
  

 

  324929-סימוכין 

 18/10/21ועדת יועצים מיום שימוע פרוטוקול 

 החלטה על התקשרות

 

 ממלאת מקום מנכ"ל –חברים: אסתי זיסמן 

 גזבר –רפי קלמנוביץ 

 מנהל אגף הנדסה ותכנון שמואל )מולי( א.שפיגל אדר'

 פז, יועמ"ש-עו"ד מאיה קורין

 :ממכרז עם יועץ עבור תאום תכנון שני פרוייקטים באזור תעשיה בני יהודהעל סדר היום: החלטה על התקשרות בפטור 

 אזור מסחרי באזור תעשיה בני יהודה 

 אזור תעשיה וחקלאות באזור תעשיה בני יהודה 

 יועצים מתוך מאגר היועצים של המועצה לתחום הייעוץ האמור.   4 -נעשתה פניה ל

 הונחו בפני הועדה שתי הצעות:

 כולל מע"מ סכום מצטבר לשני הפרויקטים. ₪ 51,831 – 515645364ח.פ  סקוריה בע"מ א.י.ע 

  כולל מע"מ סכום מצטבר לשני הפרויקטים. ₪ 115,930 – 512785775פרויקט ברמה בע"מ  ח.פ 

  לא הגיש 515321990אוהד ברוך יזום וניהול פרויקטים בע"מ  ח.פ 

 לא הגיש 032879389ע.מ  אייזנברג הנדסה יעוץ ניהול ופיקוח 

 בתנאי הסף.  בהתאם לבדיקה שנערכה נמצא כי המציעים עמדו

על מנת להבין מאיפה נובע  תמחיריבין המציעים קיים פער גדול בסכום שהוצע ולכן המציעים התבקשו להעביר ניתוח 
הפער, כמו כן נשאלו המציעים האם הבינו את משמעות העבודה הנדרשת והנ"ל השיבו בחיוב ועומדים מאחורי הצעת 

 המחיר שהגישו.

הזולה מבין נוכח היותה הצעה  א.י.ע סקוריה בע"מ  של היועץ  , ממליץ לקבל את ההצעהמהנדס המועצה יעקב ביקוב,
 דעתו אין מניעה למרות המחיר הזול, יוכל המציע לתת את השירות המבוקש. שלהנחת השתיים,

 הוחלט פה אחד

והשתכנעה כי אכן מדובר בהצעה סבירה חרף היותה נמוכה משמעותית בפניה,  לאחר שהועדה בחנה את ההצעות שעמדו
 טעמים המפורטים לעיל.וזאת מן ה א.י.ע סקוריה בע"מ  מחליטה הועדה לאשר את הצעתו של מן ההצעה האחרת, 

 כולל מע"מ.   ₪ 51,831עומדת על סך   -התמורה עבור ההתקשרות 

 ההתקשרות לא תיכנס לתוקף לפני קיום הפעולות הבאות:

הסכם למניעת ניגוד נערך ונחתם * היועץ הזוכה חתם על שאלון ניגוד עניינים וניתן אישור יועמ"ש על העדר ניגוד עניינים/ 
 עניינים.

 מה של החלטה זו באתר האינטרנט של המועצה.* פרסו 

____________  _______________  ____________________ _______________ 

 פז-עו"ד מאיה  קורין שמואל )מולי( א.שפיגל אדר'  רפי קלמנוביץ'  אסתי זיסמן

 יועמ"ש   ותכנון מנהל אגף הנדסה   גזבר  מ"מ מנכ"ל

 

 


