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 דצמבר 09 ) תשפ"א  כסלו' כג רביעי התקיימה ביוםועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( ישיבת  מ
 ZOOMבאמצעות אפליקציית -  (2020

 
 משתתפים:                                                                                    

                                               גזברית העירייה             -רוזה עללאל

     משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש   

                                                                                 מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   

 
 

 הנדון:
 
 

 תכנון מערכות מים )הידרנטים( לטובת קירוי השוק שלב ב'  - 2020921/הצעה מס'  .1

קופלוביץ   חברות כדלקמן: 4-, אגף הנדסה פנה לתכנון מערכות מים )הידרנטים( לטובת קירוי השוק שלב ב' לשם 

 פ.מ מהנדסים בע"מ, אלי רוזנטל, חיים יעקובי הנדסת מים בע"מ, אברהם בלאו.

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 כולל מע"מ. ₪  16,380 -קופלוביץ פ.מ מהנדסים בע"מ. 1

 כולל מע"מ. ₪  18,954 -אלי רוזנטל. 2

 כול מע"מ. ₪  20,475 -חיים יעקובי הנדסת מים בע"מ. 3

 ע"ס קופלוביץ פ.מ מהנדסים בע"מחברת הצעת המחיר הזולה של  ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 

 כולל מע"מ. ₪ 16,380

 

  2852 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 שירותי ייעוץ ותכנון ניקוז ותיעול - 2020202/הצעה מס'  .2

סירקין בוכנר קורנברג חברות כדלקמן:  4 -לשם קבלת שירותי ייעוץ ותכנון ניקוז ותיעול, אגף הנדסה פנה ל

 .יועצים בע"מ-נטיף מהנדסים-לביא, פלגי מים בע"מ, הידרומודול פולק שמואל בע"מ, מהנדסים ויועצים בע"מ

 מ לשעה. לא כולל מע" ₪  327אומדן העירייה ) מחירון חשכ"ל ( 

 הצעת המחיר היחידה שהתקבלה :להלן 

עלות שעת  שם החברה

 ייעוץ

שעות  300סה"כ עלות לפי 

 לשנה

₪  339 סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים ויועצים בע"מ

 לפני מע"מ

 לפני מע"מ₪  101,700
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 מבוקש כי ההתקשרות תהיה לשנתיים עם אופציה להארכה של עוד שנה.  -הערה

סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים ויועצים חברת  היחידה  שלההצעה אגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם 

 ע"ס בע"מ

 שעות(. 300מע"מ לפי  א כולל לשעה ל₪  339מע"מ ) א כולל ל₪  101,700 

 

  2852 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 

 
 

 החלטות הועדה:
 

 )הידרנטים( לטובת קירוי השוק שלב ב'תכנון מערכות מים   - 2020921/הצעה מס'  .1

נדסה וממליצה בפני הועדה מאשרת המלצת אגף ה  ,בנספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסהלאחר  עיון בבקשה ו  

 ₪ 16,380 ע"ס קופלוביץ פ.מ מהנדסים בע"מחברת  ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות  עם ראש העיר לאשר

 כולל מע"מ.

 

 שירותי ייעוץ ותכנון ניקוז ותיעול - 2020202/הצעה מס'  .2

משנמצא כי המחיר סביר ביחס לאומדן ) מחירון חשכ"ל לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסה, 

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשרלא כולל מע"מ לשעה (, ₪  327 -

₪  101,700ע"ס  סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים ויועצים בע"מחברת של הצעת המחיר היחידה ההתקשרות  עם 

 . שעות( 300מע"מ לפי  א כולל לשעה ל₪  339)  מע"מ א כולל ל

 
 
 
 

                                                         _________________               ________________
________________ 

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

 
 

 

 

 העיר:החלטות ראש 
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 תכנון מערכות מים )הידרנטים( לטובת קירוי השוק שלב ב'  - 2020921/הצעה מס'  .1

נדסה וממליצה בפני , הועדה מאשרת המלצת אגף הבנספחים, הסבר כלכלן אגף ההנדסהלאחר  עיון בבקשה ו 

 ראש העיר 

כולל  ₪ 16,380 ע"ס קופלוביץ פ.מ מהנדסים בע"מחברת  ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות  עם לאשר 

 מע"מ.

 

 שירותי ייעוץ ותכנון ניקוז ותיעול - 2020202/הצעה מס'  .2

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

 העיר לאשר

₪  101,700ע"ס  ויועצים בע"מסירקין בוכנר קורנברג מהנדסים חברת של הצעת המחיר היחידה ההתקשרות  עם 

 מע"מ א כולל ל

 שעות( 300מע"מ לפי  א כולל לשעה ל₪  339)

  ים עם אופציה להארכה של עוד שנה.מבוקש כי ההתקשרות תהיה לשנתי -הערה

 
 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                 
  רמלה


