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 26תשפ"ב ) ניסן' הכ ניששהתקיימה ביום  (נוהל יועצים - הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 ZOOMבאמצעות אפליקציית  - (2022 אפרילב

 
 משתתפים :                                                                            

                                 גזברית העירייה         -רוזה עללאל 

                                    יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

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

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

עצת מקצועית לרה"עויו                                                 

   
 

 הנדון:
 

 הנדסה אגףייעוץ שימור ל  - 2022171/הצעה מס'  .1

, ליבנה שואף רונן, שחורי אדריכליםחברות כדלקמן:  5 -הנדסה פנה ל אגףהנדסה,  אגףייעוץ שימור ללשם קבלת 

.שפירא אדריכלים, שלו-רות ליברטי, אורי פדן אדריכלים  

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )40%( כולל ניתוח רכיבי האיכות של המציעים )60%(: 

שפירא  אופן הניקוד קריטריון תחום

 אדריכלים

אורי פדן 

 אדריכלים

מחיר תהצע  

)כולל מע"מ(  

שעות  350לפי   

    120,884 

 345.38

 ₪ לשעה 

110,565 

 ₪ 315.9

 לשעה 

ניסיון ביעוץ 

 למגזר הציבורי

ניסיון ביעוץ למגזר הציבורי 

בתבעו"ת בסמכות 

 10-מחוזית/תכניות מתאר ב

 שנים האחרונות

נק' 10 -פרויקטים 2  

נק' 20 -פרויקטים ומעלה 4  

20 20 

ניסיון בהכנת 

 תיקי תיעוד

ניסיון בהכנת תיקי תיעוד 

 מקדים ומלא 

נק' 10 - פרויקטים 2  

נק'  20 - פרויקטים ומעלה 4  

20 20 

ניסיון בהכנת 

תכניות שימור 

וסקרים 

 היסטוריים

ניסיון בהכנת תכניות שימור 

וסקרים היסטוריים 

שנים  10-לערים/מתחמים ב

 האחרונות

נק' 5 -פרויקטים  1  

נק' 10 -פרויקטים  2  

10 10 

ניסיון ביעוץ 

 לועדה מקומית

נק'        10 -ועדה מקומית  1 ניסיון בייעוץ לועדה מקומית  

 20 -ועדות מקומית ומעלה 2

 נק'

10 20 
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התרשמות 

 כללית 

    25 25 

 95 85    ציון איכות סה"כ

 100.00 91.46    ציון מחיר

משוקללציון     87.59 97 

 

כן. -האם סכום סביר? כלכלן אגף הנדסה משיב  -לשאלת הועדה   

לא כולל מע"מ ₪  320-כלכלן אגף הנדסה משיב כן ?  האם יש אומדן לאגף הנדסה על שעת ייעוץ -לשאלת  הועדה 

  לשעת ייעוץ. 

 

 

₪  110,565חברת אורי פדן אדריכלים ע"ס  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של הנדסה ממליץ לאשר אגף 

 כולל מע"מ 

שעות(. 350לשעה כולל מע"מ, ₪  315.9)לפי   

 

2999 -מקור תקציבי  

 (1)נספח מס' 

 

 המלצות  הועדה:

 

 הנדסה ייעוץ שימור לאגף  - 2022171/הצעה מס'  .1

 אגף הנדסה , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר  יון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלןע לאחר

 , הועדה מאשרת  המלצת אגף הנדסה וממליצה לא כולל מע"מ לשעת ייעוץ(₪  320)  ובהלימה לאומדן העירייה

 בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

 שעות(. 350מע"מ,  לשעה כולל ₪  315.9כולל מע"מ )לפי ₪  110,565חברת אורי פדן אדריכלים ע"ס עם  

 

 

 

 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                                             
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 החלטות ראש העיר:
 
 
 

 ייעוץ שימור לאגף הנדסה  - 117/2022הצעה מס'  .1

 315.9)לפי   כולל מע"מ₪  110,565חברת אורי פדן אדריכלים ע"ס עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

שעות(. 350כולל מע"מ, לשעה ₪   

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  
 

 


