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 הנדון: יועץ איטום 

 

המועצה , 1958 -לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח( לתוספת השנייה 8)3בהתאם לסעיף 

)בפעם "( באמצעות ועדת התקשרויות, פונה לקבלת הצעות מחיר המועצההאזורית אל קסום )להלן: "

והתקבלו קסום )להלן :"המועצה"( -במועצה האזורית אלליועץ איטום עבור שלושה מבני ציבור השניה( 

 :  ההצעות הבאות

למבנה רב תכליתי סה"כ  שם הספק
 2-כולל מע"מ אום בטין 

 דוחות 

סה"כ למבנה רב 
תכליתי מולדה דוח 

 כולל מע"מ 1

סה"כ טיפת חלב 
כולל  1דוח מולדה 

 מע"מ

  ₪ 1,750  ₪ 1,750  ₪ 2,100  איי אמ פי 

  ₪ 7,000  ₪ 7,000  ₪ 12,000 א.ב זיפות

 לא הוגשו עוד ביז בנגב 

 

אור בעיות איטום שהתגלו במבנים רב תכליתיים וטיפות חלב . משרד עבודה זו נדרשת ל לציין:
, תכליתי אום בטיןמבנים הבאים: רב ח של יועץ איטום להבריאות דרש מהמועצה להמציא דו"

 טיפת חלב ורב תכליתי במולדה.

 .495תב"ר  –סל יועצים  2397לנ"ל תקציב מכח החלטת ממשלה 

לאור זאת, שמהות הייעוץ השתנתה ויצאו להתקשרות חוזרת נוספת, הוועדה החלטת הוועדה : 

 מחליטה בזאת למען הסר ספק את הדברים הבאים: 

 לערוך בדיקה באיזה אופן נשלחו ההצעות הקודמות. הם באמצעות ביז בנגב ?!יש  .1



, חוזים והתקשרויותמחלקת רכש  
 

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

 

כולל  2,100הוועדה מאשרת התקשרות עם המציע הזול ביותר להלן איי.אמ.פי בסכום של  .2

כולל מע"מ עבור  ₪ 1,750(, דוחות 2) כולל מע"מ מבנה רב תכליתי אום בטין עבור מע"מ 

 (.1דוח )טיפת חלב מולדה  כולל מע"מ עבור ₪ 1,750 -( ו1דוח )מבנה רב תכליתי מולדה 

ש"ח אל 50מאחר והצעת המחיר בהתקשרות הקודמת עלו על סך של  מובהר בזאת, כי .3

 .(₪ 56,160מבנים ופתרונות המעטפת בסך של )ן: ללה

לה שהסכום  , שנאמרהבריאות ע"י מהנדסת המועצההצעת מחיר זו הוצגה למשרד  

השירותים נשלח שוב  במהות העבודות ואיפיוןהמוצע גבוה. לאור זאת, נערכו שינויים 

 למציעים.

היה ולא נשלחו ההצעות רק באמצעות ביז בנגב אלא באופן ישיר לספקים, משרד יועמ"ש  .4

המועצה מבקש בזאת להעביר את איפיון העבודות שהשתנה לחברה שזכתה קודם לכן 

 ולתת לה הזדמנות להציע הצעתה בשנית.ים ופתרונות המעטפת נלהלן מב

 

  חשמל ביישוב מולדהיועץ הנדון: 

 

המועצה , 1958 -לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח( לתוספת השנייה 8)3בהתאם לסעיף 

לתכנון  "( באמצעות ועדת התקשרויות, פונה לקבלת הצעות מחירהמועצההאזורית אל קסום )להלן: "

 :  והתקבלו ההצעות הבאות ופיצול חשמל במוסדות חינוך בין בתי הספר והגנים ביישוב מולדה

 הערות סה"כ כולל מע"מ  שם הספק

   ₪ 4,800  אלירן קריספין )אלטק(

   ₪ 39,400 אפרו

  אור חיים 

 

 לא הגישו

 משה באום

 יעקב

 אלי שטיינברג

 ביז בנגב

 

, חיבור החשמל המזין את בתי הספר והגנים יחד גורם להפסקות חשמל מרובות. על כן, לציין
נפרד ולמתחם הגנים חיבור ספר יהיה חיבור הבית לש ,כך ,המועצה מעוניינת לפצל את החיבור

 נפרד.

 הוועדה:החלטת 

, כולל מע"מ, ₪ 4,800לאור העובדה שהמציע שנתן את ההצעה הנמוכה להלן אלטק בסכום של 

תמחר הצעתו בתוספת התניות. הוועדה מחליטה בזאת, לאשר את ההתקשרות עם אלירן קריספין 

)אלטק( בכפוף לחתימת הזוכה על איפיון הצעת המחיר ללא הערות/התניות כלשהם )כפי שנשלח 

 אליו(. 

 מובהר בזאת, באם הצעתו לא תועבר ללא התניות הנושא יחזור לוועדת ההתקשרויות.
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 מותנה בהזמנת עבודה.

 

 

 

  מתכנן לתשתיות ביוב ומים במוסדות חינוךהנדון: 

 

המועצה , 1958 -לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח( לתוספת השנייה 8)3בהתאם לסעיף 

מתכנן  "( באמצעות ועדת התקשרויות, פונה לקבלת הצעות מחירהמועצההאזורית אל קסום )להלן: "

 :  והתקבלו ההצעות הבאות לתשתיות ביוב ומים במוסדות חינוך

סה"כ כולל  תל ערד אל עמל  א+ב האלפרע שם הספק
 מע"מ

  ₪ 70,200  ₪ 17,550  ₪ 17,550  ₪ 35,100  דאר אדריכלים

   טלי אפיק

 

 לא הגישו

Iv אנג'ניר 

 MBTואדים 

 ביז בנגב

 

דרישה זו הגיעה ממשרד הבריאות לאור זאת שמערכת הביוב במקום לא תקינה ולפיכך לא , לציין
משרד הבריאות. על כן, יש לתכנן מחדש את מערכת הביוב בהתאם לתקנות משרד אושרה ע"י 

 הבריאות.

 הוועדה:החלטת 

הוועדה מאשרת התקשרות עם המציע היחיד שהגיש הצעתו להלן:"דאר אדריכלים" בסכום של 

כולל מע"מ. מובהר בזאת, כי התקציב אושר ע"י חשבת החינוך )חגית ג'ורג'י(  ₪ 70,200מקסימום 

 .1811000750סעיף תקציבי 

 .+ הסכם התקשרות מותנה בהזמנת עבודה

  13:30הוועדה ננעלה בשעה 

 :הערה

 .מכרזים ועדת בספר מצוי הנוכחים ובחתימת יד בכתב רשום פרוטוקול

   מלי פולרשמה : 


