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 21תשפ"ב ) אלול  כה' רביעישהתקיימה ביום  (נוהל יועצים - הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ

 טלפונית - (2022 בספטמבר

 

 

 משתתפים :                                                              

                                     מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה 
                          גזברית העירייה        -  רוזה עללאל

                     יועמ"ש        -דורון דבורי  עו"ד

                                               מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן 
 כלכלן אגף הנדסה -עוז בן שלוש

 
 הנדון:

 

1.  הצעה מס' 258/2022 - למתן שירותי ייעוץ לעריכת "תוכנית עסקית" להקמת אולם ספורט 

 וחדרי חוגים בשכונת "נאות שמיר" במסגרת קול קורא של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

"קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים  - המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל פירסם

תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה 

 ."מגזר יהודי והחברה הדרוזית – 2022החברתית לשנת 

 

היות והעיריה מעוניינת להקים אולם ספורט וחדרי חוגים בשכונת "נאות שמיר", פנתה גזברות העיריה לשלושה 

יועצים להכנת "תוכנית עיסקית" לפעילות באולם ספורט עם חדרי חוגים )מתנ"ס(, הנדרשת להגשה במסגרת הקול 

 .קורא הנ"ל

 

י.ש המגזר נעשתה פניה דחופה ליועצים הבאים:  ,6.10.22היות ונדרש להגיש את הקול קורא למשרד עד ה  

 השלישי בע"מ, חכמ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ, דן ויז'ניצר בע"מ.

 

הצעות: 2התקבלו   

  לא כולל מע"מ.₪  34,800, בסך חכמ ייעוץ מוניציפאלי בע"מחברת 

   לא כולל מע"מ.₪  39,000, בסך דן ויז'ניצר בע"מחברת 

לא ₪  34,800כהצעה הזוכה בסך , חכמ ייעוץ מוניציפאלי בע"מגזברות העיריה ממליצה להכריז על 

 כולל מע"מ.

רזרבה - 1992000960סעיף  -מקור תקציבי   
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 (1) נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 הועדה:  תהמלצ

 

חוגים למתן שירותי ייעוץ לעריכת "תוכנית עסקית" להקמת אולם ספורט וחדרי  - 258/2022הצעה מס'  .1

  בשכונת "נאות שמיר" במסגרת קול קורא של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה מאשרת  המלצת  

עה הזוכה בסך חכמ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ, כהצ עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותגזברות העירייה 

 לא כולל מע"מ.₪  34,800

 

 

 

 

 רוזה עללאל                                           רונן עזריה                                         דורון דבוריעו"ד         
 גזברית העירייה                                   מנכ"ל העירייה       יועמ"ש                                                     

   
 

 

 

 החלטת ראש העיר:

 

למתן שירותי ייעוץ לעריכת "תוכנית עסקית" להקמת אולם ספורט וחדרי חוגים  - 258/2022הצעה מס'  .1

  בשכונת "נאות שמיר" במסגרת קול קורא של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

לא ₪  34,800חכמ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ, כהצעה הזוכה בסך ההתקשרות עם  ה ומאשרהחלטת הועד  מאמץ

 כולל מע"מ.
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מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  
 

 


