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' אדר  ב' תשפ"ב ד שלישישהתקיימה ביום נוהל יועצים(  - הצעות פטורות)ועדת רכש ובלאי ישיבת מ
 . ZOOMבאמצעות אפליקציית  - (2022במרץ  08)
 

 משתתפים :                                                                                 

                                            גזברית העירייה      ס.   - שגיא רוזנבלט 

                                         יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

ס. מנהלת מח' רכש  -אבי דיל   

                                   אגף הנדסה כלכלנית   -סיון כהן  

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

עצת מקצועית לרה"עויו                                                

    

 הנדון:
 

 חיתכנון תנועתי ופיזי בכביש מקביל לרחוב תל  - 202277/הצעה מס'  .1

תכנון -חברות כדלקמן: יוגב הנדסה 3 -הנדסה פנה ל אגףלשם תכנון תנועתי ופיזי בכביש מקביל לרחוב תל חי, 

 פיקוח ויעוץ בע"מ, י.ט הנדסה בע"מ, יורם בש הנדסה אזרחית כבישים תנועה ותחבורה.

 :להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה 

 כולל מע"מ.₪  45,805.5 -תכנון פיקוח ויעוץ בע"מ-. יוגב הנדסה1

 

תכנון פיקוח -חברת יוגב הנדסהה שהתקבלה של ד יהצעת המחיר היחההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 ויעוץ בע"מ 

 כולל מע"מ.₪  45,805.5ע"ס 

 

  2944 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 

 חשמל שנתיות לבתי ספרביצוע בדיקות  - 202287/הצעה מס'  .2

חברות כדלקמן: א. אבשלום ניהול ופיקוח  6 -הנדסה פנה ל אגףלשם ביצוע בדיקות חשמל שנתיות לבתי ספר, 

פרויקטים בע"מ, אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ, יעקב ברכה,  שטיינברג אליהו, א. מגן בדיקות חשמל, 

 קלינפלץ הנדסה בע"מ.

 שהתקבלו:להלן הצעות המחיר 

 סה"כ ללא מע"מ  כמות ללא מע"מ     לבית ספר   הצעת תכנון שם המתכנן 

 96,000 24 4000 א. אבשלום ניהול ופיקוח פרוייקטים בע"מ 1

 108,000 24 4500 שטיינברג אליהו  2

 114,000 24 4750 קליינפלץ הנדסה בע"מ 3

 120,000 24 5000 אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ  4

 144,000 24 6000 יעקב ברכה 5
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 164,880 24 6870 אריה מגן בדיקות חשמל  6

 

 לא כולל מע"מ.₪  5000אומדן לבית ספר הנו כ 

חברת א. אבשלום ניהול ופיקוח פרויקטים ההצעה הזולה ביותר של   ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר אגף 

 בע"מ 

 מע"מ.  א כולל ל₪  96,000ע"ס 

 

 1813200754 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 
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הגדלת חוזה עם חברת אברהמי קלימשטין לוי חושן ניהול פרויקטים בע"מ עבור  - 202279/הצעה מס'  .3

 תכנון

 תב"ע לשוק יום ד' 

 חברת אברהמי קלימשטיןאישרה התקשרות עם  20.10.2020מיום  54/2020-15וועדת הצעות פטורות מס' 

 כולל מע"מ עבור תכנון תב"ע לשוק יום ד'.₪  3,159,000לוי חושן ניהול פרויקטים בע"מ ע"ס 

כולל מע"מ עבור סקר ₪  105,300אישרה הגדלה ע"ס  10.6.2021מיום  38/2021-15ועדת הצעות פטורות 

 סביבתי.

בהמשך לדרישת יועצת השימור של עיריית רמלה יש לתעד )למספר, למפות, צילום משתי חזיתות( כל מבנה 

  במתחם התכנית שוק רמלה. 

 מבנים שלא תועדו. 60 -מספירה ראשונית ע"ג מפה מצב קיים מדובר על עוד כ יצוין כי 

 כולל מע"מ.₪  42,120עלות ההגדלה שנדרשת לטובת תיעוד מבנים לשימור הינה ע"ס 

 .4.67%שיעור כל ההגדלות בחוזה כולל ההגדלה המבוקשת הינן בשיעור 

 

חברת אברהמי קלימשטין לוי חושן ניהול פרויקטים בע"מ ע"ס עם  הגדלת החוזההנדסה ממליץ לאשר את  אגף

 כולל מע"מ.₪  42,120

 

  2944 -מקור תקציבי

 (3)נספח מס' 
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 המלצות  הועדה: 

 תכנון תנועתי ופיזי בכביש מקביל לרחוב תל חי - 202277/הצעה מס'  .1

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

 ראש העיר

ע"ס תכנון פיקוח ויעוץ בע"מ -חברת יוגב הנדסהדה שהתקבלה של יהצעת המחיר היח לאשר ההתקשרות עם

 כולל מע"מ.₪  45,805.5

 

 ביצוע בדיקות חשמל שנתיות לבתי ספר - 202287/הצעה מס'  .2

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

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

 מע"מ.  א כולל ל₪  96,000ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ ע"ס 

 

הגדלת חוזה עם חברת אברהמי קלימשטין לוי חושן ניהול פרויקטים בע"מ עבור  - 202279/הצעה מס'  .3

 תכנון

 תב"ע לשוק יום ד' 

,  המותרים בדין 25%והעובדה כי ההגדלה אינה עולה על  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה

חברת אברהמי עם  הגדלת החוזההועדה מאשרת  המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 כולל מע"מ.₪  42,120קלימשטין לוי חושן ניהול פרויקטים בע"מ ע"ס 

 

 
 זריה עו"ד סופי ויטלם                         עו"ד שלי ביטון                                   שגיא רוזנבלט                  רונן ע        

ס. מנהל אגף מזכירת ומנהל העירייה              ס. גזברית העירייה         מנכ"ל       משנה ליועמ"ש            
 העירייה 

 יועצת מקצועית לרה"ע                                                     
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 החלטות ראש העיר:

 
 תכנון תנועתי ופיזי בכביש מקביל לרחוב תל חי - 202277/הצעה מס'  .1

תכנון -גב הנדסהחברת יודה שהתקבלה של יהצעת המחיר היחמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 בע"מפיקוח ויעוץ 

 כולל מע"מ.₪  45,805.5ע"ס 

 

 ביצוע בדיקות חשמל שנתיות לבתי ספר - 202278/הצעה מס'  .2

₪  96,000חברת א. אבשלום ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ ע"ס ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר    

 מע"מ.  א כולל ל

 

לוי חושן ניהול פרויקטים בע"מ עבור  הגדלת חוזה עם חברת אברהמי קלימשטין - 202279/הצעה מס'  .3

 תכנון

 תב"ע לשוק יום ד' 

חברת אברהמי קלימשטין לוי חושן ניהול פרויקטים בע"מ ע"ס עם  הגדלת החוזה מאמץ החלטת הועדה ומאשר    

 כולל₪  42,120

 .מע"מ    

 

מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  
 

 


