
 
, חוזים והתקשרויותמחלקת רכש  

 

   מכחול         מולדה          כוחלה          דריג'את          אל סייד          אום בטין     
 צאנע-א-תראבין

 

 א"תשפ שבט ט"י
 2021 פברואר 01 שני יום

 252.2021סימוכין: 
 

 וועדת התקשרויות
 01/2021/28 –מיום ה  פרוטוקול

      
 

                                                                               נוכחים:                                                 משתתפים: 

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

           עדה זו(ו) מ"מ מנכ"ל לו
 עבדאללה דכוור, עו"ד מטעם היועמ"ש          

 מלי פול, מנהלת מחלקת רכש חוזים והתקשרויות  
 

 על סדר היום : 
 יועץ בטיחות בבית ספר אל באט 

 מתכנן חשמל עבור אזור שירותים ומבנה ציבור במרעית 
 יועץ להכנת תכנית שני מתנסים

 

  יועץ בטיחות לבית ספר אל באט הנדון: 

מבנים יבילים,  9הספר  המועצה מעוניינת בבדיקה של יועץ בטיחות לבית ספר יסודי אל באט. בבית

, 8/2016התקשרויות ע"פ חוזר מנכ"ל במסגרת וועדת מבני שירותים, סככות, גדרות וכו'. לפיכך, 

הצעות מחיר לביצוע עבודה מקצועית של יועץ בזאת מחלקת ההנדסה מבקשת להביא בזאת לדיון 

 והתקבלו ההצעות הבאות :   מוסמך

דוח בטיחות  שם הספק

כולל )₪( למבנה 

 מע"מ  

דוח בטיחות 

כולל )₪( לחצר 

 מע"מ 

 סה"כ כולל מע"מ 

  ₪ 5,265  ₪ 1,755  ₪ 3,510  עבדאללה אבו מטיר 

  ₪ 1,170   חן מאלק 

 

4,000 ₪  5,170 ₪  

  ₪ 1,702 585  ₪ 1,117 ג. גוטמן  

  ₪ 2,000 500  ₪ 1,500 כנפי שאול 

  ₪ 9,800  ₪ 4,600  ₪ 5,200 עאדל אבו סביח 

 לא הגיש גדי גוטמן
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 לא הגיש עאדל 

 לא הגיש יהודה רשף

 

   :החלטה

 9מאחר ולא ברור האם המחירים שהתקבלו מתייחסים פר מבנה או שמא לכלל המבנים )להלן: 

 ר בשנית באמצעות אפיון ברור.יש לצאת להצעות מחימבנים יבילים"( 

 מועבר לטיפול מחלקת רכש 

 
 מתכנן חשמל עבור אזור שירותים ומבנה ציבור ביישוב מרעיתהנדון: 

 

, מחלקת ההנדסה מבקשת להביא בזאת לדיון 8/2016התקשרויות ע"פ חוזר מנכ"ל במסגרת וועדת 

יישוב עבור מתכנן חשמל לאזור שירותים ומבנה ציבור בהצעות מחיר לביצוע עבודה מקצועית 

 והתקבלו ההצעות הבאות :  מרעית

עלות לא כולל  הספקשם 
 מע"מ 

 סה"כ כולל מע"מ 

  ₪ 55,575  ₪ 47,500   א.טייב
  ₪ 76,050  ₪ 65,000 אפ.אמ. הנדסה  

  ₪ 56,745  ₪ 48,500 באום משה 
 לא התקבלה הצעה י. אהרוני 

 

   :החלטה

א.טייב לאחר בחינת מעמיקה של ההצעות, הוועדה מאשרת התקשרות עם המציע הזול ביותר 

כולל מע"מ. זאת בכפוף להעברת הבקשה לפרויקטור לבדיקתו בגין אישור  ₪ 55,575בסכום של 

 .2397התקצוב /התקשרות מאת החלטת ממשלה 

 מותנה בהסכם התקשרות לאחר אישור חברת הבקרה.

 

 

 שני מתנסיםיועץ/ אדריכל להכנת תכנית הנדון: 

מבקשת להביא בזאת  המוא"ז אל קסום , 8/2016מנכ"ל התקשרויות ע"פ חוזר מסגרת וועדת ב

אדריכל להכנת תכנית לשני מתנסים . במסגרת לדיון הצעות מחיר לביצוע עבודה מקצועית של 

 ההצעות שהוגשו לוועדה היה פער בלתי סביר בין המחירים, על כן, יצאה שאלת הבהרה בנושא 

 הבאות :  ההצעותוהתקבלו   בהירות אפיון השירותים 

 ה"כ כולל מע"מ ס ספקשם ה

 ללא עלות לשלב זה  ג. פובזנר
  לשלב זה  ₪ 1 אשרף טבעוני

 אחוז מעלות הפרויקט 6 דאר אדריכלים 
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  : החלטה

  לאחר היוועצות בין חברי הוועדה ומהנדסת המועצה , הוועדה מחליטה להתקשר עם המציע

 פובזנר בסכום של ללא עלות לשלב זה.הזול ביותר ג. 

 .מותנה בהסכם התקשרות 

 

 :הערה

 ההתקשרויות. ועדת בספר מצוי הנוכחים ובחתימת יד בכתב רשום פרוטוקול

 

 

 רשמה : מלי פול  

 
 העתקים :

 סלאמה אלאטרש, ראש המועצה.מר 

 משתתפים

 


