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 10) תשפ"א  סיון ' ל חמישי התקיימה ביום ( נוהל יועצים  - הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת  מ
  ZOOMבאמצעות אפליקציית   -(2021 יוני

 
 משתתפים:                                                                               

                                          גזברית העירייה  -רוזה עללאל 

                                          יועמ"ש ל משנה  -סופי ויטלם   עו"ד

                                             ההנדסה מנהל ראשי  כלכלן -עוז בן שלוש רו"ח 

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

 
 

 הנדון:
 

 תכנון חשמל ותאורה ברחוב יגאל אלון - 2021531/הצעה מס'  .1

אבשלום ניהול ופיקוח חברות כדלקמן: א.  3-לשם תכנון חשמל ותאורה ברחוב יגאל אלון, אגף הנדסה פנה ל

 פרויקטים בע"מ, איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ, אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ.

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :

 .כולל מע"מ₪  14,040 -. א. אבשלום ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ1

 .כולל מע"מ  ₪ 15,210 -. איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ2

 . כולל מע"מ   ₪ 11,700 -. אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ3

 

חברת אריאל מלכה מהנדסים אגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם הצעת המחיר הזולה ביותר של 

 כולל מע"מ.₪  11,700ויועצים בע"מ ע"ס 

 

  2914 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 

 

הגדלת חוזה עם חברת אברהמי קלימשטין לוי חושן ניהול פרויקטים בע"מ  - 2021541/הצעה מס'  .2
 עבור תכנון תב"ע לשוק יום ד'

חברת אברהמי קלימשטין לוי אישרה התקשרות עם  20.10.2020מיום  54/2020-15ועדת הצעות פטורות מס' 

 ע לשוק יום ד'. כולל מע"מ עבור תכנון תב"₪  3,159,000חושן ניהול פרויקטים בע"מ ע"ס 

התקבלה דרישה של המשרד להגנת הסביבה להכנת סקרים סביבתיים במסגרת קידום תכנית  02/04/21ביום 

 מפורטת מתחם שוק יום ד' רמלה. סקרים אלו אינם נכללו בתכולת העבודה של החברה. 

 הסקרים הסביבתיים הדרושים מפורטים להלן: 
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         40הסמוכים לכביש  בשטחים דו"ח איכות אוויר ודו"ח רעש. 

         ,המוסכים. סקר קרקע היסטורי בתחום בתי המלאכה 

         מ' תחנות הדלק ובאזורים בהם ימצאו  80-סקר קרקע היסטורי ותכנית דיגום במידת הצורך, בטווח של כ 

 שימושים נוספים בעלי פוטנציאל לזיהום הקרקע.       

          ורוחות.צללה הבדיקות 

 

 (.  2.8%) ההגדלה הינה בשיעור  כולל מע"מ ₪  105,300עלות ההגדלה הינה  **

במאגר היועצים ?  כלכלן אגף  חברת אברהמי קלימשטין לוי חושן ניהול פרויקטים בע"מהאם   -לשאלת הועדה  

  הנדסה משיב כן.

  האם יש הסכם התקשרות עם החברה ? כלכלן אגף הנדסה משיב כן.  - לשאלת הועדה

 האם ישנן אמות מידה לפרויקט? כלכלן אגף הנדסה משיב כן.  - לשאלת הועדה

ע"ס  הגדלת החוזה עם חברת אברהמי קלימשטין לוי חושן ניהול פרויקטים בע"מאגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 . תב"ע לשוק יום ד' עבור תכנון  ,  כולל מע"מ₪  105,300

 

  2914 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 

 

 במגרש כדורגל בפארק עופר LED-תכנון החלפת תאורה ל - 2021551/הצעה מס'  .3

חברות כדלקמן:  4 -הנדסה פנה ל  במגרש כדורגל בפארק עופר, אגף LED-לשם תכנון החלפת תאורה ל

א. אבשלום ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ, איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ, אריאל מלכה מהנדסים ויועצים 

 בע"מ, י. רפפורט מהנדס חשמל בע"מ.

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :

 כולל מע"מ ₪  46,800 -. א. אבשלום ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ1

 כולל מע"מ   ₪ 54,405 -. איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ2

 כולל מע"מ   ₪ 62,010 -. אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ3

 כולל מע"מ   ₪ 52,650 -. י. רפפורט מהנדס חשמל בע"מ4
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חברת א. אבשלום ניהול ביותר של   הצעת המחיר הזולהאגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ.₪  46,800ופיקוח פרויקטים בע"מ ע"ס 

 

  2916 -מקור תקציבי

 (3)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 המלצות  הועדה:

 

 תכנון חשמל ותאורה ברחוב יגאל אלון - 2021/153הצעה מס'  .1

ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה  כלכלן אגף הנדסהלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

חברת אריאל מלכה ההתקשרות עם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר אגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת  ביותר, 

 כולל מע"מ.₪  11,700מהנדסים ויועצים בע"מ ע"ס 

 

לוי חושן ניהול פרויקטים בע"מ  הגדלת חוזה עם חברת אברהמי קלימשטין - 2021154/הצעה מס'  .2
 עבור תכנון תב"ע לשוק יום ד'

להכנת  לפיו נוכח דרישה של המשרד להגנת הסביבה  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה

ועבודה זו אינה כלולה בתכולת העבודה סקרים סביבתיים  במסגרת קידום תכנית מפורטת למתחם שוק יום ד' 

הגדלת החוזה עם חברת  עדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר לאשרהוהראשונית, 

עבור תכנון תב"ע לשוק יום ד'  ,  כולל מע"מ₪  105,300ע"ס  אברהמי קלימשטין לוי חושן ניהול פרויקטים בע"מ 

 . 

 (. 2.8% ) ההגדלה הינה בשיעור

 
 במגרש כדורגל בפארק עופר LED-תכנון החלפת תאורה ל - 2021155/הצעה מס'  .3

כלכלן אגף הנדסה ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר אגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת הזולה ביותר,  

 חברת א. אבשלום ניהול 
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 כולל מע"מ.₪  46,800ופיקוח פרויקטים בע"מ ע"ס 

 

                                        _________________               ________________
________________ 

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

 
 

 החלטות ראש העיר:
 
 

 תכנון חשמל ותאורה ברחוב יגאל אלון - 2021/153הצעה מס'  .1

כולל ₪  11,700ויועצים בע"מ ע"ס  חברת אריאל מלכה מהנדסיםההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 מע"מ.

 

הגדלת חוזה עם חברת אברהמי קלימשטין לוי חושן ניהול פרויקטים בע"מ  - 2021154/הצעה מס'  .2
 עבור תכנון תב"ע לשוק יום ד'

ע"ס  הגדלת החוזה עם חברת אברהמי קלימשטין לוי חושן ניהול פרויקטים בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 . עבור תכנון תב"ע לשוק יום ד'  ,  כולל מע"מ₪  105,300

 (. 2.8% ) ההגדלה הינה בשיעור

 
 במגרש כדורגל בפארק עופר LED-תכנון החלפת תאורה ל - 2021155/הצעה מס'  .3

חברת א. אבשלום ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ.₪  46,800

מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                  


