בס"ד

עירית רמלה  -פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות
לשנת  2020לפי תקנה (8)3
מס'
סידורי

מספר
פרוטוקול

שם הספק

תחום

מחלקה/אגף
אחראי

סכום ההתקשרות

1

01/2020-15

ספיר ניהול וסילוק תביעות
בע"מ

מדידה ותכנון

הנדסה

 ₪ 78,156כולל מע"מ.

2

01/2020-15

ספיר ניהול וסילוק תביעות
בע"מ

ניהול ופיקוח

הנדסה

 ₪ 24,000כולל מע"מ.

3

01/2020-15

קמינסקי אדריכלות

תכנון ערים
ויעוץ

הנדסה

 ₪ 43,992כולל מע"מ.

4

01/2020-15

י .לבל מהנדסים יועצים בע"מ

יועץ תשתיות

הנדסה

 ₪ 87,750כולל מע"מ.

5

02/2020-15

לגעת במרחב בע"מ

מודדים

הנדסה

 ₪ 145,314כולל מע"מ

6

04/2020-15

שלמה ובת שבע רונן
אדריכלים

מתכננים

הנדסה

 ₪ 1,678,950כולל מע"מ.

7

05/2020-15

ת.גב .ג'בארה הנדסה
ומדידות בע"מ

מודדים

הנדסה

 ₪ 18,369כולל מע"מ.

8

05/2020-15

שלמה רודן

מתכננים/
יועצים תנועה

הנדסה

 ₪ 21,060כולל מע"מ.

9

05/2020-15

גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ

מתכנני תנועה

הנדסה

 ₪ 44,460כולל מע"מ.

10

06/2020-15

נ .מלצר י .אפריל
אדריכלים

אדריכלים

הנדסה

₪ 33,000
לא כולל מע"מ.

11

8/2020-15

א.ס .שירותי תאום ופיקוח
ניהול ובניה בע"מ

ניהול ופיקוח

הנדסה

 ₪ 151,890כולל מע"מ.

12

8/2020-15

א.ס .שירותי תאום ופיקוח
ניהול ובניה בע"מ

ניהול ופיקוח

הנדסה

 ₪ 195,191.1כולל מע"מ

13

9/2020-15

גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ

מתכננים

הנדסה

 ₪ 43,875כולל מע"מ.

14

9/2020-15

ספיר ניהול וסילוק תביעות
בע"מ

ניהול ופיקוח

הנדסה

 ₪ 4,625כולל
מע"מ

15

10/2020-15

16

10/2020-15

17

10/2020-15

שי זכריה בע"מ -
תוספת להסכם ( ₪ 24,850
כולל מע"מ)

איתור תשתיות

הנדסה

 ₪ 17,300לא כולל מע"מ.

מעבדות איזוטסט החדשה
בע"מ

עבודות פיתוח

הנדסה

עלות משוערת לחוזה
שנחתם עם הקבלן-
 ₪ 121,004.58כולל מע"מ.

ניהול ופיקוח

הנדסה

 ₪ 20,533.5כולל מע"מ.

ספיר ניהול וסילוק תביעות
בע"מ

1

בס"ד

18

11/2020-15

ערן מבל אדריכלים

אדריכלים

התחדשות
עירונית

 ₪ 341,000לא כולל מע"מ.

19

11/2020-15

חברת שלמה ובת שבע רונן
אדריכלים

אדריכלים

הנדסה

 ₪ 1,433,250כולל מע"מ

20

12/2020-15

א.פנקס ובנו בע"מ

מודדים

הנדסה

 ₪ 26,300לא כולל מע"מ.

21

12/2020-15

אי טורס

תכנון

ספורט
ואירועים

 ₪ 23,400כולל מע"מ.

22

12/2020-15

גלעד לוקר

שמאים

התחדשות
עירונית

 ₪ 74,265כולל מע"מ.

23

13/2020-15

שלסינגר מדידות

מודדים

התחדשות
עירונית

 ₪ 48,000כולל מע"מ.

24

13/2020-15

משולם גרנות

ניהול ופיקוח

הנדסה

 ₪ 41,250כולל מע"מ.

25

13/2020-15

חברת ב.ו.ג יזמות ופיתוח
בע"מ

ייעוץ

הנדסה

 ₪ 8,800לא כולל מע"מ.

26

13/2020-15

חברת איי טי אס הנדסה
וייעוץ בע"מ

תכנון

הנדסה

 ₪ 10,000לא כולל מע"מ.

27

13/2020-15

צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ

הכנת תכניות

הנדסה

 ₪ 135,555כולל מע"מ.

28

14/2020-15

אוסטינוב אלכסנדר

קונסטרוקטור

הנדסה

 ₪ 17,550כולל מע"מ.

29

14/2020-15

אביב ניהול הנדסה ומערכות
מידע ע"מ

סקר נכסים

הנדסה

 ₪ 98,000לא כולל מע"מ.

30

14/2020-15

31

15/2020-15

חברת יגאל טיינמץ
אדריכלות נוף ונגישות בע"מ
של חברת מ.גרונסקי הנדסה
ויזמות  2000בע"מ

תכנון

הנדסה

 ₪ 31,000לא כולל מע"מ.

ניהול ופיקוח

הנדסה

 ₪ 27,500כולל מע"מ.

32

16/2020-15

פרו שיא ( ניהול פרויקט) -
שי אילון אדריכלות עיצוב נוף
בע"מ (תכנון נוף )-
ארצי הנדסה אזרחי בע"מ
( תנועה ומערכות )-
סמו הנדסת חשמל בע"מ
( חשמל ,תאורה ותקשורת )

ליווי יזמים

הנדסה

33

16/2020-15

חברת גבריאל לוטן מהנדסים
בע"מ

תכנון

הנדסה

 ₪ 17,500לא כולל מע"מ.

34

17/2020-15

אי אס קיו הנדסה פיקוח
ובקרת איכות כבישים בע"מ

הבטחת איכות

הנדסה

 ₪ 582,417.65כולל מע"מ.

35

18/2020-15

אלרם שחר

הכנת תכניות

הנדסה

 ₪ 40,365כולל מע"מ.

 ₪ 31,020לא כולל מע"מ.
 ₪ 36,300לא כולל מע"מ.
 ₪ 64,944לא כולל מע"מ.
 ₪ 33,110לא כולל מע"מ.

2

בס"ד

36

18/2020-15

א.ו.י אדריכלים מהנדסים
יועצים

קונסטרוקטור

הנדסה

 ₪ 62,400לא כולל מע"מ

37

19/2020-15

דוד נופר אדריכלים ומתכנני
ערים בע"מ

אדריכלים

הנדסה

 ₪ 84,277לא כולל מע"מ.

38

20/2020-15

חושן ניהול פרויקטים

תכנון

התחדשות
עירונית

 ₪ 315,900כולל מע"מ.

39

21/2020-15

חברת אלמלם הנדסה וניהול
בע"מ

פיקוח

הנדסה

 ₪ 116,021.95כולל מע"מ.

40

21/2020-15

אורי כהן

שמאים

הנדסה

 ₪ 23,400כולל מע"מ.

41

21/2020-15

חברת פלגי מים

ייעוץ

התחדשות
עירונית

 ₪ 102,000כולל מע"מ.

42

21/2020-15

נחלת הכלל

ייעוץ נופי

התחדשות
עירונית

 ₪ 90,708כולל מע"מ.

43

21/2020-15

PGL

ייעוץ תשתיות
וכבישים

התחדשות
עירונית

 108,281₪כולל מע"מ.

44

22/2020-15

ייעוץ חברתי

התחדשות
עירונית

 ₪ 121,973כולל מע"מ.

45

22/2020-15

גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ

תכנון וייעוץ

הנדסה

 ₪ 83,070כולל מע"מ.

46

23/2020-15

חברת ספיר ניהול וסילוק
תביעות בע"מ

ניהול ופיקוח

הנדסה

 ₪ 78,975כולל מע"מ.

47

23/2020-15

חברת אברמוב אדריכלות
והנדסה בע"מ

תכנון

הנדסה

 ₪ 32,187לא כולל מע"מ.

48

23/2020-15

ייעוץ וניהול

איכות
הסביבה

 ₪ 42,120כולל מע"מ.

49

25/2020-15

ספק בי.סי.ס הנדסה
ובטיחות בע"מ

מהנדס
בטיחות
וקונסטרוקטור

אגף ספורט
ואירועים

 ₪ 78,200לא כולל מע"מ

50

26/2020-15

51

26/2020-15

אריאל מלכה מהנדסים
ויועצים בע"מ
הספק אריאל מלכה
מהנדסים בע"מ

תכנון

הנדסה

 ₪ 17,550כולל מע"מ.

תכנון

אגף ספורט
ואירועים

 ₪ 14,040כולל מע"מ.

52

27/2020-15

חברת יהושוע שושני אדריכל
ומתכנן ערים

תכנון

הנדסה

 ₪ 268,750לא כולל מע"מ.

53

28/2020-15

חברת יהושע שושני אדריכל
ומתכנן ערים

תכנון

הנדסה

 ₪ 159,120כולל מע"מ.

54

29/2020-15

55

29/2020-15

של י.ש המגזר השלישי
בע"מ
חברת שלסינגר מדידות
מערכות מידע בע"מ

ייעוץ

גזברות

 ₪ 14,000לא כולל מע"מ.

מודדים

הנדסה

מודוס

אבי מושל יעוץ וניהול סביבתי

3

 ₪ 7,605כולל מע"מ.

בס"ד

חברת גבריאל לוטן מהנדסים
בע"מ
לשם שפר איכות הסביבה
בע"מ

תכנון

הנדסה

 ₪ 130,000כולל מע"מ.

ייעוץ ותכנון

מנהלת
להתחדשות
עירונית

 ₪ 95,940כולל מע"מ.

חברת ספיר ניהול וסילוק
תביעות בע"מ

ניהול ופיקוח

הנדסה

 ₪ 9,945כולל מע"מ.

תכנון

הנדסה

 ₪ 131,625כולל מע"מ.

ניהול ופיקוח

הנדסה

 ₪ 24,500כולל מע"מ.

יועץ

הנדסה

 ₪ 11,700כולל מע"מ.

יועץ

הנדסה

ניהול ופיקוח

הנדסה

 ₪ 50,700כולל מע"מ.

מתן שירותים
משפטיים

הנדסה-
מח' נכסים

 ₪ 43,800לא כולל מע"מ.

אגרונום

התחדשות
עירונית

 23,400כולל מע"מ.

מודדים

הנדסה

 ₪ 39,780כולל מע"מ.

זהירות
בדרכים

 ₪ 15,000לא כולל מע"מ.
 ₪ 126,945כולל מע"מ.

56

30/2020-15

57

32/2020-15

58

33/2020-15

59

33/2020-15

60

33/2020-15

חברת פי,ג'י ,אל הנדסה
ותכנון תחבורה בע"מ
חברת ספיר ניהול וסילוק
תביעות בע"מ

61

33/2020-15

62

34/2020-15

אריאל מלכה מהנדסים
ויועצים בע"מ
חברת אריאל מלכה מהנדסים
ויועצים בע"מ

63

34/2020-15

64

34/2020-15

חברת תמך י.ג .הנדסה
אזרחית בע"מ
משרד עו"ד שרקון בן עמי
ושות'  -הארכת התקשרות

65

34/2020-15

66

34/2020-15

מאפרו מהנדסים בע"מ

67

34/2020-15

אדריכל רן מרון

אדריכל

68

35/2020-15

חברת ספיר ניהול וסילוק
תביעות בע"מ

ניהול ופיקוח

הנדסה

69

36/2020-15

שרותי א.ס אדלר שירותי
תאום ופיקוח ניהול ובניה
בע"מ

פיקוח

הנדסה

 ₪ 11,165.22כולל מע"מ.

70

36/2020-15

ד"ר רקפת הדר גבאי

יועצים

הנדסה

 ₪ 9,869כולל מע"מ.

71

37/2020-15

שואף רונן אדריכלים

אדריכלים

התחדשות
עירונית

 ₪ 84,000כולל מע"מ.

72

39/2020-15

הידרומודול פולק שמואל
בע"מ

תכנון

הנדסה

73

41/2020-15

אהוד תייר ניהול הנדסי
בע"מ

ניהול ותכנון

הנדסה

 ₪ 212,706כולל מע"מ.

74

43/2020-15

חברת אגסי רימון מהנדסים
בע"מ

מהנדסים

הנדסה

 ₪ 9,360כולל מע"מ.

75

43/2020-15

חברת אגסי רימון מהנדסים
בע"מ

יועץ

הנדסה

 ₪ 10,530כולל מע"מ.

גאוטבע

4

 ₪ 11,700כולל מע"מ.

 ₪ 44,928כולל מע"מ.

בס"ד

חברת א.ו.י אדריכלים
מהנדסים יועצים

76

44/2020-15

77

45/2020-15

78

46/2020-15

חברת טיקטין תיכנון חשמל
( )2003בע"מ

חברת בינה

קונסטרוקטור

הנדסה

 ₪ 17,550כולל מע"מ.

מודדים

הכנסות

סכום ההתקשרות לא
יעלה על  ₪ 139,000לא
כולל מע"מ.

תכנון

הנדסה

 ₪ 87,750כולל מע"מ.

79

47/2020-15

חברת ממן ניהול ופיקוח
בע"מ

תכנון

הנדסה

80

51-2020-15

בועז גרוס

יועץ

הנדסה

ע"ס  ₪ 135,720כולל מע"מ
(לפי אחוז שכ"ט 2.9%
בהתבסס על אומדן פרויקט
של  4מיליון ללא מע"מ)
בעלות שנתית של
 ₪ 135,000לא כולל מע"מ.

81

54/2020-15

82

54/2020-15

חברת אברהמי קלימשטין לוי
חושן ניהול פרויקטים בע"מ
חברת בר לוי דיין אדריכלים
ומתכנני ערים

תכנון תב"ע

הנדסה

 ₪ 3,159,000כולל מע"מ.

מתכננים

הנדסה

 ₪ 127,530כולל מע"מ.

83

54/2020-15

חברת יגאל שטיינמץ
אדריכלות נוף ונגישות בע"מ

יועץ

הנדסה

₪ 100,000לא כולל מע"מ
(לפי עלות שכ"ט ₪ 4,000
לכיתה ,סה"כ כ25-
כיתות).

84

54/2020-15

חברת אתוס  -אדריכלות
תכנון וסביבה בע"מ

סקרים

הנדסה

 ₪ 43,875כולל מע"מ.

85

55/2020-15

86

56/2020-15

חברת הלפרין פלוס {מדידות
ופוטוגרמטריה}  1991בע"מ
היועץ מושון נחמיאס ה 121
הפקות

מדידות

הנדסה

 ₪ 308,000לא כולל מע"מ.

יועץ

אחזקה

 ₪ 8,775כולל מע"מ.

87

61/2020-15

חברת שחם מערכות מילניום
בע"מ

תכנון

הנדסה

ע"ס  ₪ 351,000כולל מע"מ

88

68/2020-15

חברת אורן גולדשטיין כאן
אדריכלים

תכנון

הנדסה

89

70/2020-15

 ₪ 72,540כולל מע"מ.

חברת קופלוביץ פ.מ
מהנדסים בע"מ

תכנון

הנדסה

 ₪ 16,380כולל מע"מ.

90

70/2020-15

חברת סירקין בוכנר קורנברג
מהנדסים ויועצים בע"מ

ייעוץ /תכנון

הנדסה

 ₪ 101,700לא כולל מע"מ
( ₪ 339לשעה לא כולל
מע"מ לפי  300שעות).

91

72/2020-15

חברת ניו ספארי בע"מ

קונסטרוקטור

הנדסה

 ₪ 249,000לא כולל מע"מ.

92

75/2020-15

מיכל פירסטון

יועץ

הנדסה

 ₪ 15,592.5לא כולל מע"מ
( 75שעות לפי  207.9שח

5

בס"ד

לשעה לא כולל מע"מ).

93

75/2020-15

הגדלת חוזה -חברת טיקטין
תכנון חשמל בע"מ

תכנון

94

75/2020-15

הנדסה

 ₪ 29,043לא כולל מע"מ.

הגדלת חוזה  -חברת סירקין
בוכנר קורנברג מהנדסים
ויועצים בע"מ

יועץ /מהנדס

הנדסה

 ₪ 10,539לא כולל מע"מ.

95

75/2020-15

הגדלת חוזה  -חברת גבריאל
לוטן מהנדסים בע"מ

מהנדס

הנדסה

 ₪ 49,800לא כולל מע"מ.

96

75/2020-15

97

75/2020-15

הגדלת חוזה  -חברת יגאל
שטיינמץ אדריכלות נוף
ונגישות בע"מ

אדריכלות

הנדסה

 ₪ 71,367לא כולל מע"מ.

חברת אדריכלים מנספלד
קהת בע"מ

תכנון תב"ע

הנדסה

 ₪ 514,800כולל מע"מ.

6

