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תשפ"ב אדר א'  שלישי כא'שהתקיימה ביום  (נוהל יועצים - הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 .ZOOMבאמצעות אפליקציית  - (2022  פברואר 22)
 
 

 משתתפים :                                                                     

                                       גזברית העירייה       -רוזה עללאל 

                             יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

                                              מח' רכש תמנהל  ס. -אבי דיל 

אגף הנדסה  כלכלן  -עוז בן שלוש רו"ח   

                                                                                        ס .מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה -עו"ד שלי ביטון 
ויועצת מקצועית לרה"ע                                               

 
 הנדון:

 

 בנאות שמיר 406הגדלת חוזה עבור תכנון תחנה לבריאות המשפחה במגרש  - 202269/הצעה מס'  .1

חברת יהושע שושני אדריכל אישרה התקשרות עם  16.6.2020מיום  28/2020-15וועדת הצעות פטורות מס' 

  ומתכנן ערים

 בנאות שמיר. 406כולל מע"מ עבור תכנון תחנה לבריאות המשפחה במגרש ₪  159,120ע"ס 

 התכניות של המבנה הוגשו להג"א ואושרו.

אצל הג"א התכניות אושרו בשוגג ולא לפי ההנחיות החדשות שהוטמעו בהג"א, והמתכנן נאלץ  בשל טעותאולם 

 לשנות את התכנון ולהתאימו לפי ההנחיות החדשות של הג"א.

 כולל מע"מ.₪  39,780עלות התכנון מחדש של המבנה הינו 

 

₪  39,780חברת יהושע שושני אדריכל ומתכנן ערים ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה עם 

 כולל מע"מ.

 . 25% -שיעור ההגדלה 

 

 2651 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס'  

 

 עדכון פרוגרמה עירונית לצורכי ציבור - 202270/הצעה מס'  .2

על מנת לשמור על פרוגרמה 'נושמת', העירייה מעוניינת בקבלת שעות ייעוץ לעדכון הפרוגרמה לצרכי ציבור 

חברות כדלקמן: גיאוקרטוגרפיה  5 -הנדסה פנה ל  המאושרת וזאת בהתאם לתכניות מקודמות ומאושרות, אגף

אדריכלים, ליואי דבוריינסקי אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ, לרמן בן שושן  המכון למחקר מרחבי,

 אדריכלים בע"מ, בר טכנולוגיות בע"מ.

לשעה לא כולל מע"מ.₪  250 -אגף הנדסה   אומדן  
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 להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה:

שעת ייעוץ לא  כמות שעות שם החברה

 כולל מע"מ

סה"כ שכ"ט לא כולל 

 מע"מ

 סה"כ כולל מע"מ

אביב ניהול הנדסה 

 ומערכות מידע בע"מ

400 240.3 96,120 112,460.4 

 

 

 

י חברת אביב ניהול הנדסה אגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם הצעת המחיר היחידה שהתקבלה ע"

שעות  400לשעת ייעוץ לפי כמות של ₪  240.3כולל מע"מ )₪  121,460.4ע"ס   ומערכות מידע בע"מ

 לשנה(.

 **יש לעגן את ההתקשרות בהסכם.

2944 -מקור תקציבי  

 (2)נספח מס' 

 

 המלצות  הועדה:

 

 בנאות שמיר 406הגדלת חוזה עבור תכנון תחנה לבריאות המשפחה במגרש  - 202269/הצעה מס'  .1

 הג"א התכניות אושרו בשוגג ולא לפיב בשל טעותלפיו  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה

אימו לפי ההנחיות החדשות של את התכנון ולהתהמתכנן נאלץ לשנות ההנחיות החדשות שהוטמעו בהג"א, 

המותרת , הועדה מאשרת המלצת אגף  25%ולכן יש צורך בהגדלה, העובדה כי ההגדלה הינה בשיעור  הג"א

 הגדלת החוזה וממליצה בפני ראש העיר לאשר את הנדסה 

 .כולל מע"מ₪  39,780חברת יהושע שושני אדריכל ומתכנן ערים ע"ס  עם 

 

 עדכון פרוגרמה עירונית לצורכי ציבור - 202270/הצעה מס'  .2

וממליצה בפני  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה

י חברת אביב ניהול הנדסה ומערכות ההתקשרות עם הצעת המחיר היחידה שהתקבלה ע"ראש העיר לאשר 

 שעות לשנה( 400לשעת ייעוץ לפי כמות של ₪  240.3כולל מע"מ )₪  121,460.4ע"ס   מידע בע"מ

 **יש לעגן את ההתקשרות בהסכם.

 

 רונן עזריה                רוזה עללאל                                   עו"ד סופי ויטלם                         עו"ד שלי ביטון           
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 מנכ"ל העירייה     גזברית העירייה     ת ומנהל העירייה               מזכירס. מנהל אגף       משנה ליועמ"ש            
 יועצת מקצועית לרה"ע                                                     

 
 
 

 החלטות ראש העיר:
 

 
 בנאות שמיר 406הגדלת חוזה עבור תכנון תחנה לבריאות המשפחה במגרש  - 202269/הצעה מס'  .1

₪  39,780חברת יהושע שושני אדריכל ומתכנן ערים ע"ס עם  החלטת הועדה ומאשר הגדלת החוזהמאמץ 

 .כולל מע"מ

 

 עדכון פרוגרמה עירונית לצורכי ציבור - 202270/הצעה מס'  .2

 121,460.4ע"ס   חברת אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 .שעות לשנה( 400לשעת ייעוץ לפי כמות של ₪  240.3כולל מע"מ )₪ 

 **יש לעגן את ההתקשרות בהסכם.

מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  


