה )פרטיכל מכרזים משותפים 

 לפני מע"מ. 

 עבודת המתכנן ולבצע הגדלה בהתאם למפורט להלן: לכן יש לבצע עדכון של 

 ₪. 728,855X6.74%X90% =44,212לפי הסכום שאושר לקבלן הזוכה: 

 ₪. X6.74%X90%=21,231 350,000לפי האומדן הראשוני בהגשת הצעת המחיר של המתכנן: 

 לפני מע"מ.₪   22,981 -הפרש

 כולל מע"מ. ₪   26,888            

ר לקבלן הזוכה בפרויקט אינו סכום סופי, ולכן ייתכנו הגדלות בהתאם לתשלום הסופי הסכום שאוש הערה:

 שישולם לקבלן בגין גמר העבודה.

 כולל מע"מ.₪  26,888ע"ס  אגף פת"ש ממליץ להגדיל את ההזמנה למתכנן

 לשאלת הועדה הסכום הסופי יהיה לאחר ביצוע הכיכר ואחרי ביצוע פיקוח  עליון כעת 

 ים. התכנון הסתי

 2402  -מקור תקציבי 

 ( 2)נספח מס' 

 

 

 הגדלת שכר טרחה עבור ביצוע תכנון פיזי למעגל תנועה בצומת  רחובות - 277/2016הצעה מס'  .3

 עמיחי -משה שרת

 לביצוע העבודה לעיל.  המתכנן יריב הנדסהאישרה את הצעתו של  56/2013-13וועדת הצעות פטורות מס'  

 לפני מע"מ.₪ אלפי  350מדן ראשוני ומשוער של ההצעה שהוגשה נעשתה לפי או

ההגדלה המבוקשת מתייחסת לתכנון הפיזי של מעגל התנועה לפי תוצאות המכרז של הקבלן שזכה בביצוע 

 ₪  567,507( לפי אומדן של 56/2015-14העבודה )פרטיכל מכרזים משותפים 

 לפני מע"מ. 

 בהתאם למפורט להלן: לכן יש לבצע עדכון של עבודת המתכנן ולבצע הגדלה 

 .567,507X6.74%X90% =34,425₪לפי הסכום שאושר לקבלן הזוכה: 

 ₪. X6.74%X90%=21,231 350,000לפי האומדן הראשוני בהגשת הצעת המחיר של המתכנן: 

 לפני מע"מ.₪   13,194 -הפרש

 כולל מע"מ .   15,437₪
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ולכן ייתכנו הגדלות בהתאם לתשלום הסופי הסכום שאושר לקבלן הזוכה בפרויקט אינו סכום סופי,  הערה:

 שישולם לקבלן בגין גמר העבודה.

 כולל מע"מ. 15,437₪אגף פת"ש ממליץ להגדיל את ההזמנה למתכנן ע"ס 

 לשאלת הועדה הסכום הסופי יהיה לאחר ביצוע הכיכר ואחרי ביצוע פיקוח  עליון כעת

 התכנון הסתיים. 

 2401 -מקור תקציבי 

 ( 3)נספח מס' 

 

 

 הגדלת שכר טרחה עבור ביצוע תכנון פיזי למעגל תנועה בצומת  - 278/2016הצעה מס'  .4

 מבצע משה -רחובות בן צבי

לביצוע העבודה לעיל.  המתכנן יריב הנדסהאישרה את הצעתו של  56/2013-13וועדת הצעות פטורות מס'  

מ. ההגדלה המבוקשת מתייחסת לפני מע"₪ אלפי  350ההצעה שהוגשה נעשתה לפי אומדן ראשוני ומשוער של 

לתכנון הפיזי של מעגל התנועה לפי תוצאות המכרז של הקבלן שזכה בביצוע העבודה )פרטיכל מכרזים 

 לפני מע"מ. ₪  512,146( לפי אומדן של 56/2015-14משותפים 

 לכן יש לבצע עדכון של עבודת המתכנן ולבצע הגדלה בהתאם למפורט להלן: 

 ₪. 512,146X6.74%X90% =31,067הזוכה:  לפי הסכום שאושר לקבלן

 ₪. X6.74%X90%=21,231 350,000לפי האומדן הראשוני בהגשת הצעת המחיר של המתכנן: 

 לפני מע"מ.₪  9,836 -הפרש

 כולל מע"מ.  11,508₪           

סופי הסכום שאושר לקבלן הזוכה בפרויקט אינו סכום סופי, ולכן ייתכנו הגדלות בהתאם לתשלום ה הערה:

 שישולם לקבלן בגין גמר העבודה.

 כולל מע"מ.₪  11,508אגף פת"ש ממליץ להגדיל את ההזמנה למתכנן ע"ס 

 לשאלת הועדה הסכום הסופי יהיה לאחר ביצוע הכיכר ואחרי ביצוע פיקוח  עליון כעת 

 התכנון הסתיים. 

 2403 -מקור תקציבי 

 (4)נספח מס' 

 

 ון פארק רמלהשכ"ט עבור תכנ - 279/2016הצעה מס'  .5

דונם הכלוא בין מסילת  37 –אגף הנדסה פנה לקבלת הצעות מחיר לתכנון פארק רמלה, מדובר בשטח של כ 

 .44הרכבת לוד וכביש 

ההצעה כוללת את כל היועצים הנחוצים להשלמת הפרויקט כולל: יועץ קרקע, קונסטרוקציה תנועה, בטיחות, 

 נגישות, חשמל ואגרונום.

 כולל מע"מ.₪ מיליון  15 –קט עומד על כ אומדן עלות הפרוי
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 להלן הצעות המחיר שהתקבלו ) % מערך העבודות(:

 מעלות העבודות. 6.4%סך ההצעה  –בלום תכנון סביבתי בע"מ -מילר (1

 מעלות הפרויקט בפועל. 9%סך ההצעה  –מרגלית סוכוי אדריכלות נוף בע"מ  (2

 ת.מעך העבודו 15%סך ההצעה  –רם איזנברג עיצוב סביבה  (3

 לביצוע העבודה. בלום תכנון סביבתי בע"מ-מילראגף הנדסה ממליץ את הצעת המחיר הזולה והתקשרות עם 

 לשאלת הוועדה ז'אנה מבהירה כי הסכום המבוקש סביר והפניה אחידה לכלל המציעים.

 2497  -מקור תקציבי 

 ( 5)נספח מס' 

 

 

 לטובת איחוד שני חדרי  הגדלת הזמנה לתכנון קונסטרוקטיבית  -280/2016הצעה מס'  .6

 הנצחה ביד לבנים

  נתן אברמובנדרשת הגדלת הזמנה למהנדס  4.9.16בהתאם להחלטות מהסיור בשטח מיום 

 עבור תכנון תכנית קונסטרוקטיבית לטובת איחוד שני חדרי הנצחה במוזיאון יד לבנים.

 :להלן הצעת המחיר שהתקבלה

 .מע"מ₪ +  8,400ע"ס  81769הזמנה קודמת מס' 

 .מע"מ₪ +  15,000הגדלה נדרש ע"ס 

 + מע"מ. 23,400סה"כ ההזמנה תעמוד ע"ס 

 מע"מ לביצוע העבודה.₪ +  15,000"ס ע למהנדס נתן אברמובאגף הנדסה ממליץ לאשר הגדלת הזמנה 

 תב"ר מוסדות ציבור –מקור תקציבי 

 ( 6)נספח מס' 

 

 

 ית כנסת ברחבי העירבתי ספר + ב 6 –ביצוע מדידות ב   - 281/2016הצעה מס'  .7

לטובת מדידות מגרשים ומבנים בשישה בתי ספר לצורך הנגשה ומדידת מגרש ומבנים של בית כנסת בקרית 

 .מנחם לצורך הגשת היתר בניה

התקבלו הצעות מחיר שלושה  משרדי מדידות בבקשה לקבלת הצעות מחיר,  10 –אגף הנדסה פנה ל 

 השונים:משרדים, להלן פירוט ההצעות לפי האתרים 

 ביצוע מדידה בית ספר אחווה            

 המודד
 הערות סה"כ בית ספר אחווה

מדידת 

 מדידת מבנים מגרש

לפני 

 מע"מ

כולל 

   מע"מ

 ההצעה הזולה  16,848    14,400     8,000                   מיכאל שוורץ
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6,400  

 אהרון קניגל

       

20,500           5,000     25,500    29,835    

 תגב תאופיק

         

7,500           5,750     13,250    15,503  

₪  10דורש תוספת של 

 למ"ר

 

 מיכאל שוורץ.אגף הנדסה ממליץ לאשר את ההצעה הזולה והתקשרות עם 

 2569 –מקור תקציבי 

 ( 7)נספח מס' 

 

 ביצוע מדידת מגרשים ומבנים בבית ספר שרת- 282/2016הצעה מס'  .8

 נדרשת מדידת מגרשים ומבנים. בית ספר שרתלצורך הנגשת 

התקבלו הצעות מחיר מארבעה משרדי מדידות בבקשה לקבלת הצעות מחיר,  10 –אגף הנדסה פנה ל 

 משרדים, להלן פירוט ההצעות:

 המודד

 הערות סה"כ בית ספר שרת

 מדידת מבנים מדידת מגרש

לפני 

 מע"מ

כולל 

   מע"מ

לאוניד 

 ההצעה הזולה  9,243       7,900       2,300           5,600          לייפמן

מיכאל 

    19,094    16,320     11,120         5,200          שוורץ

    25,740    22,000     4,000           18,000        אהרון קניגל

 למ"ר₪  10+   23,693    20,250     6,750           13,500        תגב תאופיק

 

 לאוניד לייפמן. אגף הנדסה ממליץ לאשר את ההצעה הזולה והתקשרות עם

 שיפוץ מוסדות חינוך –מקור תקציבי 

 ( 8)נספח מס' 

 

 ביצוע מדידה בבית ספר נווה יהונתן -283/2016הצעה מס'  .9

 נדרשת מדידת מגרשים ומבנים. בית ספר שרתלצורך הנגשת 

 התקבלו הצעות מחירמשרדי מדידות בבקשה לקבלת הצעות מחיר,  10 –אגף הנדסה פנה ל 

 מארבעה משרדים, להלן פירוט ההצעות: 
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 המודד
 הערות סה"כ בית ספר נווה יהונתן

 מדידת מבנים מדידת מגרש

לפני 

 מע"מ

כולל 

   מע"מ

לאוניד 

 לייפמן

          

6,400          29,500     35,900    42,003    

מיכאל 

 ההצעה הזולה  20,779    17,760     11,360         6,400          וורץש

    28,080    24,000     8,000           16,000        אהרון קניגל

  16,965    14,500     7,000           7,500          תגב תאופיק

דורש תוספת 

₪  10של 

 למ"ר

 

 מיכאל שוורץ. הזולה והתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר את ההצעה

 לשאלת הועדה לא נבחרה הצעתו של תגב תאופיק משום שלא מדובר בהצעה סופית שניתן להעריך אותה.

 2553 –מקור תקציבי 

 ( 9)נספח מס' 

 

 

 ביצוע מדידת מגרשים ומבנים בבית ספר רעות - 184/2016הצעה מס'  .10

 ם ומבנים.נדרשת מדידת מגרשי בית ספר רעותלצורך הנגשת 

התקבלו הצעות מחיר מארבעה משרדי מדידות בבקשה לקבלת הצעות מחיר,  10 –אגף הנדסה פנה ל 

 משרדים, להלן פירוט ההצעות שהתקבלו:

 המודד
 הערות סה"כ בית ספר רעות

 מדידת מבנים מדידת מגרש

לפני 

 מע"מ

כולל 

   מע"מ

לאוניד 

 ההצעה הזולה  8,541       7,300       2,900           4,400          לייפמן

מיכאל 

    22,932    19,600     15,200         4,400          שוורץ

    18,720    16,000     4,000           12,000        אהרון קניגל

 למ"ר 10₪+  15,210    13,000     7,500           5,500          תגב תאופיק

 

 לאוניד לייפמן. יץ לאשר את ההצעה הזולה והתקשרות עםאגף הנדסה ממל

 2553 –מקור תקציבי 

 ( 10)נספח מס' 
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 ביצוע מדידה בית ספר ג'ואריש - 185/2016הצעה מס'  .11

 נדרשת מדידת מגרשים ומבנים. בית ספר ג'וארישלצורך הנגשת 

צעות מחיר מארבעה התקבלו המשרדי מדידות בבקשה לקבלת הצעות מחיר,  10 –אגף הנדסה פנה ל 

 משרדים, להלן פירוט ההצעות שהתקבלו:

 המודד
 הערות סה"כ בית ספר ג'ואריש

 מדידת מבנים מדידת מגרש

לפני 

 מע"מ

כולל 

   מע"מ

לאוניד 

    16,731    14,300     7,900           6,400          לייפמן

מיכאל 

 ההצעה הזולה  15,444    13,200     7,600           5,600          שוורץ

    23,400    20,000     5,000           15,000        אהרון קניגל

  13,455    11,500     4,500           7,000          תגב תאופיק

  +10  ₪

 למ"ר

 

 מיכאל שוורץ. אגף הנדסה ממליץ לאשר את ההצעה הזולה והתקשרות עם

 תו של תגב תאופיק משום שלא מדובר בהצעה סופית שניתן להעריך אותה.לשאלת הועדה לא נבחרה הצע

 )נגישות כללית לבית ספר ממ"ד אריאל גואריש אחוה עמל ט( 2569 -מקור תקציבי 

 ( 11)נספח מס' 

 

 

 ביצוע מדידה בבית ספר עמל טכנולוגי - 186/2016הצעה מס'  .12

 ם ומבנים.נדרשת מדידת מגרשי בית ספר עמל טכנולוגילצורך הנגשת 

התקבלו הצעות מחיר מארבעה משרדי מדידות בבקשה לקבלת הצעות מחיר,  10 –אגף הנדסה פנה ל 

 משרדים, להלן פירוט ההצעות שהתקבלו:

 המודד
 הערות סה"כ בית ספר עמל טכנולוגי

 מדידת מבנים מדידת מגרש

לפני 

 מע"מ

כולל 

   מע"מ

לאוניד 

    14,976    12,800     12,800          לייפמן

מיכאל 

 ההצעה הזולה  8,775       7,500       7,500            שוורץ

    9,360       8,000       8,000            אהרון קניגל

    -               -                 תגב תאופיק

  

 עם מיכאל שוורץ. אגף הנדסה ממליץ לאשר את ההצעה הזולה והתקשרות

 2553 –ציבי מקור תק

 ( 12)נספח מס' 
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 ביצוע מדידה בבית כנסת בקרית מנחם ברחוב צלח מנשה - 187/2016הצעה מס'  .13

 לצורך הגשת היתר בניה נדרשת מדידת מגרשים ומבנים בית כנסת בצלח מנשה בקרית מנחם.

התקבלו הצעות מחיר מארבעה משרדי מדידות בבקשה לקבלת הצעות מחיר,  10 –אגף הנדסה פנה ל 

 משרדים, להלן פירוט ההצעות שהתקבלו:

 המודד
 הערות סה"כ בית כנסת בצלח מנשה

 מדידת מבנים מדידת מגרש

לפני 

 מע"מ

כולל 

   מע"מ

לאוניד 

    11,057    9,450       7,800           1,650          לייפמן

מיכאל 

    12,402    10,600     8,000           2,600          שוורץ

 ההצעה הזולה  5,265       4,500       2,500           2,000          אהרון קניגל

 למ"ר₪  10+   8,775       7,500       4,500           3,000          תגב תאופיק

 

 גל.אהרון קני אגף הנדסה ממליץ לאשר את ההצעה הזולה והתקשרות עם          

 תבר מוסדות ציבור  –מקור תקציבי 

 ( 13)נספח מס' 

 

 שכ"ט עבור פרוגרמטור לתכנית אב מוסדות - 188/2016הצעה מס'  .14

 עיריית רמלה מקדמת במקביל להסכם הגג תכנית מתאר להתחדשות עירונית. 

 סגרת הסכםאגף הנדסה פנה ליועץ זאב ברקאי ) היועץ שנבחר כפרוגמטור לתכנית מערב רמלה במ         

הגג עפ"י הצעתו הזולה(, לצורך קבלת הצעות מחיר עבור פרוגרמטור לתכנית אב לצורכי ציבור אשר מטרתה לתת          

 מענה ופתרונות מתאימים ומספקים לקהל היעד העתידי מבלי לפגוע בתושבים הקיימים.

 להלן הצעת המחיר שהתקבלה:

 מע"מ.₪ +  30,000סך הצעה  -זאב ברקאי 

 זאב ברקאי.הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר והתקשרות עם  אגף

 בכפוף למקור תקציבי  -מקור תקציבי

 

 ( 14)נספח מס' 

 

 מצלמות אבטחה באולם ספורט חדש אומנים - 189/2016הצעה מס'  .15

 מחלקת ספורט ואירועים פנתה למחלקת המחשוב בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור תקשרות 

 לצורך התאמת הצרכים, התקיים סיור קבלנים עם ספורט חדש אומנים, ומצלמות אבטחה באולם
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 שהציג את הצרכים.  נציג מחלקת ספורט )יעקוב בוארון( 

 ספקים לקבלת הצעות מחיר: 3 –מחלקת מחשוב פנתה ל 

 לבקשה להצעות מחיר לפריסת תקשורת נתונים ומצלמות אבטחה.  רז קול, מוקד שחר, טלקול

 התאם לסיור קבלנים שנעשה בהשתתפות נציגי הקבלנים ובהתאם לבקשה שיצאה אליהם )מצ"ב(.מענה החברות הינו ב

 חשוב לציין כי ,פריסת חשמל לכל נקודות התקשורת שנוספו לתכנון המקורי, אינה בתכולת ההצעה 

 ועל מחלקת ספורט לוודא מול הקבלן השלמת נקודות חשמל.

 ת שלא נעשתה עבורם תשתית תעלות.קיימת דרישה להתקנת מצלמות/תקשורת במקומו

 (.HOT, YESפריסת תשתיות לטלוויזיה בכבלים אינה בתכולה ותתבצע בנפרד ע"י החברה שתבחר )

 להלן השוואת ההצעות )מצ"ב(:

 עלות כולל מע"מ חברה

 

 ₪  120,499 רז קול

 ₪  128,254.3 מוקד שחר

 ₪  125,106 טלקול

 

 הצעתם זולה ביותר.  חברת רז קולעם   מחלקת מחשוב ממליצה לאשר ההתקשרות

 

 2275–סעיף תקציבי 

 ( 15)נספח מס'  

 

 הקמת עורק רדיו מגדל המים   - 190/2016הצעה מס'  .16

כמענה מהיר לבעיית תקשורת בין מגדל המים לעיריית רמלה להעברת נתוני מצלמות אבטחה עירוניות, מחלקת המחשוב 

 דיו להעברת נתונים אמינה, רציפה מבקשת לבחון טכנולוגיה חדשה של עורק ר

 ובקצב גבוה.

 הפיילוט מתבקש לתקופה של חודש ימים שבמהלכם תיבדק איכות ואמינות העורק תקשורת.

 חברות לביצוע הפיילוט )מצ"ב הפנייה(: 2-נעשתה פנייה ל

 להלן השוואת ההצעות )מצ"ב(:

 )₪(עלות כולל מע"מ  חברה

SMBIT ללא עלות 

ORIL 4,095 

 

 .SMBITחברת קת מחשוב ממליצה לאשר הפיילוט  עם מחל
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 . SMBITחברת לשאלת הועדה אין שום התחייבות כלפי 

 לשאלת הועדה אין שום התחייבות אליהם זהו פיילוט בלבד.

 כיום זה בעורקי לייזר שקיים ללא עלות תחזוקה.

 לא נדרש. –סעיף תקציבי 

 ( 16)נספח מס' 

 שירותים לג'ואריש רכישת תאי  - 191/2016הצעה מס'  .17

 נדרשים תאי שירותים , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות עבור תאי שירותים  לג'ואריש

 שחם אריכא,עידן אל גני והאחים אדרי.מהספקים הבאים: 

  

 עידן אל גני

א.ד. אחים 

 שחם אריכא אדרי

 מחיר סה"כ  מחיר סה"כ  מחיר סה"כ  כמות תאור הפריט

גם שביט שחם אריכא תא תא שירותים כפול ד

 61096.8 85000 69900   אחד נגיש

 סה"כ ללא מע"מ

 

69,900 85,000 61,096.8 

 

 הצעתם הזולה ביותר שחם אריכאלאחר בדיקת הצעות הצעות מחיר מחלקת רכש ממצליה להכריז על 

 מע"מ.₪ +  61,096ע"ס 

 תבר מוסדות ציבור –מקור תקציבי 

 ( 17)נספח מס' 

 

 אדריכל להכנת תכנית בסמכות מקומית ותכנית בסמכות מחוזית  - 2016/192הצעה מס'  .18

 רמלה–לשדרוג אזור תעסוקה א' 

 

עיריית רמלה מעוניינת לקבוע אדריכל זוכה להכנת תכניות באזור תעסוקה א' , כפי שמפורט במסמך הזמנה  .1

 להגשת הצעות מחיר. 

 ר.משרדים לקבלת הצעות מחי 4-נשלח המפרט ל 23.8.16ביום    .2

 : בש"חלהלן ניתוח ההצעות 

מועד הגשת  משרד

 הצעה

תכנית ס. 

 מקומית

תכנית ס. 

 מחוזית

סה"ע ללא 

 מע"מ

סה"כ כולל  מע"מ

 מע"מ

ארמון אדריכלים 

 ומתכננים בע"מ

29.08.16 100,000 1,026,057 1,126,057 191,430 

 

1,317,487 
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 528,302 76,762 451,540 353,770 97,770 01.09.16 ר. לוטן אדריכלים 

מילוסלבסקי 

 אדירכלים בע"מ

31.08.16 130,000 620,000  750,000 127,500 877,500 

 -לא יגישו ת.נ.ע

הודעה 

התקבלה 

 -במייל ב

31.08.16 

     

אליקים אדריכלים 

 ובוני ערים בע"מ

31.08.16 84,000 420,000 504,000 85,680 589,680 

 

 הצעת החלטה:

 ר. לוטן שהגישו את ההצעה הזולה ביותר . אגף הנדסה עבד עם. מומלץ להתקשר עם משר 1

 תוספת תכליות-3/25/1000המשרד בעבר והיינו שבעי רצון . להלן דוגמאות מתקופתי : לה/    

 בן צבי ועוד  -תב"ע לתחנת שאיבה מכבי , כיכר צה"ל -153/1לאזור תעסוקה א', לה/    

 בהליך. -תב"ע בג'ואריש , אילנות הדר    

 במסגרת פרוטוקול מס'  24.4.15. מבוקש לבטל את ההחלטה שהתקבלה ביום 2

 להלן רשימת מסמכים מצורפים והרלוונטיים כרקע להמלצה זו:( . 104/2015)הצעה  28/2015    

מיום  29/2011-13פרוטוקול  192/2011החלטת ועדת פטור לאשר התקשרות עם אדר' עמי שנער )הצעה מס'  .א

 נחתמה התקשרות עם אדר' שנער בהתאם להחלטה זו.(. לא 21.07.2011

 .21.01.2015כתב ויתור מאדר' עמי שנער מיום  .ב

(.  24.4.15מיום  28/2015פרוטוקול  104/2015החלטת ועדת פטור לאשר התקשרות עם אדר' אליקים )הצעה  .ג

תכנית. הודעה לא נערכה ולא נחתמה התקשרות עם אדר' אליקים בגין החלטה זו,  בשל החלטה על הקפאת ה

 בדבר הקפאת התכנית נמסרה לאד' אליקים בע"פ ע"י מחלקת תב"ע )ע"י אפרת וע"י בודקת התכנית(.

 כמפורט לעיל. הצעתו     העדכניכמו כן, אדר' אליקים הוזמן להגיש הצעת מחיר בגין מפרט העבודה     

 של אדר' אליקים נשקלה יחד עם יתר ההצעות והמלצתנו מפורטת לעיל.    

 עוד מובהר כי ההצעה אשר ניתנה ע"י אדר' אליקים הנה מצומצמת במעט ממפרט העבודה  

 המובא לאישור בזאת.  

 בכפוף למציאת מקור תקציבי  –מקור תקציבי        
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 (18)נספח מס' 

 ות הועדה:מלצה

 

 ישעבור סקר עצים מתחם שכונת ג'ואר –ביטול זכייה וקביעת זוכה חדש   - 275/2016הצעה מס'  .1

 

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות   

    רקפת הדר גבאי .  
 

 הגדלת שכר טרחה עבור ביצוע תכנון פיזי למעגל תנועה בצומת רחובות  - 276/2016הצעה מס'  .2

 שבזי -בר אילן

 ת שכר טרחה הועדה מאשרת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר הגדל  

 .יריב הנדסהעם   

 

 הגדלת שכר טרחה עבור ביצוע תכנון פיזי למעגל תנועה בצומת  רחובות - 277/2016הצעה מס'  .3

 עמיחי -משה שרת

 הועדה מאשרת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר הגדלת שכר טרחה   

 .יריב הנדסהעם   

 

 עבור ביצוע תכנון פיזי למעגל תנועה בצומת רחובותהגדלת שכר טרחה  - 278/2016הצעה מס'  .4

 מבצע משה -בן צבי

 הועדה מאשרת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר הגדלת שכר טרחה   

 .יריב הנדסהעם   

 

 שכ"ט עבור תכנון פארק רמלה - 279/2016הצעה מס'  .5

 ה לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיריי  

 בלום סביבתי בע"מ.–מילר   

 

 הגדלת הזמנה לתכנון קונסטרוקטיבית לטובת איחוד שני חדרי הנצחה   -280/2016הצעה מס'  .6

 ביד לבנים

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם   

 נתן אברמוב.  

 

 בית הספר אחווה ביצוע מדידות  - 281/2016הצעה מס'  .7

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם   

 מיכאל שוורץ.    

 

 ביצוע מדידת מגרשים ומבנים בבית ספר שרת- 282/2016הצעה מס'  .8

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם   

 לאוניד לייפמן.   
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 ביצוע מדידה בבית ספר נווה יהונתן -283/2016הצעה מס'  .9

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם   

 מיכאל שוורץ.     

 ביצוע מדידת מגרשים ומבנים בבית ספר רעות - 184/2016הצעה מס'  .10

 ייה לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר   

 לאוניד לייפמן.    

 ביצוע מדידה בית ספר ג'ואריש - 185/2016הצעה מס'  .11

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם    

 מיכאל שוורץ.   

 ביצוע מדידה בבית ספר עמל טכנולוגי - 186/2016הצעה מס'  .12

 גף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת א    

 מיכאל שוורץ.       

 ביצוע מדידה בבית כנסת בקרית מנחם ברחוב צלח מנשה - 187/2016הצעה מס'  .13

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם      

 אהרון קניגל.     

 

 כ"ט עבור פרוגרמטור לתכנית אב מוסדותש - 188/2016הצעה מס'  .14

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם      

 זאב ברקאי.      

 

 מצלמות אבטחה באולם ספורט חדש אומנים - 189/2016הצעה מס'  .15

 שרות עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת מחשוב וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתק      

 . חברת רז קול      

 הקמת עורק רדיו מגדל המים   - 190/2016הצעה מס'  .16

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת מחשוב וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם     

 .SMBITחברת      

 

 רכישת תאי שירותים לג'ואריש  - 191/2016הצעה מס'  .17

 יצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממל      

 שחם אריכא.      

 אדריכל להכנת תכנית בסמכות מקומית ותכנית בסמכות מחוזית  - 192/2016הצעה מס'  .18

 רמלה–לשדרוג אזור תעסוקה א' 

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם         

 ן.משרד ר.לוט         

 

 

 

 עו"ד רעות שדה                                                               איילת כהן             

 ע/מנכ"ל                                                                 מנכ"לית העירייה                
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 החלטות ראש העירייה:

 

 עבור סקר עצים מתחם שכונת ג'ואריש –זכייה וקביעת זוכה חדש  ביטול  - 275/2016הצעה מס'  .1

 

    רקפת הדר גבאי . מאשר ההתקשרות עם    

 

 הגדלת שכר טרחה עבור ביצוע תכנון פיזי למעגל תנועה בצומת רחובות  - 276/2016הצעה מס'  .2

 שבזי -בר אילן

 .יריב הנדסהמאשר הגדלת שכר טרחה עם   

 

 דלת שכר טרחה עבור ביצוע תכנון פיזי למעגל תנועה בצומת  רחובות הג- 277/2016הצעה מס'  .3

 עמיחי -משה שרת

 .יריב הנדסהמאשר הגדלת שכר טרחה עם   

 

 הגדלת שכר טרחה עבור ביצוע תכנון פיזי למעגל תנועה בצומת רחובות - 278/2016הצעה מס'  .4

 מבצע משה -בן צבי

 .יריב הנדסהמאשר הגדלת שכר טרחה עם   

 

 שכ"ט עבור תכנון פארק רמלה - 279/2016מס'  הצעה .5

 בלום סביבתי בע"מ.–עם  מילר  מאשר ההתקשרות   

 

 הגדלת הזמנה לתכנון קונסטרוקטיבית לטובת איחוד שני חדרי הנצחה   -280/2016הצעה מס'  .6

 ביד לבנים

 עם נתן אברמוב. מאשר ההתקשרות    

 

 אחווהביצוע מדידות בית הספר   - 281/2016הצעה מס'  .7

 עם מיכאל שוורץ.מאשר ההתקשרות     

 ביצוע מדידת מגרשים ומבנים בבית ספר שרת- 282/2016הצעה מס'  .8

 לאוניד לייפמן. מאשר ההתקשרות עם   

 

 ביצוע מדידה בבית ספר נווה יהונתן -283/2016הצעה מס'  .9

 מיכאל שוורץ. מאשר ההתקשרות עם   

 

 ים ומבנים בבית ספר רעותביצוע מדידת מגרש - 184/2016הצעה מס'  .10

 לאוניד לייפמן. מאשר ההתקשרות עם   

 

 ביצוע מדידה בית ספר ג'ואריש    - 185/2016הצעה מס'  .11

 מיכאל שוורץ. מאשר ההתקשרות עם    
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 ביצוע מדידה בבית ספר עמל טכנולוגי - 186/2016הצעה מס'  .12

 מיכאל שוורץ. מאשר ההתקשרות עם       

 

 ביצוע מדידה בבית כנסת בקרית מנחם ברחוב צלח מנשה - 187/2016הצעה מס'  .13

 אהרון קניגל.מאשר ההתקשרות עם      

 

 שכ"ט עבור פרוגרמטור לתכנית אב מוסדות - 188/2016הצעה מס'  .14

 זאב ברקאי. מאשר ההתקשרות עם    

 

 מצלמות אבטחה באולם ספורט חדש אומנים - 189/2016הצעה מס'  .15

 . ת רז קולחבר מאשר ההתקשרות עם    

 

 הקמת עורק רדיו מגדל המים   - 190/2016הצעה מס'  .16

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת מחשוב וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם     

 .SMBITחברת      

 

 רכישת תאי שירותים לג'ואריש  - 191/2016הצעה מס'  .17

 שחם אריכא. מאשר ההתקשרות עם      

 

 אדריכל להכנת תכנית בסמכות מקומית ותכנית בסמכות מחוזית  - 192/2016הצעה מס'  .18

 רמלה–לשדרוג אזור תעסוקה א' 

 משרד ר.לוטן.מאשר ההתקשרות עם           

 

 

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                                       2016ספטמבר, 

 ראש העירייה                                                                                                                

 

 


