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 (2020מרץ  23התקיימה יום שלישי כז' אדר תש"ף  ) ש טלפונית  -ועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  

 

 משתתפים:                                                                                       
מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה   

                                                         גזברית העירייה  - רוזה עללאל 
יועמ"שמשנה ל   -סופי ויטלם  עו"ד  

כלכלן אגף ההנדסה -רו"ח עוז בן שלוש   
מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן   

מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון   

 
  בהנחיית מנכ"ל העירייהבשל התפשטות נגיף הקורונה והעובדה כי הרשות המקומית עובדת במתכונת  חירום,   הערה :**   

נה , ועדות רכש ובלאי ) הצעות פטורות מחובת מכרז, מכרזים משותפים ( תתקיימ והסכמת כלל חברי הועדה                      
באמצעות  דואר אלקטרוני, זאת בהסכמת כל חברי הועדה.                        

                                                                                       
  הנדון:

 
 ) מתחם מכבי ( שכונת נאות פרסליווי הבטחת איכות בביצוע   - 85/2020הצעה מס'  .1

אגר היועצים של חברות אשר נמצאות במ 6-אגף הנדסה פנה באמצעות חברת פרו שיא, החברה המנהלת של פרויקט נאות פרס, ל
ליווי הבטחת ת לקבל הצעות ל( על מנפרוטוקול  )מצ"ב 15.03.2020מיום  15-2.2020העירייה ואושרו בוועדת התקשרויות מס' 

, חירם שלמה הנדסה בע"מ, אי אס קיו הנדסה פיקוח ובקרת איכות כבישים בע"מכדלקמן :  שכונת נאות פרסאיכות בביצוע 
  גיאוכום בע"מ, איליקון בע"מ  , פורט מהנדסים בע"מ, יוגן הנדסה בע"מ.

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :

 שם החברה
הצעת 

 סה"כ כולל מע"מ החברה

כולל מע"מאומדן    77,655,686.94 
אי אס קיו הנדסה פיקוח ובקרת איכות 

 כבישים בע"מ
%0.75  582,417.65 

%0.78 חירם שלמה הנדסה בע"מ  605,714.36  

%1.18 גיאוכום בע"מ  960,741.80  

%1.18 איליקון בע"מ  916,337.11  

%1.35 פורט מהנדסים בע"מ  1,048,351.77  

בע"מיוגן הנדסה   %1.45  1,126,007.46  

 

 יונית לכלל המציעים? כלכלן אגף הנדסה משיב  כןהאם נעשתה פנייה אחידה ושוו -לשאלת הועדה

 ב כן. ? כלכלן אגף הנדסה משיהיועצים של העירייה  במאגר  חברות אליהן נעשתה פנייה מצויותהאם ה -לשאלת הועדה 

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

 האם ניתנה חוות דעת משפטית טרם הפניה ? כלכלן אגף ההנדסה משיב כן.   -לשאלת הועדה 

 

 אי אס קיו הנדסה פיקוח ובקרת איכות כבישים בע"מחברת אגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 
כולל מע"מ(.₪  77,655,687לפי אומדן של  0.75%כולל מע"מ   )לפי שכ"ט ₪  582,417.65ע"ס   

    2732   -מקור תקציבי 

 

(1' ) נספח מס  
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 ות הועדה :המלצ

 

 ) מתחם מכבי ( שכונת נאות פרסליווי הבטחת איכות בביצוע   - 85/2020הצעה מס'  .1

אישור המחלקה המשפטית טרם הפנייה למציעים המצויים לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מכלכלן אגף ההנדסה, 

ובשל הצורך הדחוף, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש  ואושרו ע"י ועדת התקשרויותבמאגר היועצים 

ע"ס  אס קיו הנדסה פיקוח ובקרת איכות כבישים בע"מ איחברת ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עםהעיר לאשר 

 כולל מע"מ(.₪  77,655,687לפי אומדן של  0.75%כולל מע"מ   )לפי שכ"ט ₪  582,417.65

 
 

 
 

 ונן עזריה ר        רוזה עללאל                                                                               
 נכ"ל העירייה  מ         גזברית  העירייה                                                                               

 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
 
 

 ) מתחם מכבי ( שכונת נאות פרסליווי הבטחת איכות בביצוע   - 85/2020הצעה מס'  .1

₪  582,417.65ע"ס  הנדסה פיקוח ובקרת איכות כבישים בע"מאי אס קיו חברת  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ(.₪  77,655,687לפי אומדן של  0.75%כולל מע"מ   )לפי שכ"ט 

 
 

 

 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 
 

 

 


