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 (, בחדר ישיבות2020ינואר  08תש"ף )  בטבת 'אי 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                                       ס.   - שגיא רוזנבלט 

                                   משנה ליועמ"ש  - סופי ויטלםעו"ד 
                       מנהלת מחלקת משק ונכסים - מיכל רוטמן

                             כלכלן אגף הנדסה  - עוז בן שלוש רו"ח 
 מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון 

 

  הנדון:

 סקר עבירות בנייה - 2020/50הצעה מס'  .1

 לחוק התכנון והבניה נדרש לבצע סקר עבירות בניה.  116 -ו 101לאור תיקונים 

 ין מה שאושר לבין מצב קיים.ב -השוואת שינויים בבניהו 2018ושנת  2015לפענח תצלומי אוויר משנת מטרת הסקר הינה 

ירייה אשר אושרו מתוך מאגר היועצים של הע מודדים 5-אגף הנדסה פנה ל ,הצעות מחיר עבור סקר עבירות בנייהלשם קבלת 

 פוטוגרמטי וסקר עבירות בניה כדלקמן :  תחום מיפויב  19.09.2019מיום  3/2019-15מס'  בוועדת התקשרויות

 , לגעת במרחב בע"מ,סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע"מ  , אופק צילומי אוויר בע"מ, ארמי גרינשטיין הנדסה גיאודטית

 . טריג מידע מרחבי בע"מ  

 

               להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 168,480 -טריג מידע מרחבי בע"מ .1

 ₪. 145,314 -לגעת במרחב בע"מ .2

 ₪. 170,000 -סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע"מ .3

 ₪. 228,735 -אופק צילומי אוויר בע"מ .4

ארמי גרינשטיין הנדסה גיאודטית.החברות אשר הגישו הצעתן :  **             

 

 קיימים במאגר היועצים? כלכלן אגף הנדסה משיב כן.  האם המודדים  -לשאלת הועדה 

 האם ישנה חוות דעת משפטית טרם הפנייה ? כלכלן אגף הנדסה משיב כן ) חוו"ד מצ"ב(.   -הועדה  לשאלת

 י סף ? כלכלן אגף הנדסה משיב כן. האם נקבעו אמות מידה ותנא -לשאלת הועדה 

חוף ולוחות בשל הצורך הדמדוע במקום פרסום מכרז נעשתה פנייה למאגר היועצים? כלכלן אגף הנדסה משיב  -לשאלת הועדה 
 הזמנים . 

       

כולל מע"מ.₪  145,314חברת לגעת במרחב בע"מ ע"ס  התקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף הנדסה ממליץ לאשר את ה            

2810 -תקציבי מקור          

 

( 1)נספח מס'   
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 המלצות הועדה :

 

 סקר עבירות בנייה - 2020/50הצעה מס'  .1

 2015הסבר נציג אגף הנדסה ולאור העובדה כי הסקר כולל תהליך פענוח תצלומי אוויר משנת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 והשוואת שינויים  בבנייה, נתונים הנחוצים לצורך הכרת הועדה המקומית כוועדה עצמאית ומיגור תופעת הבניה  2018ושנת 

 ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עם ממליצה בפני ראש העיר לאשר הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וללא היתר,  

 כולל מע"מ.₪  145,314חברת לגעת במרחב בע"מ ע"ס 

 

 רונן עזריה                 שגיא רוזנבלט                             

 מנכ"ל העירייה                         העירייה גזבריתס.                                  

 

 : החלטות ראש העיר

 

 סקר עבירות בנייה - 2020/50הצעה מס'  .1

 כולל מע"מ.₪  145,314חברת לגעת במרחב בע"מ ע"ס  עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 
 

   
 
 

 מיכאל וידל

 ראש העיר

 רמלה       


