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(, 2020 אוגוסט 09 תש"ף ) ' אב יט  ראשון התקיימה ביוםועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  
 במשרדי

 רמלה. 9גזברות העירייה רחוב מבצע משה 
 

 משתתפים:                                                                            
                                     גזברית העירייה             -רוזה עללאל 

                                                           משנה ליועמ"ש -עו"ד סופי ויטלם
                                 אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש 

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

 

 הנדון:
 

 

 ניהול תכנון תב"ע שופטים דרום בסמכות מחוזית - 2020206/הצעה מס'  .1

מנהלי פרויקטים בתחום של ניהול  5-שופטים דרום בסמכות מחוזית, אגף הנדסה פנה ל לשם ניהול תכנון תב"ע

)מיום  4/2020-15( וכן 24.2.2020)מיום  1/2020-15בוועדות התקשרויות מס' אשר אושרו תכנון של תב"ע 

רויקטים : אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ, אברהמי קלימשטין לוי חושן ניהול פכדלקמן (14.7.2020

 בע"מ, אהוד תייר ניהול הנדסי בע"מ.  1996בע"מ, יובל ויצמן ייעוץ וניהול הנדסי בע"מ, פז כלכלה והנדסה 

 

 לא כולל מע"מ. ₪  250,000  -אומדן אגף הנדסה 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 .₪   245,700 -אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ      .1

 .₪ 315,900 -אברהמי קלימשטין לוי חושן ניהול פרויקטים בע"מ      .2

 .₪  409,500 -יובל ויצמן ייעוץ וניהול הנדסי בע"מ      .3

 .₪  212,706 -אהוד תייר ניהול הנדסי בע"מ    .4

 לא הגישה הצעה. - חברת פז כלכלה .5

 

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

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

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

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

  הדחוף ולוחות הזמנים . 

 לא. ? כלכלן אגף הנדסה משיב האם נעשתה פנייה לחברות אילו בעבר   -לשאלת הועדה 
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ע"ס  חברת אהוד תייר ניהול הנדסי בע"מ הצעת המחיר הזולה של ההתקשרות עם אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

212,706  ₪ 

 כולל מע"מ.

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם. 

 

  2761 -מקור תקציבי

 

 

 

 ות הועדה :לצהמ

 

 ניהול תכנון תב"ע שופטים דרום בסמכות מחוזית - 2020206/הצעה מס'  .1

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

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

חברת אהוד תייר ניהול ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עםאגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

  כולל מע"מ.₪  212,706ע"ס  הנדסי בע"מ 

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם. 

 

 
 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                     

 מנכ"ל העירייה         גזברית  העירייה                                                                               
 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
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כולל ₪  212,706ע"ס  חברת אהוד תייר ניהול הנדסי בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם             

 מע"מ. 

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם.             

 

 
 
 
 
 
 
 

 מיכאל וידל                                                                                                                 
 ראש העיר                                                                                                                 

  רמלה


