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(, 2020 יולי 14תש"ף )  תמוז ' כב שלישיהתקיימה ביום ועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  

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

 משתתפים:  

                                                                       מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה

גזברית העירייה                                             -רוזה עללאל   

                                              משנה ליועמ"ש -עו"ד סופי ויטלם

                                 כלכלן אגף ההנדסה -שלוש רו"ח עוז בן 

                                 משק ונכסים מנהלת מח'    -מיכל רוטמן 

מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון   

                                         
  הנדון:

 40עבור מיגון אקוסטי דירתי בכביש הכנת כתבי כמויות ופיקוח  - 2/202081הצעה מס'  .1

חברות מתוך מאגר  3-, אגף הנדסה פנה ל40לשם הכנת כתבי כמויות ופיקוח עבור מיגון אקוסטי דירתי בכביש 

: ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ, ( כדלקמן19.3.2018מיום  1/2018-15)אושרו בוועדת התקשרויות   היועצים

 ובניה בע"מ, א.פ.נ. ניהול הנדסי בע"מ. א.ס. שירותי תאום ופיקוח ניהול 

 

 לא כולל מע"מ לדירה.₪  800  -אומדן אגף הנדסה 

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 סה"כ כולל מע"מ סה"כ בתוספת מע"מ מחיר לדירה כמות שם החברה

 ₪  126,945 ₪  108,500 700 155 ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ

 ₪  148,707 ₪  127,100 820 155 ניהול ובניה בע"מא.ס. שירותי תאום ופיקוח 

 ₪  1,813,500 ₪ 1,550,000 10,000 155 א.פ.נ. ניהול הנדסי בע"מ

 

 כן.  משיב  האם נעשתה פנייה אחידה ושוויונית לכלל המציעים? כלכלן אגף הנדסה -לשאלת הועדה 

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

מה ההסבר לפער בין המחירים ? כלכלן אגף הנדסה משיב כי נעשתה פנייה אחידה ושוויונית.   -לשאלת הועדה 

לדירה( לשם ₪  10,000אשר הציעה מחיר גבוה של  בנוסף לכך, כלכלן אגף ההנדסה פנה אליהם ) חברת א.פ.נ

הבהרה , תשובת החברה הייתה כי על סמך ניסיון עבודה מעין זו ברשות מקומית אחרת, הרי שעבודה זו דורשת 

 מתן חוות דעת לבית משפט והופעה בדיונים. 

 

 ילוק תביעות בע"מ חברת ספיר ניהול וסאגף הנדסה ממליץ לאשר את ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 דירות(.  155-ל₪  700כולל מע"מ )לפי עלות של ₪  126,945ע"ס 
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  2615 -מקור תקציבי

 (1 )נספח מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 ות הועדה :לצהמ

 

 40הכנת כתבי כמויות ופיקוח עבור מיגון אקוסטי דירתי בכביש  -  2020281/הצעה מס'  .1

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

ובשל הצורך הדחוף, הועדה מאשרת המלצת  ואושרו ע"י ועדת התקשרויותלמציעים המצויים במאגר היועצים 

תביעות בע"מ ע"ס חברת ספיר ניהול וסילוק אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 דירות(.  155-ל₪  700כולל מע"מ )לפי עלות של ₪  126,945

 
 
 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                     

  מנכ"ל העירייה                                          גזברית  העירייה                                              
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
 

 

 40הכנת כתבי כמויות ופיקוח עבור מיגון אקוסטי דירתי בכביש  - 2/202081הצעה מס'  .1

כולל ₪  126,945חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ ע"ס ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 מע"מ 

 דירות(.  155-ל₪  700עלות של )לפי 
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 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 


