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 29) שני כה' כסלו תשפ"ב יימה ביום שהתק( נוהל יועצים - הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 טלפונית   -(2021נובמבר 

 
 משתתפים :                                                                               

                                           גזברית העירייה       -רוזה עללאל 

                                     יועמ"ש        - דורון דבורי   עו"ד 

מח' רכש  תמנהל    -מיכל רוטמן  

אגף הנדסה  כלכלן  -רו"ח עוז בן שלוש   

                                                                                     ס .מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה -עו"ד שלי ביטון 
                                        

 הנדון:
 

 ית עסקית" כנייעוץ לעריכת "ת מתן שירותי  -  2021318/הצעה מס'  .1

טרינרי יש היתר בניה.ולמרכז הו ,  ננת הקמת מרכז וטרינרי חדש ברמלהעיריית רמלה מתכ  

וטרינרי, העיריה מעוניינת להשתתף בקול קורא של למשרד לפיתוח ולצורך קבלת מימון להקמת המרכז ה

 הפריפריה הנגב 

והגליל  ולהגיש קול קורא  -  "קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים 

פיתוח כלכלי מקומי או אזורי לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית 

 לשנת 2021 - מגזר יהודי

 והחברה הדרוזית ". 

מקוצרת בשלב הראשון ובשלב השני , עם אישור ועדת  כנית עסקיתרת הגשת הקול קורא, נדרש להציג ת במסג

 התמיכות המשרדית, תוגש תכנית עסקית מפורטת. 

  

: חכמ כדלקמן יועצים 4-גזברות העיריה פנתה ללשם קבלת הצעות מחיר עבור קבלת מימון למרכז הווטרינרי  

בע"מ.  ויז'ניצרייעוץ מוניציפאלי בע"מ, אורבניקס בע"מ, י.ש המגזר השלישי בע"מ, דן   

  :אומדן גזברות העיריה 

 לא כולל מע"מ. ₪  20,000כנית עסקית מפורטת לא כולל מע"מ, ת ₪  9,000מקוצרת  תכנית עסקית

 ל הלן טבלת השוואות מחיר: 

 - הצעת היועץ  שם היועץ
 שלב א'

ת עבודה יכנת 
 מקוצרת

 לא כולל מע"מ

 -הצעת היועץ 
 אופציונאלי  -שלב ב' 
ת עבודה יתכנ

 מפורטת
 לא כולל מע"מ

סה"כ הצעת 
 -היועץ

 לא כולל מע"מ

ממצאי בדיקת 
 המסמכים

חכמ ייעוץ 
 מוניציפאלי בע"מ

 תקין ש"ח 29,200 ש"ח 19,800 ש"ח 9,400

 תקין ש"ח 59,000 ש"ח 39,500 ש"ח 19,500 דן ויז'ניצר בע"מ
לא הגישו  אורבניקס בע"מ

 הצעה
לא הגישו  לא הגישו הצעה

 הצעה
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י.ש המגזר השלישי 
 בע"מ 

לא הגישו 
 הצעה

לא הגישו  לא הגישו הצעה
 הצעה

 

 

 הערה : 

 

 מהאומדן ולדעת המחלקה אינו סביר.בסטייה ניכרת ) כלפי מעלה ( ההצעה של דן ויז'ניצר בע"מ **
 

 

 

 

ע"ס  ייעוץ מוניציפאלי בע"מ חכמהיועץ  של הזולה ביותר מח' גזברות  ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה 

 -לא כולל מע"מ עבור תכנית עסקית מקצועית וכן בעבור תכנית עסקית מפורטת ) שלב ב' ₪  9,400

 אופציונאלי , רק במידה והעירייה תזכה 

לא כולל מע"מ. ₪  19,800בקול קורא ( ע"ס   

 

.תכגון זה של המשרד בשנים קודמו הגשת קולות קוראים עם הכרות למשרד יש   **  

 

גזברות-עבודות קבלניות 1621100750 -מקור תקציבי   

( 1) נספח מס'   

 

 המלצות  הועדה:

 

 ית עסקית" כנמתן שירותי ייעוץ לעריכת "ת  -  2021/318הצעה מס'  .1

גזברות העירייה , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר  

חכמ ייעוץ היועץ   ההתקשרות עם וממליצה בפני ראש העיר לאשרגזברות העירייה הועדה מאשרת  המלצת  ,

לא כולל מע"מ עבור תכנית עסקית מקצועית וכן בעבור תכנית עסקית ₪  9,400ע"ס  מוניציפאלי בע"מ

אופציונאלי , רק במידה והעירייה תזכה  -מפורטת ) שלב ב'   

לא כולל מע"מ. ₪  19,800בקול קורא ( ע"ס   

 

.כגון זה של המשרד בשנים קודמות הגשת קולות קוראים עם הכרות למשרד יש   **  
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                                 ________________                       _________________  

________________ 

 רונן עזריה                           דורון דבורי  עו"ד                     רוזה עללאל                     
 מנכ"ל העירייה                               יועמ"ש         ברית  העירייה               גז                  

 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
 
 

 ית עסקית" כנמתן שירותי ייעוץ לעריכת "ת  -  2021318/הצעה מס'  .1

לא כולל ₪  9,400ע"ס  חכמ ייעוץ מוניציפאלי בע"מהיועץ   עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

אופציונאלי , רק במידה  -מע"מ עבור תכנית עסקית מקצועית וכן בעבור תכנית עסקית מפורטת ) שלב ב' 

 והעירייה תזכה בקול קורא (

לא כולל מע"מ. ₪  19,800ע"ס    

 

 
 

מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                  


