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20172/-14פרטיכלהצעותפטורות



 (, בבניין 2017ינואר  09  שני, י"א טבת תשע"ז ) ביום    פטורות מחובת מכרז שהתקיימהישיבת הצעות מ

 פנחס זינגר ז"ל. העירייה ע"ש

 

משתתפים:נוכחים:

 העירייה תמהנדס –זאנה סולוב'ציק           גזברית העירייה                         –אל רוזה לעל

 כלכלן אגף הנדסה –עוז בן שלוש    ס/יועמ"ש                                  –עו"ד סופי ויטלם 

 מנהל מחלקת מחשוב –משה מורדוך                   מנהלת מחלקת משק ונכסים  –מיכל רוטמן 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל  -גלית   כהן

 

 

הנדון:



 ניצניםמועדוניתתכנוןפיזילחניון-201711/הצעהמס' .1

 מתכננים לקבלת הצעות מחיר לתכנון פיזי של חניון ניצנים. 3 -אגף הנדסה פנה ל      

 

 מע"מ(: לא כולללהלן ההצעות שהתקבלו )      

 ₪.18,000–מופיקוחהנדסיבע"פרויקטיםספירניהול (1

 ₪.25,424-יריבהנדסהאזרחיתומדידותבע"מ (2

 ₪.34,000-יוגבהנדסהתכנוןפיקוחויעוץבע"מ (3

 

ספירניהולפרויקטיםופיקוח עם ולהתקשר ביותר, הזולה ת המחירלאשר את הצעלוועדה אגף הנדסה ממליץ 

  העבודה לביצועמ"בעהנדסי



למקורתקציבי.בכפוף

(1)נספחמס'



 מינוייועץסביבהואקוסטיקהלפרוייקט"מכביהחדשה"-12/2017הצעהמס' .2

   הצעות קבלת לצורך חברות 3 -לפנה , קטיהפרוי מנהלת שיאפרוחברת באמצעות ,הנדסהה אגף 

."מכבי החדשה" בפרויקט ואקוסטיקה לייעוץ סביבה מחיר 



מע"מ(:כוללשהתקבלו)לאהמחירהצעותלהלן

פרקהנחיות ביצוענספח חברה

 אקוסטיות

 סה"כ

₪6,000₪2,000 ₪4,000 אדריכלותתכנוןוסביבהבע"מאתו"ס
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₪23,000 ₪8,000 ₪15,000 הנדסהסביבתיתבע"מאלדדשרוני

₪22,800₪14,800 ₪8,000 בע"מפיועציםוהנדסה"ות

  

 

ס"אתו עם  להתקשרוועדה ל וממליץ ,את הפרוייקט המנהלתשיא -חברת פרו צתהמל את מאשר הנדסהה גףא

.הזולה ביותר בהתאם להצעתם שהיא לביצוע העבודה, אדריכלותתכנוןוסביבהבע"מ



2550ר"תב-מקורתקציבי

(2)נספחמס'





 הדפסתחוברתלתושב–201731/הצעהמס' .3

השונות  המחלקותשל תושב, בחוברת זו התושבים נחשפים לפעילויות מחלקת הדוברות מוציאה מידי שנה חוברת ל

 עירייה.ב

 

 -כמפורט להלן  ספקים נענו לפנייה 3 ,ספקים 5 -רכש פנתה למחלקת      

.אלינירו,סטודיוספרינטש.דוזלי

  
 ש.דוזלי

סטודיו

 אליניר ספרינט

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

מחיר כוללת עריכה וסידור, המציע הזוכה מקבל קובץ  הצעת

החוברת  2016מוכן להדפסה הפקת דוח שירות לתושב 

עמודי  56המעוצבת תועבר לספק הזוכה. להלן המפרט: 

עמודי כריכה פרוצס צבעוני מלא הדפסה  4פנים מודפסים+ 

גרם.  גודל עמוד במצב  157דו צדדית ע"ג כרומו מבריק 

מודפסים פרוצס  4)עומד( עמודי עטיפה  29.7*10.5סגור 

גרם  216צבעוני מלא הדפסה דו צדדית כרומו מבריק 

 30890 28888 29700 19,000 כריכת סיכות

 סה"כ ללא מע"מ 

 

29700 28888 30890 

 17%מע"מ 

 

5049 4910.96 5251.3 

 סה"כ כולל מע"מ 

 

34,749 33,798.96 36,141.3 

 

לביצוע העבודה,  סטודיוספרינט  לוועדה להתקשר עםממליצה  משק ונכסיםמחלקת  , הצעותהלאחר בדיקת 

 .ביותר הזולהשהיא צעתם לה בהתאם

 

 614.781–מקורתקציבי

(3)נספחמס'
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עדכון-מערכתשמעלכיתותאקוסטיות-201741/הצעהמס' .4

  10/2017 הצעה מס'  1/2017-14הצעות פטורות מס' ופר בפרטיכל מבוקש לעדכן טעות ס     

 27,144, סך העלות כולל   מע"מ ₪ 2,700  מע"מ, ולא כפי שצוין ללא₪  2,900  הינה עלות מערכת שמע לכיתה     

.₪ 

עםהספקמהלבהמכרזהישראלילנגישותבתקשורתבע"מ)הספקהינוספקהינהההתקשרות

ד(.ייח



2587–,גןהשלום2586–,גןלימן)רםאור(,גןלימן)לילך(2590–גןדורהמי-מקורתקציבי

2491–,בי"סשחקים2593–,בי"סבראילן2596-בי"סאריאל,2589–בי"סאופק



(4)נספחמס'



הועדה:מלצותה



ןניצניםתכנוןפיזילחניו-11/2017הצעהמס' .1

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

 תקציבי.בכפוףלמקורובהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר,מ"בעספירניהולפרויקטיםופיקוחהנדסי     



מינוייועץסביבהואקוסטיקהלפרויקט"מכביהחדשה"-12/2017הצעהמס' .2

 -לשאלת הועדה מדוע קיים פער כ"כ גדול בין המציעים      

 שיא שמנהלת את-שההתבססות הינה עפ"י חוו"ד של חברת פרועוז כלכלן אגף ההנדסה מסביר      

 הפרוייקט ומתמחה בתחום.     

 המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות הועדה מאשרת לאור האמור,      

.בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותרסאדריכלותתכנוןוסביבהבע"מ"אתו  עם      



הדפסתחוברתלתושב–201731/הצעהמס' .3

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

 .בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותרסטודיוספרינט     



עדכון-תשמעלכיתותאקוסטיותמערכ-201741/הצעהמס' .4

אתהועדה מאשרתבהתחשב בנספחים אשר צורפו, מהם עולה כי אכן מדובר בטעות סופר,      

כפישנרשם,כאשר₪2,700לכיתהלאכוללמע"מ,במקום₪2,900-עדכוןסכוםההתקשרותל

     מהלב המכרז ספק )ה וללמע"מכ₪27,144סה"כסכוםההתקשרותאינומשתנהועומדעל

 .וממליצה בפני ראש העירייה לאשר עדכון הסכום (הישראלי לנגישות בתקשורת בע"מ      

 

לרוזהאעללכהןגלית   

העירייהגזבריתמינהלמנהלתאגףמזכירותו
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החלטותראשהעירייה:





תכנוןפיזילחניוןניצנים-11/2017הצעהמס' .1

,מ"בעספירניהולפרויקטיםופיקוחהנדסי המתכנן עםמאשר המלצת הועדה להתקשרות      

כפוףלמקורתקציבי.ב



מינוייועץסביבהואקוסטיקהלפרויקט"מכביהחדשה"-12/2017הצעהמס' .2

.סאדריכלותתכנוןוסביבהבע"מ"אתומאשר המלצת הועדה להתקשרות עם      



הדפסתחוברתלתושב–201731/הצעהמס' .3

 .סטודיוספרינט מאשר המלצת הועדה להתקשרות עם     

 

עדכון-מערכתשמעלכיתותאקוסטיות-201741/הצעהמס' .4

כאשרהסכוםהכולל₪,2,700במקוםכיתהל₪2,900-לעדכוןסכוםההתקשרותלהועדה מאשר המלצת      

 .מהלב המכרז הישראלי לנגישות בתקשורת בע"מעם הספק ₪,27,144נשארבעינוועומדעלסך

 

 

 

 

 



יואללביא

ראשהעירייה



רמלה,

 


