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 23תשפ"ב ) סיון' כד חמישישהתקיימה ביום  (נוהל יועצים - הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 , רמלה.1בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית רחוב ויצמן  - (2022 יוניב

 

 משתתפים :                                                                                    נוכחים: 

נציגת האגף לשירותים  -מירב אורנשטיין                                                           מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה 
 חברתיים

 המרכז הווטרינרימנהלת  -רויטל אורבך                                                גזברית העירייה         -וזה עללאל ר

                                            יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

                                               מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן 

   כלכלן אגף הנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש
 
 

 הנדון:
 

 הגדלת חוזה -כנון מרכז וטרינרית  - 172/2022הצעה מס'  .1

 חברת ר. לוטן אדריכלים בע"מאישרה התקשרות עם  5.8.2018מיום  30/2018-14ועדת הצעות פטורות מס' 

 עבור תכנון מרכז 

 מערך עלות הפרויקט(.  9.77%כולל מע"מ )לפי שיעור אחוז שכ"ט של ₪  285,773וטרינרי ע"ס 

לאור שינוי מיקום המרכז הוטרינרי עד למיקומו הסופי והנוכחי ועקב שינוי הפרוגרמה, נדרש לעדכן את שכ"ט של 

 חברת 

 ר. לוטן אדריכלים בע"מ לפי המפרט הבא:

 מע"מ א כולל ל₪  2,500,000 -אומדן פרויקט ראשוני

 מע"מ א כולל ל₪  8,317,659.1 -אומדן לפי הצעות משכ"ל

 מע"מ.א כולל ל₪  812,635.3 -עלות שכ"ט מעודכן

 

 יועמ"ש להגדלת החוזה. "ד מצ"ב חוו

 א כולל ל₪  812,635.3החוזה עם חברת ר.לוטן אדריכלים בע"מ לסכום של הגדלת ממליץ לאשר את  אגף הנדסה

 מע"מ.

 

 תב"ר תכנון -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 

 הגדלת חוזה -ניהול ופיקוח על הקמת מרכז וטרינרי עירוני  - 173/2022הצעה מס'  .2

אישרה התקשרות עם חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות  19.5.2020מיום  23/2020-15ועדת הצעות פטורות 

 בע"מ עבור 

 אחוז שכ"ט בהתבסס על  2.25%כולל מע"מ )לפי ₪  78,975.00ניהול ופיקוח על הקמת מרכז וטרינרי עירוני ע"ס 

 מע"מ(. א כולל ל₪ מיליון  3אומדן 
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 לאור שינוי מיקום המרכז הוטרינרי עד למיקומו הסופי והנוכחי ועקב שינוי הפרוגרמה, נדרש לעדכן את שכ"ט של 

 ע"מ לפי המפרט הבא:חברת ר. לוטן אדריכלים ב

 מע"מ א כולל ל₪  3,000,000 -אומדן פרויקט ראשוני

 מע"מ א כולל ל₪  8,317,659.1 -אומדן לפי הצעות משכ"ל

 מע"מ.א כולל ל₪  187,147.32 -עלות שכ"ט מעודכן

 

 יועמ"ש להגדלת החוזה. "ד מצ"ב חוו

 187,147.32ק תביעות בע"מ לסכום של חברת ספיר ניהול וסילוהחוזה עם   הגדלתאגף הנדסה ממליץ לאשר את 

 מע"מ. א כולל ל₪ 

 

 תב"ר תכנון -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 

 

 44תכנון כביש חיבור בין רחוב ההגנה לרמפת הירידה מכביש  - 174/2022הצעה מס'  .3

הנדסה בע"מ עבור תכנון  אישרה התקשרות עם חברת ק.ן 5.2.2019מיום  8/2019-15ועדת הצעות פטורות מס' 

 כביש חיבור בין 

 כולל מע"מ.₪  101,205ע"ס  44רחוב ההגנה לרמפת הירידה מכביש 

לאור הוספת שביל אופניים שדורש עדכון של התכנון בפרויקט דנן, כולל עדכון הסדרי התנועה תמרורים עדכון כ"כ 

 מע"מ.כולל ₪  25,155וכו', נדרש להגדיל את שכ"ט של החברה בסכום של 

 

 .24.8%שיעור ההגדלה הינו בשיעור 

 

 כולל מע"מ.₪  25,155חברת ק.ן הנדסה בע"מ ע"ס ההתקשרות עם הגדלת הנדסה ממליץ לאשר את אגף 

 

  2743 -מקור תקציבי

 (3)נספח מס' 

 

 בחירת יועץ לעיצוב מעבדה בביה"ס קשת  - 2022517/הצעה מס'  .4

 במבנה החדש מעבדת מדעים עבור תלמידי בית הספר .בבית הספר היסודי " קשת " נדרש להקים  

 בשלב הראשון יש לפנות ליועץ המתמחה בנושא זה .

 פיון דרישות המעבדה וכן הכנת מפרט  ריהוט והצטיידות בבית ספר יסודי .תפקיד היועץ  הינו עיצוב , א

והנוער באמצעות בית הספר לשם קבלת הצעות מחיר לבחירת יועץ לעיצוב מעבדה בבית ספר קשת אגף החינוך 

 ספקים כדלקמן:  דוד לביד ריהוט וציוד למעבדות, הורוביץ עדי עד, דלילה הדרכה וציוד בע"מ. 3-פנו ל
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 להלן הצעות המחיר: 

 כולל מע"מ .₪  18,720 -*דוד לביד ריהוט וציוד למעבדות

 כולל מע"מ ₪   16,000-*הורוביץ עדי עד 

 כולל מע"מ ₪   14,000 -*דלילה הדרכה וציוד בע"מ

 

הספק "דלילה הדרכה וציוד בע"מ " אגף החינוך והנוער  ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  

 כולל מע"מ.₪  14,000ע"ס 

  

  2029982750תב"ר מוסדות חינוך  -מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הועדה:  המלצות

 

 הגדלת חוזה -כנון מרכז וטרינרית  - 172/2022מס' הצעה  .1

י עד למיקומו הסופי הווטרינרלאור שינוי מיקום המרכז ו  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה

 והנוכחי 

הועדה מאשרת  המלצת אגף  ועקב שינוי הפרוגרמה, נדרש לעדכן את שכ"ט של חברת ר. לוטן אדריכלים בע"מ

 ליצה הנדסה וממ

 מע"מ. א כולל ל₪  812,635.3עם חברת ר.לוטן אדריכלים בע"מ לסכום של  החוזההגדלת בפני ראש העיר לאשר 

 

 הגדלת חוזה -ניהול ופיקוח על הקמת מרכז וטרינרי עירוני  - 173/2022הצעה מס'  .2

י עד למיקומו הסופי הווטרינרלאור שינוי מיקום המרכז ו  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה

 והנוכחי 
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הועדה מאשרת  המלצת אגף  ועקב שינוי הפרוגרמה, נדרש לעדכן את שכ"ט של חברת ר. לוטן אדריכלים בע"מ

 הנדסה וממליצה 

א ל₪  187,147.32חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ לסכום של  החוזה עם הגדלת בפני ראש העיר לאשר 

 מע"מ. כולל 

 

 44תכנון כביש חיבור בין רחוב ההגנה לרמפת הירידה מכביש  - 174/2022הצעה מס'  .3

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

הנדסה  חברת ק.ןעם ההתקשרות הגדלת הועדה מאשרת  המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 מע"מ. כולל ₪  25,155"ס בע"מ ע

 

 בחירת יועץ לעיצוב מעבדה בביה"ס קשת  - 2022517/הצעה מס'  .4

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר  נציגת אגף הנדסהלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 , הועדה 

 הספק "דלילה הדרכה וציוד בע"מ "  עם ההתקשרותה בפני ראש העיר לאשר וממליצ החינוך מאשרת  המלצת אגף 

 כולל מע"מ.₪  14,000ע"ס 

  

 

 

 

 רונן עזריה                                       רוזה עללאל                                              עו"ד סופי ויטלם        
 מנכ"ל העירייה                              גזברית העירייה                                              משנה ליועמ"ש         
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 החלטות ראש העיר:
 

 

 הגדלת חוזה -כנון מרכז וטרינרית  - 172/2022הצעה מס'  .1

 א כולל ל₪  812,635.3לסכום של  החוזה עם חברת ר.לוטן אדריכלים בע"מהגדלת מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 מע"מ.

 

 הגדלת חוזה -ניהול ופיקוח על הקמת מרכז וטרינרי עירוני  - 173/2022הצעה מס'  .2

 187,147.32חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ לסכום של  החוזה עם הגדלת מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 מע"מ. א כולל ל₪ 

 

 44חיבור בין רחוב ההגנה לרמפת הירידה מכביש תכנון כביש  - 174/2022הצעה מס'  .3

 לל מע"מ.כו₪  25,155ס חברת ק.ן הנדסה בע"מ ע" עם ההתקשרות הגדלת אמץ החלטת הועדה ומאשר מ

 

 בחירת יועץ לעיצוב מעבדה בביה"ס קשת  - 2022517/הצעה מס'  .4

 .כולל מע"מ₪  14,000הספק "דלילה הדרכה וציוד בע"מ " ע"ס ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 

 

  

מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  
 

 


