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 (2022במרץ  14' אדר  ב' תשפ"ב )יא ניששהתקיימה ביום  ( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 טלפונית -

 
 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:

 
 עבודות לחיזוק מבנה במתחם בריכת הקשתות - 202280/הצעה מס'  .1

לחזק מבנה במתחם. נעשתה לאחר סיור של מהנדס שימור ממשרד שפר את רונן בבריכת הקשתות נמצא שיש 

למדא מכלולי בניה בע"מ, הטייח והטיח, אבא אבן  -פניה לקבלני שימור אשר מורשים ע"י רשות העתיקות כדלקמן

 סיתות אמנותי שחזור ושימור

 מבני אבן, אמיתר חברה לבנייה ופיתוח בע"מ.

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :

 ל מע"מ.כול₪  61,518.6 -. למדא מיכלולי בניה בע"מ1

 כולל מע"מ .₪  59,897 -. הטייח והטיח2

 כולל מע"מ. ₪  81,607 -. אמיתר חברה לבנייה ופיתוח בע"מ 3

 כולל מע"מ.₪  50,450.4 -. אבא אבן סיתות אמנותי שחזור ושימור מבני אבן4

 

ות העתיקות אשר לקבלנים של רשפנה  מנהל הפרויקט בעקבות דחיפות העניין  כלכלן אגף הנדסה ציין  כי   הערה:

 ביקשו להגיע למקום ולראות על מה מדובר. נשלח כ"כ אחיד לכל הקבלנים שהגיעו לראות את העבודה. 

 הפניה נעשתה לא על גבי הטופס של העירייה אבל באופן אחיד ושוויוני ע"י מנהל הפרויקט.

 

חברת אבא אבן סיתות אמנותי שחזור ושימור ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של   אגף הנדסה ממליץ לאשר

 מבני אבן 

 כולל מע"מ.₪  50,450.4ע"ס 

 

 2684 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 

 תו הזהב -רכישת תווי שי  -  81/2022הצעה מס'  .2
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תו הזהב  -למח' רכש  על מנת לקבל הצעת מחיר לרכישת תווי שי של שופרסל  אגף לשירותים חברתיים פנה

 כולל מע"מ.₪  100,000בסכום של 

 כולל מע"מ.₪  25,000בנוסף יש לצרף לאישור גם את פרויקט נוצץ בסכום של 

 .למסחרהצעות מחיר :שופרסל , הלשכה  2התקבלו 

 

 

 

 

 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 

 למסחר הלשכה שופרסל   

 מ"מע ללא יחידה מחיר כמות הפריט תיאור
₪ 

 באחוזים הנחה באחוזים הנחה

   100000 1  נזקקים עבור  שי תוי רכישת

 7% 6% 25000 1  נוצץ עבור שי תו רכישת

 

.7%מהלשכה למסחר עם אחוז ההנחה הגבוה מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה   

1841200780 -מקור תקציבי   

(2)נספח מס'   

 

 המלצות  הועדה:

  

 עבודות לחיזוק מבנה במתחם בריכת הקשתות - 80/2022הצעה מס'  .1

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

 ביותר, הועדה 

חברת אבא אבן סיתות אמנותי מאשרת  המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 שחזור ושימור 

 כולל מע"מ.₪  50,450.4מבני אבן ע"ס 

 

 תו הזהב -רכישת תווי שי  -  81/2022הצעה מס'  .2
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משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאשרת   לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

מהלשכה למסחר עם אחוז ההנחה ר לאשר הרכישה וממליצה בפני ראש העיאגף לשירותים חברתיים  המלצת

 .7%הגבוה 

 

 

 
 רונן עזריה         עו"ד שלי ביטון                                                             רוזה עללאל           

 מנכ"ל העירייה                     ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                  גזברית  העירייה    
 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
 
 

 עבודות לחיזוק מבנה במתחם בריכת הקשתות - 80/2022הצעה מס'     .1

ושימור מבני אבן ע"ס  חברת אבא אבן סיתות אמנותי שחזורההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 כולל מע"מ.₪  50,450.4

 

 תו הזהב -רכישת תווי שי  -  81/2022הצעה מס'  .2

 .7%מהלשכה למסחר עם אחוז ההנחה הגבוה הרכישה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 
 
 

מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  
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