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 2022 פברואר 21

 וועדת התקשרויות
 2022פברואר  21 –מיום ה  פרוטוקול

      
 נוכחים:        משתתפים: 

 מלי פול, מנהלת רכש      עיאד אבו עשיבה, גזבר ויו"ר הוועדה  

 עלי דיבסאן, מבקר    חופית קלימובסקי, מנכ"לית וחברת וועדה 

     וחבר וועדה משרד היועמ"שעבדאללה דכוור, עו"ד מטעם 

           

 על סדר היום:

 כביש גישה לדרך ארצית למתחם חינוכי אלפרעה תכנון .1

 דונם באלפרעה  11שירותי מדידה למגרש בגודל  .2

 

 תכנון כביש גישה לדרך ארצית למתחם חינוכי אלפרעההנדון: 

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

לקבלת הצעות פנתה "( באמצעות ועדת התקשרויות, המועצההמועצה האזורית אל קסום )להלן: "

התקבלו ההצעות ו  תכנון כביש גישה למתחם חינוכי אלפרעה לדרך ארציתלמתן שירותי  מחיר

 הבאות:  

 עלות כולל מע"מ שם הספק

  ₪ 93,600  מ.זהר הנדסה

  ₪ 51,480 גבריאל לוטן 

  ₪ 101,790 ביסאן

  ₪ 255,060 אבניו 

  ₪ 215,280 א.טייב 

 

הצעת המחיר הזולה ביותר לתכנון כביש למתחם חינוכי מצורפות " חוות דעת מהנדסת המועצה:

 ".להתקשר עימו ממליצה המציע עומד בתנאי בסף אלפרעה. 

 החלטת הוועדה:

 ₪ 51,480"( על סך של  גבריאל לוטןהוועדה מאשרת התקשרות עם המציע הזול ביותר ) להלן "

 .)הסכם רכש( בכפוף לאישור משרד החינוך 1817928421כולל מע"מ מתקציב 

חופית קלימובסקי, מנכ"לית המועצה: בנושא הערה שעלתה ממבקר המועצה חעניין הפערים 

עת המחיר אבקש לציין לפרוטוקול שחבריי הוועדה סבורים שפירוט השירותים ברור מאוד בהצ

והפערים נובעים מסיבות מקצועיות ולא חלילה מהבנה שגויה או אי בהירות בדרישות. עם זאת , 

למען הסר ספק במעמד חתימת החוזה יש לפגוש אישית את המתכנן ולוודא הבנה מלאה של 

 הדרישות.

 + ישיבת תיאום ציפיות המתכנן. נת עבודהמותנה בהזמ
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 דונם באלפרעה 11-הנדון: שירותי מדידה למגרש בגודל כ

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

"( באמצעות ועדת התקשרויות, פנתה המועצההמועצה האזורית אל קסום )להלן: ", 1958

והתקבלו ההצעות דונם באלפרעה.  11מדידה למגרש בגודל לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי 

 הבאות:  

 עלות כולל מע"מ שם הספק

  ₪ 7,956 קו מדידה  

  ₪ 13,923 גיאו פוינט 

  ₪ 9,945 אלקא מהנדסים 

  ₪ 3,978 זוהדי  .א

 

המודד הזול ביותר, זוהדי,   עומד בתנאי בסף. זו עבודה מאוד דחופה " חוות דעת מהנדסת המועצה:

 ולכן חשוב לדון בה בוועדה הקרובה" .

תלוי " המהנדסת נקראה ע"י הוועדה מאחר והמציע הזול זוהדי רשם בהערות כי מדידת השטח 

, אירת בנאדו מהנדסת המועצה, מאשרת כי השטח פנוי. כמו כן שהשטח פנוי מבנייה כלשהי".

 לשאלת חברי הוועדה משיבה המהנדסת כי התהליך מלווה ונעשה בהסכמת תובע הבעלות.

 החלטת הוועדה:

כולל  ₪ 3,978הוועדה מאשרת התקשרות עם המציע הזול ביותר ) להלן "א. זוהדי "( על סך של 

 )הסכם רכש( בכפוף לאישור משרד החינוך. 1817928421מע"מ .מתקציב 

 מותנה בהזמנת עבודה .

 

 :הערה
 .מכרזים ועדת בספר מצוי הנוכחים ובחתימת יד בכתב רשום פרוטוקול

    מלי פולרשמה : 


