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 147.2020סימוכין: 
 

 התקשרויותוועדת 
 2020 לאוקטובר 25 –מיום ה  פרוטוקול

      
 

                                                                               נוכחים:                                                 משתתפים: 

 אירית בנאדו, מהנדסת המועצה                     גזבר ויו"ר הוועדה , כאמל טיבי
   , חבר וועדהאבו רביע עבד אלחמיד

           () מ"מ מנכ"ל לועעדה זו
         , עו"ד מטעם היועמ"ש  עבדאללה דכוור

 מחלקת רכש חוזים והתקשרויות מלי פול, מנהלת  
 

 על סדר היום : 
  הצעות לשירותי ניהול ופיקוח מבני ציבור ) גנים(

  ריג'אתהצעות בנושא תכנון נופי מעגל תנועה ביישוב ד
 

 . 08:45פתיחת הוועדה בשעה 

 ניהול ופיקוח מבני ציבור ) גנים (הנדון: 

נדסה מבקשת להביא בזאת לדיון ה, מחלקת ה8/2016התקשרויות ע"פ חוזר מנכ"ל במסגרת וועדת 

ציבור ) גנים ( ביישובי המועצה. והתקבלו ההצעות  לשירותי ניהול ופיקוח מבניהצעות מחיר 

 הבאות: 

שכ"ט  שם החברה
 % -ב

 לול הציוןקש )₪(שכ"ט להיתר בניה 
ע"פ בדיקה 

מקצועית של 
 המחלקה

 100 57,000 3.6% איתי פרס
 97.5 120,00 4.1% ך י.גתמ

 95 76,000 4.8% טל אסף
 91 367,500 6.5% שומן הנדסה אזרחית

 

   :החלטה

 מחלקת ההנדסה מתבקשת להמציא את ההשלמות הבאות: נת ההצעות, לאחר בחי

הצעות בקשות לב הובהרוש ) חישוב( מחיר/איכות ע"פ הקריטריונים מסמך/קובץ שקלול  .1

 המחיר.

היתר בניה. המחיר אינו  הבהרות: יש להעביר שאילתת הבהרה למציעים בדבר מחיר שכ"ט .2

 עומד בקנה אחד לפר פרויקט עבור שניים מהמציעים בהם :  תמך י.ג + טל אסף .

 לאחר קבלת הנרשם לעיל הוועדה תתכנס בשנית לבחינת ההתקשרות . .3
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 למעגל תנועה ביישוב דריג'את דיון בנושא תכנון נופי הנדון: 

 נדסה מבקשת להביא בזאת לדיוןה, מחלקת ה8/2016התקשרויות ע"פ חוזר מנכ"ל במסגרת וועדת 

 הצעות מחיר עבור תכנון נופי מעגל תנועה ביישוב דריג'את, והתקבלו ההצעות הבאות:

 )₪( כולל מע"מ ב המבוקששכ"ט  שם החברה

 267,000 קריב אדריכלות נוף
 26,800 ניסאן הנדסת כבישים ותנועה

 הצעה תקבלהלא ה חברת מען 
 לא התקבלה הצעה  חברת מוסיטה 

 

. כמו כן, המועצה תעביר הסכם התקשרות בהמשך  463תצא הזמנת עבודה מתב"ר הבהרה: 

 לנרשם לעיל.

  : החלטה

 ₪ 26,800, בסעכום של ניסאן הנדסת כבישים ותנועההוועדה ממליצה להתקשר בזאת עם חברת 

 כולל מע"מ .

 .09:30הוועדה ננעלה בשעה 

 

 

 

 :הערה

 ההתקשרויות. ועדת בספר מצוי הנוכחים ובחתימת יד בכתב רשום פרוטוקול

 

 

 

 

   מלי פולרשמה : 

 


