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 נובמבר 10 ) ' חשוון  תשפ"אכג שלישי התקיימה ביוםועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  
  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 אגף חדש בבי"ס איבן סינא - 2020318/הצעה מס'  .1

אדריכלים מתוך המאגר כדלקמן: יהושוע שושני  15-, אגף הנדסה פנה ללשם תכנון אגף חדש בבי"ס איבן סינא

אדריכלים, שלמה ובת שבע רונן, ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע"מ, נופר דוד אדריכלים, שחם מערכות מילניום 

ל בע"מ, גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ, גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ, י.י גרנות אדריכלים בע"מ, ערן מב

כלימור אדריכלים, רועי יצחקי אדריכלים, יוסף בורנשטיין, ב.   ארכיטקטורה ובניין ערים בע"מ, פבלו אדריכלים, קנפו

 איזנברג ב. שרמן אדריכלות, יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בע"מ. 

מיום  4/2019-15 בוועדת התקשרויות מס'  וכן 19.3.2018מיום  1/2018-14הנ"ל אושרו בוועדות התקשרויות 

19.11.2019 . 

 

 לא כולל מע"מ(. ₪  400,000)  8%  -אומדן אגף הנדסה 

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :

שכ"ט לפי אומדן  אחוז שכ"ט שם החברה
מש"ח לפני  5של 

 מע"מ

סה"כ כולל 
 מע"מ

  438,750        375,000          7.50% יהושוע שושני אדריכלים

  409,500        350,000          7% שלמה ובת שבע רונן

  380,250        325,000          6.50% נופר דוד אדריכלים

  351,000        300,000          6% שחם מערכות מילניום בע"מ

  438,750        375,000          7.50% ערן מבל ארכיטקטורה ובניין ערים בע"מ

  865,800        740,000          14.80% פבלו אדריכלים

  362,700        310,000          6.20% רועי יצחקי אדריכלים

  368,550        315,000          6.30% יוסף בורנשטיין 

    -                    -                     גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ

    -                    -                     גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ

    -                    -                     י.י גרנות אדריכלים בע"מ
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    -                    -                     כלימור אדריכלים   קנפו

    -                    -                     ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע"מ

    -                    -                     ב. איזנברג ב. שרמן אדריכלות

    -                    -                     יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בע"מ

 

 

 

 

 

 

 כלכלן אגף הנדסה משיב כן. במאגר היועצים?  האדריכלים רשומיםהאם  -לשאלת הועדה

 

כלכלן אגף הנדסה משיב כי נקבעו אמות מידה וכן מדובר  האם נקבעו אמות מידה ותנאי סף ?  -לשאלת הועדה 

 באדריכלים בעלי מיומנות, ניסיון רב ומקצועיות. 

 

בו עלולים מדוע לא פורסם מכרז ? כלכלן אגף הנדסה משיב כי פרסום מכרז ועד קביעת זוכה   - לשאלת הועדה

לעכב את ההליך, דבר אשר יגרום נזק לעירייה ואף עלול להיגרם מצב בו תהא התקשרות עם גורם שאין בינו ובין 

 העירייה את יחסי האמון הנדרשים. 

 

 2852 -מקור תקציבי 

 

 (1)נספח מס' 

 

 המלצות  הועדה:

 

 

 תכנון אגף חדש בבי"ס איבן סינא - 2020831/הצעה מס'  .1

 ביותר, משנמצא כי ההמלצה הינה להצעה הזולה  עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה לאחר 

מיום  1/2018-14אדריכלים מתוך מאגר היועצים אשר אושרו בועדת התקשרויות מס'   15 -לוכן  הפנייה נעשתה 

, ישנו אישור המחלקה המשפטית טרם 19.11.201מיום  4/2019-15 בוועדת התקשרויות מס'  וכן 19.3.2018

 הועדה מאשרת המלצת הפנייה, 

 351,000חברת שחם מערכות מילניום בע"מ ע"ס  ההתקשרות עם  אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 כולל מע"מ ₪ 
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 מש"ח לא כולל מע"מ(. 5בהתבסס על אומדן של  6%)לפי אחוז שכ"ט 

 

 
                                 

                                                         _________________               ________________
________________ 

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

 
 
 

 החלטות ראש העיר:

 

 תכנון אגף חדש בבי"ס איבן סינא - 2020831/הצעה מס'  .1

כולל ₪  351,000חברת שחם מערכות מילניום בע"מ ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 
 מש"ח לא כולל מע"מ(. 5בהתבסס על אומדן של  6%מע"מ )לפי אחוז שכ"ט 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  

 ראש העיר                                                                                                                 
  רמלה


