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 (, בחדר ישיבות2019 דצמבר 25תש"ף )  כסלו 'כ רביעי יוםבהתקיימה ש ועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  

 רמלה.  1, ויצמן , בבניין העירייה ע"ש זינגר ז"לע"ש אפריאט ז"ל 

 

                                                                          משתתפים:

    גזברית העירייה                                         -ל רוזה עללא

                                   משנה ליועמ"ש  - סופי ויטלםעו"ד 

                       מנהלת מחלקת משק ונכסים - מיכל רוטמן

                              אגף הנדסהנציג  -  יהונתן חיים

 מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון 

 

 הנדון:

 יעוץ נופי להכנת תב"ע בסמכות מחוזית שופטים דרום - 2019/043הצעה מס'  .1

אשירה כניסת יועצים למאגר העירייה  בתחומים הנדסיים   19.03.2018מיום  1/2018-15רויות מס' פרוטוקול ועדת התקש

 שונים. 

 העירייה  בתחום אדריכלות נוף. אישרה כניסת יועצים למאגר 24.11.2019מיום  5/2019-15פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 

כדלקמן : ת תכנון התב"ע בשופטים דרום בסמכות מחוזית ל מנת לקדם אע יועצים ) מתוך המאגר( 6 -אגף הנדסה פנה ל

לות מקום אדריכ, ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ, דן צור ליאור וולף אדריכלי נוף בע"מ, לרמן בן שושן עיר אזור נוף בע"מ

 . טלי וקסלר נחלת הכלל, שי אילון אדריכלות עיצוב נוף בע"מ, ונוף תכנון עירוני בע"מ

 כולל מע"מ(:המחיר המחיר שהתקבלו )להלן הצעות 

 ₪. 175,580 -מקום אדריכלות ונוף תכנון עירוני בע"מ .1

 ₪. 431,730-שי אילון אדריכלות עיצוב נוף בע"מ .2

 ₪. 204,750 -טלי וקסלר נחלת הכלל .3

ירוני בע"מ עונוף תכנון  חברת מקום אדריכלות מהו ההסבר לפער בין המחירים ? נציג אגף הנדסה משיב כי   -לשאלת הועדה 

ומכאן פער המחירים בין  הכנת הנספח הנופי נשוא הבקשהולסייע ב יש בעובדה זו להקל עצים בתב"ע זו ולכן מבצעת סקר 

 המציעים. 

ע"ס   חברת מקום אדריכלות ונוף תכנון עירוני בע"מ ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף הנדסה ממליץ לאשר את

 מע"מ. כולל ₪ 175,580

  2028102950 -תקציבי מקור

 (1)נספח מס' 

 

 המלצות הועדה :
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 יעוץ נופי להכנת תב"ע בסמכות מחוזית שופטים דרום - 2019/043הצעה מס'  .1

        במאגר היועצים פנייה למציעים המצוייםטרם ה , אישור המח' המשפטית הסבר נציג אגף הנדסהלאחר עיון בבקשה ובנספחים,  

ד"א ממשלים של פיתוח קריית                 ע המהווה חלקומשנמצא כי קיימת דחיפות בקידום התב" התקשרויותואושרו ע"י ועדת 

ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה  נבנית ברמלה, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני  הארצית שכבר

 כולל מע"מ. ₪  175,580"ס בע"מ עאדריכלות ונוף תכנון עירוני  חברת מקוםביותר של 

 

 רונן עזריה                רוזה עללאל                               

  מנכ"ל העירייה              העירייה גזברית                            

 

 

 

 : החלטות ראש העיר

 

 יעוץ נופי להכנת תב"ע בסמכות מחוזית שופטים דרום - 2019/043הצעה מס'  .1

חברת מקום אדריכלות ונוף תכנון עירוני בע"מ של  ביותר הזולההמחיר  הצעתמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 מע"מ. כולל₪  175,580ע"ס 

 

 

 

 מיכאל וידל

 ראש העיר

 רמלה       

 


