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ש "בחדר ישיבות ע, (0202 יוני 61) ף "תש סיון' כד שלישיהתקיימה ביום ( הצעות פטורות ) ועדת רכש ובלאי מישיבת  
 . רמלה 6ויצמן , ל"ש זינגר ז"בבניין העירייה ע, ל"אפריאט ז

 
 משתתפים:                                                                          

  גזברית העירייה                                               -רוזה עללאל 
                                              ש"משנה ליועמ -ד סופי ויטלם"עו
                                 סהכלכלן אגף ההנד -ח עוז בן שלוש "רו

                                 משק ונכסים ' מנהלת מח   -מיכל רוטמן 
מזכירות העירייה   -ד שלי ביטון "עו  

 
                                            

  :הנדון

 שמירבנאות  6/4תכנון תחנה לבריאות המשפחה במגרש  -02/2/851' הצעה מס .5

 5 -אגף הנדסה פנה ל, בנאות שמיר כחלק מתכנית חומש שהוגשה למפעל הפיס 621לשם תכנון תחנה לבריאות המשפחה במגרש 

 680261-65 ' ועדה מס וכן /61.2.026מיום  66-/68026' אדריכלים מתוך מאגר היועצים של העירייה שאושרו בוועדת התקשרויות מס

, מ"ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע, מ"נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע, י אדריכל ומתכנן עריםיהושע שושנ:    61.66.0261מיום 

 .שלמה ובת שבע רונן אדריכלים, מ"מילוסלבסקי אדריכלים בע

 

 .7% -הנדסה  אומדן אגף

 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 

אחוז  שם החברה

 ט"שכ

לפי )מ "ט לפני מע"שכ

 (מיליון 6.1אומדן 

 מ"ט כולל מע"שכ

  159,120            136,000            8% יהושע שושני אדריכל ומתכנן ערים

  218,790            187,000            11% מ"נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע

  636,480            544,000            32% מ"ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע

  208,845            178,500            10.50% מ"אדריכלים בע מילוסלבסקי

  179,010            153,000            9% שלמה ובת שבע רונן אדריכלים

 

 . כלכלן אגף הנדסה משיב כן? במאגר היועצים האם החברות קיימות -לשאלת הועדה

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

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

ות כלכלן אגף הנדסה משיב בשל הצורך הדחוף ולוח? מדוע במקום פרסום מכרז נעשתה פנייה למאגר היועצים -לשאלת הועדה 

  . הזמנים 

₪  /511,52חברת יהושע שושני אדריכל ומתכנן ערים בעלות של הצעת המחיר הזולה של  ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 

 (.ח"מש 5.7ס "לפי אומדן ע 8%ט בשיעור "שכ)מ "כולל מע

 . יש לעגן את ההתקשרות בהסכם**  

 

  2415 -מקור תקציבי

 (5' נספח מס) 
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 :ות הועדה לצהמ

 
 בנאות שמיר 6/4תכנון תחנה לבריאות המשפחה במגרש  -02/2/851' הצעה מס .5

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

הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר , ובשל הצורך הדחוף י ועדת התקשרויות"ואושרו עהיועצים 

ט בשיעור "שכ)מ "כולל מע₪  /511,52חברת יהושע שושני אדריכל ומתכנן ערים בעלות של ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עם

 (.ח"מש 5.7ס "לפי אומדן ע 8%

 . יש לעגן את ההתקשרות בהסכם**  

 

 

 
 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                     

  ל העירייה"מנכ         גזברית  העירייה                                                                               
 
 
 
 
 

 :העיר החלטות ראש
 

 
 בנאות שמיר 6/4תכנון תחנה לבריאות המשפחה במגרש  -02/2/851' הצעה מס .5

 מ "כולל מע ₪ /511,52יהושע שושני אדריכל ומתכנן ערים בעלות של  חברת עםההתקשרות  מאשרמאמץ החלטת הועדה ו

 (.ח"מש 5.7ס "לפי אומדן ע 8%ט בשיעור "שכ) 

 . יש לעגן את ההתקשרות בהסכם**  

 

 

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 
 

 


