
 
 

 15/02/2021פרסום החלטת ועדת התקשרויות מיום  

 

, וזאת בהתאם לסעיף  15/02/2021ועדת התקשרויות של מועצה אזורית בני שמעון, התכנסה ביום  

ובהמשך להנחיית חוזר מנכ"ל    1958  –( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח  8)  3

 . 5/2017וחוזר   8/2016משרד הפנים 

 

 פירוט החלטותיה: להלן 

המועצה מבקשת להתקשר עם יועץ לבקרה תכנונית, מדובר בייעוץ וליווי תכנוני לגורמים המנהלים  

 במועצה בהיקף של עד ליום עבודה בשבוע .  

תשי"ח   האזוריות  המועצות  לצו  השנייה  לתוספת  המועצה  8)  3סעיף    1958  – בהתאם  כי  קובע   )

לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, "רשאית להתקשר ללא מכרז בחוזה :  

   . "מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה ,או יחסי אמון מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח

לאור האמור  סעיף לעיל, ומבדיקת היועמ"ש נמצא כי ההתקשרות המבוקשת הינה בהתאם לקבוע ב

 . המועצה רשאית להתקשר ללא מכרז

כי   ועדת ההתקשרויות סבורה  ובהתאם לחוו"ד של היועמ"ש,  לעיל,  אין  לאור הנסיבות שהובאו 

פומבי   מכרז  של  בדרך  ביצוע  ההתקשרות    וכי להעדיף  את  לבצע  העניין  בנסיבות  וסביר  מוצדק 

 . המבוקשת ללא מכרז

 בספר היועצים תחת קטגוריית ניהול תכנון:  נעשתה פנייה לשישה יועצים 

איכות )התרשמות מהחברה, היכרות עם הועדה המחוזית והמקומית(    30%בחינת ההצעה תהיה לפי  

 מחיר.  70% –ו 

 הצעות: 5התקבלו  

 ₪  לש"ע  309  –שניר הנדסה 

 ₪ לש"ע 305  –אפשטיין הנדסה 

 ₪ לש"ע  290 -גדיש  

 ₪ לש"ע   345 – סיטילינק 

 ₪ לש"ע   250 –אשל הנדסה 



 

       
         -להלן ציוני האיכות ליד כל מציע

 
      

 
 מחיר  איכות 

    

 
 סה"כ ציון  70 30

   
       

 גדיש  290 84.345 60.345 24 80
 

 קלמן סיטילינק  345 79.225 50.725 28.5 95

 אפשטיין  305 85.877 57.377 28.5 95
 

 אשל הנדסה  250 85 70 15 50

 שניר הנדסה  309 79.134 56.634 22.5 75

   
85.877 250 min 

 

   
 אפשטיין 

   

   
 הצעה זוכה 

   
       

 

 

 המועצה רוצה להתקשר עם חברת ניהול ופיקוח פרוייקטים במחלקת ההנדסה.  

תשי"ח   האזוריות  המועצות  לצו  השנייה  לתוספת  המועצה  8)  3סעיף    1958  – בהתאם  כי  קובע   )

לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, "רשאית להתקשר ללא מכרז בחוזה :  

   . "מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה ,או יחסי אמון מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח

לאור האמור  מבדיקת היועמ"ש נמצא כי ההתקשרות המבוקשת הינה בהתאם לקבוע בסעיף לעיל, ו

 מכרז עם חברת ניהול ופיקוח. המועצה רשאית להתקשר ללא 

 מסך הפרויקט.  3%ועדת התקשרויות מאשרת התקשרות מסגרת עם ד.פ. הנדסה בע"מ בעלות של 

כי   ועדת ההתקשרויות סבורה  ובהתאם לחוו"ד של היועמ"ש,  לעיל,  אין  לאור הנסיבות שהובאו 

פומבי   מכרז  של  בדרך  ביצוע  ההתקשרות    וכי להעדיף  את  לבצע  העניין  בנסיבות  וסביר  מוצדק 

 . המבוקשת ללא מכרז

 

 

 הוגשו כל המסמכים הנדרשים .–אישור יועצים לספר היועצים 



 
 מטפלת זוגית משפחתית  –סגל אירית 

 ייעוץ מס   -ד. פוטושבסקי  

 ייזום וניהול פרוייקטים בע"מ  –אוהד ברוך 

 גדלת הכנסות מתשלומי חובה מוניציפאלייםה   –משרד עורכי דין  -צומן,רוקח ,לנקרי,פרידלר ושות'  

 

 

 

 


