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 10תשפ"ב ) ט' אייר לישיששהתקיימה ביום  (נוהל יועצים - הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 רמלה.  1בחדר ישיבות ע"ש אפריאט, ספריה עירונית ע"ש בלפר, ויצמן  – (2022 מאיב

 
 משתתפים :                                                                            

                                 גזברית העירייה         -רוזה עללאל 

                                    יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

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

        .מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייהס  -עו"ד שלי ביטון 

עצת מקצועית לרה"עויו                                                 

   
 
 

 הנדון:
 

הכנת תב"ע נושאית בסמכות מקומית לטובת שינוי הגדרות מיקום המרפאות  - 2022113/הצעה מס'  .1

 מקומת קרקע לקומה א' בנאות שמיר

לשם הכנת תב"ע נושאית בסמכות מקומית לטובת שינוי הגדרות מיקום המרפאות מקומת קרקע לקומה א' בנאות 

שמיר -קמינסקי תכנון ערים, תמי הירש אדריכלים, ענברחברות כדלקמן: אור  4 -שמיר, אגף הנדסה פנה ל

 אדריכלות בע"מ, זנדבנק ברקאי אדריכלים.

 כולל מע"מ.₪  70,000 -הנדסה  אומדן אגף

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 כולל מע"מ ₪  54,990 -. אור קמינסקי תכנון ערים1

 כי גבוהה משמעותית מהאומדן.כולל מע"מ . ההצעה נפסלה ₪  202,878 -. תמי הירש אדריכלים2

 

מה ההסבר לפער בין המחירים ? כלכלן אגף הנדסה משיב כי אינו יודע להסביר את מהות הפער וכי  -לשאלת הועדה 

 נעשתה פנייה אחידה ושוויונית לכל המציעים. 

 

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

 

האם החברה הזוכה יכולה לבצע את העבודה ? כלכלן אגף הנדסה משיב כן. לעירייה ניסיון קודם   -לשאלת הועדה 

 וטוב עם החברה. 

 

כולל ₪  54,990חברת אור קמינסקי תכנון ערים ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 

 מע"מ.
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  2999 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנון חשמל עבור מגרש כדורגל האמירויות בג'ואריש  - 2022213/הצעה מס'  .2

חברות כדלקמן: א. אבשלום  3-לשם תכנון חשמל עבור מגרש כדורגל האמירויות בג'ואריש, אגף הנדסה פנה ל

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

 

 ר שהתקבלו :להלן הצעות המחי

 .כולל מע"מ ₪  41,067 -. א. אבשלום ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ1

 .כולל מע"מ   ₪ 45,630 -. איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ2

 .כולל מע"מ ₪  47,970 -. אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ3

 

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

 

חברת א. אבשלום ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 

 כולל מע"מ.₪  41,067

 

  2982 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 

 

 

 המלצות  הועדה:

 

נושאית בסמכות מקומית לטובת שינוי הגדרות מיקום המרפאות  הכנת תב"ע - 2022113/הצעה מס'  .1

 מקומת קרקע לקומה א' בנאות שמיר
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לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן  אגף הנדסה , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה 

אור קמינסקי  חברתעם  ביותר, הועדה מאשרת  המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

 כולל מע"מ.₪  54,990תכנון ערים ע"ס 

 לעירייה ניסיון קודם טוב עם החברה. 

 

 תכנון חשמל עבור מגרש כדורגל האמירויות בג'ואריש  - 2022213/הצעה מס'  .2

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

חברת א. אבשלום עם  מאשרת  המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותביותר, הועדה 

 ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ 

 כולל מע"מ.₪  41,067ע"ס 

 

 

 

 

 רונן עזריה                  רוזה עללאל   עו"ד סופי ויטלם                         עו"ד שלי ביטון                                    
 מנכ"ל העירייה       גזברית העירייה      ס. מנהל אגף מזכירת ומנהל העירייה                   משנה ליועמ"ש    

 יועצת מקצועית לרה"ע                                             
 

 
 

 
 

 החלטות ראש העיר:
 

 

נושאית בסמכות מקומית לטובת שינוי הגדרות מיקום המרפאות  הכנת תב"ע - 2022113/הצעה מס'  .1

 מקומת קרקע לקומה א' בנאות שמיר

כולל מע"מ.₪  54,990חברת אור קמינסקי תכנון ערים ע"ס עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות   

 

 תכנון חשמל עבור מגרש כדורגל האמירויות בג'ואריש  - 2022213/הצעה מס'  .2

₪  41,067חברת א. אבשלום ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ ע"ס עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 כולל מע"מ.

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                        
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 ראש העיר                                                                                                                  
 

 


