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 תכנון משטח עבור מתקני כושרהנדון: 

, מחלקת הנדסה מבקשת בזאת להביא לדיון 8/2016במסגרת וועדת התקשרויות עפ"י חוזר מנכ"ל 
הוגשו והצעות מחיר לאדריכלות/מתכנן פיתוח להגשת קול קורא עבור משטח למתקני כושר, 

 :ההצעות הבאות 

 הערות סה"כ כולל מע"מ  סה"כ לא כולל מע"מ  שם הספק

   ₪ 21,060 ₪ 18,000 אבניו

  ₪ 27,846  ₪ 23,800 ביסאן

  ₪ 90,090 ₪ 77,000 מ.ד הנדסה 

 

 21,060ביותר "אבניו" בסכום הזול  לאחר בחינת ההצעות הוועדה מאשרת התקשרות עם המציע

 כולל מע"מ . ₪

 בכפוף לזכייה בקול קורא והוצאת הזמנה בהתאם לאחר זכיה.
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 אלביאן תכנון פיתוח וניקוז בית ספרהנדון: 

, מחלקת הנדסה מבקשת בזאת להביא לדיון 8/2016במסגרת וועדת התקשרויות עפ"י חוזר מנכ"ל 

אן. בית הספר נמצא בנוי בשני מפלסים, ביהצעות מחיר עבור תכנון ופיתוח ניקוז בבית ספר אל

מפלס עליון ומפלס תחתון)מגרש ספורט(. מי הגשם מתנקזים למגרש הספורט ונאגרים שם. בצמוד 

ורט והפיתוח נמוכים מהכביש הראשי. המועצה מבקשת ומגרש הספאדמה עם גינון  נהשלמגרש י

זאת עקב עבודות קלקולות של הרשות להסדרה שלא עשתה  למצוא פתרון למים המתנקזים באזור.

בית הספר סובלים ממי גשם שנאגרים באזור, תלמידי עצם עובדה זו ש ה על הצד הטוב ביותר.תעבוד

 : ההצעות הבאות  לפיכך, התקבלו ן את הכניסה למגרש החניה.המועצה מבקשת לתק

 הערות סה"כ כולל מע"מ  שם הספק

  ₪ 21,400 ביסאן

  ₪ 86,500 רימון

  דור קריב

 מוסיטה לא הגיש

 מען

 

הונחו להתנהל מול הרשות להסדרה לעניין החזר הוצאות, כיוון  : המהנדסת והיועמ"שהערות

 שעבודה רשלנית שלהם מביאה להוצאה.

"ביסאן" הזול ביותר  לאחר בחינת ההצעות הוועדה מאשרת התקשרות עם המציעהחלטת הוועדה : 

מותנה  .2397בכפוף לאישור חברת הבקרה מהחלטת ממשלה  כולל מע"מ . ₪ 21,400בסכום 

 בהזמנת עבודה 

 

 GISיועץ הנדון: 

, מחלקת הנדסה יחד עם מחלקת חינוך 8/2016במסגרת וועדת התקשרויות עפ"י חוזר מנכ"ל 
בניית שכבות מידע של תשתיות הזנת נתונים ומבקשים בזאת להביא לדיון הצעות מחיר בגין 

 ההצעות הבאות: התקבלובמערכת טלדור. 

שכ"ט מבוקש סה"כ  שם הספק
 לא כולל מע"מ עה לש

שכ"ט מבוקש סה"כ 
 כולל מע"מ לשעה 

 הערות

  ₪ 146.25 ₪ 125 יורי רדנסקי

 

 אתר ביז בנגב וגם לספקים, התקבלה הצעת מחיר אחת.נשלחו בקשות להצעות מחיר גם ב: הערות

 "יורי רדנסקי"  תוהיחיד שהגיש הצעהחלטת הוועדה :  הוועדה מאשרת התקשרות עם המציע 

 . 2397בכפוף לאישור חברת הבקרה מהחלטת ממשלה  כולל מע"מ .לשעת עבודה  ₪ 146.25בסכום 

 מותנה בהסכם והזמנת עבודה בנושא.
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 יועץ חשמל בית ספר יסודי ותיכון מולדההנדון: 

, מחלקת הנדסה יחד עם מחלקת חינוך 8/2016במסגרת וועדת התקשרויות עפ"י חוזר מנכ"ל 
ספר יסודי מולדה  בביתמבקשים בזאת להביא לדיון הצעות מחיר בגין שירותי פיצול שעון חשמל 

 :ההצעות הבאות  התקבלותיכון מולדה. ו

 הערות סה"כ כולל מע"מ  סה"כ לא כולל מע"מ  שם הספק

  ₪ 17,550 ₪ 15,000 נברגאלי שטיי

  ₪ 24,570 ₪ 21,000 באום

  אור חיים
 לא הגיש

 יעקב

 

 ואגף חינוך נדרשים לקדם מהלך להפרדת מונים בכל מוסדות החינוך. : הגזבר, המהנדסתהערות

"אלי שטיינברג" בסכום  החלטת הוועדה :  הוועדה מאשרת התקשרות עם המציע הזול ביותר

 .לשריון מתקציב חינוךוהזמנה  התקשרות מותנה בהסכם .כולל מע"מ  ₪ 17,550

 

 יועץ תנועה במגרש אל סיידהנדון: 

, מחלקת הנדסה מבקשת בזאת להביא לדיון 8/2016במסגרת וועדת התקשרויות עפ"י חוזר מנכ"ל 
אל סייד על מנת לבצע חיבור תנועתי בין הכביש  1-1 הצעות מחיר בגין שירותי יועץ תנועה במגרש בצ

להכנסת רכבים והוצאת רכבים.  גררבתוך המגרש למשאיות ליצור דרך גישה  הראשי למגרש.

 :ההצעות הבאות  התקבלו

 הערות סה"כ כולל מע"מ  סה"כ לא כולל מע"מ  שם הספק

  ₪ 138,060 ₪ 118,000 אבניו

  ₪ 27,846 ₪ 23,800 ביסאן

  מהוד 
 לא הגיש

 סאג'י

 

 ₪ 27,846החלטת הוועדה :  הוועדה מאשרת התקשרות עם המציע הזול ביותר "ביסאן" בסכום 

ותנה מ . מותנה בהזמנת עבודה 2397בכפוף לאישור חברת הבקרה מהחלטת ממשלה  כולל מע"מ .

 בהסכם התקשרות והוצאת הזמנה לשיריון.
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 גני ילדים ביישוב דריג'את 3תכנון הנדון: 

, מחלקת הנדסה מבקשת בזאת להביא 8/2016במסגרת וועדת התקשרויות עפ"י חוזר מנכ"ל 
 ההצעות הבאות  התקבלו. (מבני קבע)גני ילדים  3לדיון שירותי אדריכל לתכנון הקמת 

 הערות סה"כ כולל מע"מ  סה"כ לא כולל מע"מ  שם הספק

  ₪ 23,400 ₪ 20,000 ד"ר טבעוני

  נתן פלדמן 

 

 

 לא הגיש

 שוקי שושני

 לוין

 אילן צבי

 מרסלו פישמן

 פובזנר

 

"ד"ר טבעוני" שהגיש הצעתו להלן החלטת הוועדה :  הוועדה מאשרת התקשרות עם המציע היחיד 

. )סל יועצים( 2397בכפוף לאישור חברת הבקרה מהחלטת ממשלה  כולל מע"מ . ₪ 23,400בסכום 

 מעת לעת ע"פ דרישת המועצה.מותנה בהזמנת עבודה 

 

 תכנון תאורת אותיות בכניסה לדריגאתהנדון: 

, מחלקת הנדסה מבקשת בזאת להביא לדיון 8/2016במסגרת וועדת התקשרויות עפ"י חוזר מנכ"ל 
שירותי חשמל עבור תכנון תאורה אותיות "ברוכים הבאים לדריגאת" בעברית ובערבית הממוקמים 

  :ההצעות הבאות התקבלועגל התנועה בכניסה ליישוב. במ

 הערות סה"כ כולל מע"מ  סה"כ לא כולל מע"מ  שם הספק

  ₪ 4,095 ₪ 3,500 אפ.אם הנדסה 

לא יהיה צורך   ₪ 7,020 ₪ 6,000 באום
בתכנית חח"י )סעיף 

9) 

   ₪ 34,515  ₪ 29,500 טייב .א

  מוטי פוגל
 לא הגיש

 אהרוני
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הוועדה מאשרת התקשרות עם המציע הזול ביותר "אפ. אם הנדסה" בסכום   החלטת הוועדה :

מותנה בהזמנת . 2397בכפוף לאישור חברת הבקרה מהחלטת ממשלה  כולל מע"מ . ₪ 4,095

 עבודה.

 

 מעצב פנים לחדר מוריםהנדון: 

בשיתוף פעולה עם מחלקת , מחלקת הנדסה 8/2016במסגרת וועדת התקשרויות עפ"י חוזר מנכ"ל 
הוגשו  בקשה לשירותי אדריכל ומעצב פנים לשירותי עיצוב.בזאת להביא לדיון ים מבקשחינוך 

 ההצעות הבאות 

 
 שם הספק

 עבור סה"כ כולל מע"מ 
 חדרי מורים  2

 
 הערות

  ₪ 30,000 רועי רמון

 תשלוםתוספות לישנם  – 3סעיף  ₪ 20,000 איילה כהן

  ₪ 26,000 ד"ר טבעוני

  ₪ 15,000 שמעון קליין

  לא הגיש רמזי 

   מרסלו

   גדעון פובזנר

 

מחלקת רכש והתקשרויות נדרשת להנחות עובדים שמכינים הצעות מחיר כיצד לנסח את  הבהרות:

 המסמך במידה ויש מגבלת תקציב.

 15,000" בסכום שמעון קלייןהחלטת הוועדה :  הוועדה מאשרת התקשרות עם המציע הזול ביותר "

ממשרד הפנים. לפי החלוקה הבאה סכום של  583ו  582התב"רים בכפוף לאישור  כולל מע"מ . ₪

 הזמנה בנושאבהוצאת מותנה  )אלסאלם(. 583מתב"ר  ₪ 7,900 -)או בטין( ו 582מתב"ר  ₪ 7,900

 

 מתקני כושרהנדון: 

במסגרת קול קורא "מתקני כושר גופני בחצרות בית הספר",  מחלקת הנדסה ומחלקת חינוך 
 ההצעות הבאות  התקבלומבקשים בזאת לאשר מציע אספקה והתקנת מתקני כושר. 

 הערות סה"כ כולל מע"מ  סה"כ לא כולל מע"מ  שם הספק

לא כולל הצללה  ₪ 214,892.73 ₪ 183,669 גילגל
 ומצע בולם

  ₪ 104,528 ₪ 89,340.17 קדימה פיברן

עבור התקנת  105,159 ₪ 89,880 
 מתקנים
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 עבור תוספת הצללה ₪ 45,760 ₪ 39,111 לודוס

 

 81,900  שלהחלטת הוועדה :  הוועדה מאשרת התקשרות עם המציע הזול ביותר "לודוס" בסכום 

 הוצאת הזמנה תלויה בזכייה בקול קורא.כולל מע"מ . ₪

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה, 

 

__________________ 

 סאלמה אלאטרש

 ראש המועצה

 :הערה

 .מכרזים ועדת בספר מצוי הנוכחים ובחתימת יד בכתב רשום פרוטוקול

   מלי פולרשמה : 


