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 - (2021 מרץ 3 ) תשפ"א  אדר' יט רביעי התקיימה ביום נוהל יועצים (  -הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת  מ

 ZOOMבאמצעות אפליקציית 
 

 משתתפים:                                                                   
                                          גזברית העירייה  -רוזה עללאל

                                  יועמ"ש ל משנה -סופי ויטלם עו"ד 
                                    אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש 
 מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן 

 ס. מנהל מח' רכש  -אבי דיל 
מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   

 
 

 הנדון:
 
 

 תכנון הנגשת מתנ"ס אופק - 64/2021הצעה מס'  .1

חברות כדלקמן: יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות בע"מ, מגי פניגשטיין,  4 -הנדסה פנה ל אגףלשם תכנון הנגשת מתנ"ס אופק, 

ועיצוב פנים, משה מנו אדריכל.רביבה שריפי אדריכלות   

 

 להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה:

כולל מע"מ.  ₪ 24,570 -יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות בע"מ  

 

חברת יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות בע"מהצעת המחיר היחידה של  ההתקשרות עם  הנדסה ממליץ לאשר אגף   

כולל מע"מ.₪  24,570ע"ס    

 

  2914 -תקציבימקור 

 ( 1)נספח מס' 

 

התקשרות עם חברת רן וולף תכנון אורבאני וניהול פרויקטים בע"מ עבור הכנת מכרז רחבת ה - 2021/65 הצעה מס' .2

 ומסמך מדיניות במתחם הפטרייה

מבע" פרויקטיםרן וולף תכנון אורבאני וניהול אישרה התקשרות עם  2.4.2019מיום  15-19/2019ועדת הצעות פטורות מס'        

כולל מע"מ. ₪  108,796עבור תכנון פרוגרמה וניהול פרויקט פיתוח מתחם הפטרייה ע"ס         

    לקראת סיום שלב הביצוע נדרש להוציא בהקדם מכרז ליזם חיצוני לניהול ותפעול מתחם הפטרייה.

 לאור האמור נדרש לבצע  הרחבת התקשרות  ע"ס 23,500  ₪ לא כולל מע"מ עבור:

סיוע בכתיבת מכרז ליזם.   .1  

מסמך מדיניות/תנאים כניסת דיירים למתחם..  2   

5%2. -ההגדלה הינה בשיעור**  

 

   מדובר בהגדלה למנהל הפרויקט שליווה את התהליך משלב הקונספט ועד לביצוע עבודות הפיתוח של פרויקט הפטרייה הערה : 

חשיבות רבה כי תהיה המשכיות ורצף עבודה. ישנה  ולכן               

 

מע"מ. א כוללל₪   23,500יקטים בע"מ ע"ס ן וולף תכנון אורבאני וניהול פרוחברת ר הרחבת התקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף  

 

914291 -מקור תקציבי  

 (2)נספח מס' 



  ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

  15-2021/20 מס' ועדת רכש ובלאי רוטוקול פ                                                                                                                             
                                                                                                                                            ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

   

   

    

   

   2 

 

 

 המלצות  הועדה:

 

 תכנון הנגשת מתנ"ס אופק - 64/2021הצעה מס'  .1

 לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר                

 כולל ₪  24,570בע"מ ע"ס  חברת יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישותהצעת המחיר היחידה של  לאשר ההתקשרות עם             

 . מע"מ             

 

 התקשרות עם חברת רן וולף תכנון אורבאני וניהול פרויקטים בע"מ עבור הכנתהרחבת  0 65/2021 מס'הצעה  .2

 מכרז ומסמך מדיניות במתחם הפטרייה   

    משלב הקונספט ועד לביצועהתהליך  אתלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה לפיו מנהל הפרויקט ליווה             

  מאשרת המלצת אגף המשכיות ורצף עבודה, הועדה יה ולכן ישנה חשיבות רבה כי תה בודות הפיתוח של פרויקט הפטרייהע           

 חברת רן וולף תכנון אורבאני וניהול פרויקטים בע"מ  הרחבת ההתקשרות עם  לאשר הנדסה וממליצה בפני ראש העיר           

 מע"מ. כוללא ל₪  23,500ע"ס            

5%2. -ההגדלה הינה בשיעור**  

 
 
 
 
                                          ________________ ________________                     _________________ 

 רונן עזריה סופי ויטלם                                  עו"ד    רוזה עללאל                                                          
 מנכ"ל העירייה        משנה ליועמ"ש                              גזברית  העירייה                                               

 
 
 
 ראש העיר : חלטות ה
 
 

 תכנון הנגשת מתנ"ס אופק - 64/2021הצעה מס'  .1

 כולל ₪  24,570בע"מ ע"ס  חברת יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  מאמץ              

 . מע"מ             

 

 הגדלת התקשרות עם חברת רן וולף תכנון אורבאני וניהול פרויקטים בע"מ עבור הכנת - 2021/65 הצעה מס' .2

 מכרז ומסמך מדיניות במתחם הפטרייה 

יקטים בע"מ ע"ס וניהול פרו ן וולף תכנון אורבאניחברת ר הרחבת ההתקשרות עם   מאמץ החלטת הועדה ומאשר           

 מע"מ. א כוללל₪  23,500

5%2. -ההגדלה הינה בשיעור**          

   

 
 
 

מיכאל וידל                                                                                                                       

 ראש העיר                                                                                                                  


