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 01) תשפ"א  סיון ' אכ לישיש התקיימה ביום ( נוהל יועצים  - הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת  מ
 טלפונית - (2021 יוני

 
 משתתפים:                                                                               

                                          גזברית העירייה  -רוזה עללאל 

                                          יועמ"ש ל משנה  -סופי ויטלם   עו"ד

                                             ההנדסה מנהל ראשי  כלכלן -עוז בן שלוש רו"ח 

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

 
 
 

 הנדון:
 

  רמלהאור אבנר )ער( נ' עיריית  -   21-05-34450מ "עתבהעירייה ייצוג  - 2021613/הצעה מס'  .1

 רקע : 

 כנגד העירייה הוגשה עתירה מנהלית אשר הטענה העיקרית בה הינה כי החוב התיישן.

די עורכי דין בעלי משר ארבעהל לשם קבלת הצעות מחיר עבור ייצוג העירייה בעתירה, מחלקת הכנסות פנתה      

    ניסיון בתחום

עו"ד כדלקמן : משרד עו"ד עופר שפיר ושות' , משרד עו"ד פריש, שפרבר, ריינרץ ושות', משרד עו"ד ניר רוקח,       

    בן יעקב שוימר 

 .דולב וקרת      

 צורפו מלוא המסמכים שנדרשו למתן ההצעה.** לפנייה      

 ל בתיק ולציין ניסיונו.המציעים התבקשו לתן הצעותיהם ולציין מי מעוה"ד במשרדם יטפ**      

 

 צעות מחיר :הטבלת להלן 

האם  שם משרד עוה"ד
ההצעה 
הוגשה 
 במועד

שם עוה"ד שיטפל  הצעה בש"ח
 סיונובתיק ונ

 הערות

משרד עו"ד עופר 
 שפיר ושות'

 + מע"מ 25,000 כן
 

עו"ד תהילה הלפרט 
העוסקת בתחום 

 שנים 13הארנונה מזה 
וזאת בליווי עו"ד עופר 

ניסיון של כ שפיר בעל 
 שנה בתחום 25

+ מע"מ  15,000סך 
ישולם כנגד התגובה 
לעתירה / בקשה לצו 

 ביניים
₪ +  10,000סך של 

מע"מ ישולם כנגד סיום 
 הטיפול בעתירה

משרד עו"ד 
פריש, שפרבר, 

 ריינרץ ושות'

עו"ד אשר אילוביץ  + מע"מ15,000 כן
 16העוסק בתחום מעל 

 שנה

עם הגשת התגובה סך 
 ₪ 10,000של 

עם סיום הטיפול בתיק 
 ש"ח 5,000

משרד עו"ד ניר 
 רוקח

עו"ד ניר רוקח אשר  + מע"מ26,000 כן
סיון עשיר יהינו בעל נ

 בתחום שנים רבות

 

 20,000-שלב ראשון יןלא צו₪ +  40,000 כןמשרד עו"ד בן 
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יעקב שוימר  
 דולב וקרת

מע"מ בדיקת ₪+  מע"מ
 העתירה, ניתוחה, נסיון

לסגור התיק ובמידה ולא 
מתאפשר הגשת כתבי 

 דין ודיון מקדמי-בי
ככל ולא יסגר התיק בדיון 

 מקדמי
ניהול  -שלב שני

ישולם סך של  ההליך 
ש"ח+ מע"מ 20,000

 בנוסף

     

 

 
 
 
 
 

 כן.  נציגת מח' הכנסות משיבה ?  קיימים במאגר האם העו"ד  -לשאלת הועדה 

 .כן י סף ? נציגת מח' הכנסות משיבה האם נקבעו אמות מידה ותנא -לשאלת הועדה 

 
ד עו"ד פריש, שפרבר ריינהרץ משר ההצעה הזולה ביותר שלעם  ות התקשרממליצה לאשר המחלקת הכנסות 

 'ושות

 הסכום כולל הגשת תגובה וייצוג בדיון , כמפורט בפנייה (.   ( לא כולל מע"מ₪  15,000ע"ס  

 .בתחום ניסיון רב הינו בעל המשרד  

 

 1623000581"הוצאות משפטיות"  -תקציבימקור 
 (1)נספח מס' 

 

 

 המלצות  הועדה:

 

 אור אבנר )ער( נ' עיריית רמלה 21-05-34450מ "עתבהעירייה ייצוג  - 2021613/הצעה מס'  .1

משנמצא כי נערכה פניה אחידה וכל המציעים ובנספחים, הסבר נציגת מח' הכנסות , עיון בבקשה  לאחר

במאגר היועצים ובשל הצורך הדחוף,   משרדי עורכי הדין מצוייםהעובדה כי מהתחום נשוא העתירה וכן 

 הצעת  ההתקשרות  עם מח' הכנסות וממליצה בפני ראש העיר לאשרהועדה מאשרת המלצת 

)הסכום כולל   לא כולל מע"מ ₪  15,000ע"ס    'ושות משרד עו"ד פריש, שפרבר ריינהרץ של זולה ביותר המחיר ה

 הגשת תגובה וייצוג בדיון , כמפורט בפנייה (. 

  .םהינו בעל ניסיון רב בתחוהמשרד  
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                                        _________________               ________________
________________ 

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

 

 
 

 החלטות ראש העיר:
 
 

 אור אבנר )ער( נ' עיריית רמלה 21-05-34450מ "עתייצוג העירייה ב - 2021613/הצעה מס'  .1

לא ₪  15,000ע"ס    'משרד עו"ד פריש, שפרבר ריינהרץ ושות עם ההתקשרותמאמץ החלטת הועדה ומאשר  

 כולל מע"מ

 )הסכום כולל הגשת תגובה וייצוג בדיון , כמפורט בפנייה (.  

  .הינו בעל ניסיון רב בתחוםהמשרד  

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                  


