
 
 

 06/11/2022פרסום החלטת ועדת התקשרויות מיום  

, וזאת בהתאם לסעיף  06/11/2022ועדת 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 

 להלן פירוט החלטותיה: 

   פרויקט הולכת שפכי חצרים למט"ש באר שבע ניהול ופיקוח אגף הנדסה מבקש לאשר     .1

( לתוספת  8)3מבדיקת היועמ"ש נמצא כי ההתקשרות המבוקשת הינה בהתאם לקבוע בסעיף  

להתקשר לאור האמור המועצה רשאית  השניה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ו

 . ללא מכרז

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

פומבי   מכרז  של  בדרך  ביצוע  להעדיף  אתמוצ  וכיאין  לבצע  העניין  בנסיבות  וסביר   דק 

 .ההתקשרות המבוקשת ללא מכרז

 הצעות: 4יועצים והוגשו    5 -נעשתה פניה ל    

 הערות   סה"כ  שכ"ט מבוקשאחוז  שם החברה 

התכנון    25,000 א.אפשטיין  לניהול  ריטיינר   ₪

 ₪ לפיקוח על הביצוע + מע"מ    35,000

3    : ניהול  חודשי 

25,000    ×  ₪3    =

75,000    ×  ₪1.17  

 =87,750 ₪   

6    : ביצוע  חודשי 

35,000    ×  ₪6    =

210,000    × ₪1.17  

 =245,700    ₪ 

  333,450  – סה"כ  

  ₪ 

מעוניין   מבקש  לא  באחוזים 

 ריטיינר

×    5,000,000 מביצוע   3.7% הלאור הנדסה    ₪

3.7%    =185,000  

  ₪ 

 

×    5,000,000 מביצוע   3.8% אשל הנדסה    ₪

3.8%    =190,000  

  ₪ 

 

להצעת    - א.ב הנדסה   בקשה  מייל  נשלח 

 מחיר לא נענה  

₪    5,000,000 מביצוע  4.6% ב.קידר  

×4.6%    =230,000  

₪   

 

    

 



 
 

 

 

 

 , הזולה מבין המציעים.הלאור הנדסההתקשרות עם  מאשרים

 לתכנון נוף לבי"ס נוה מדבר. מחלקת ההנדסה מבקשת להתקשר עם יועץ   .2

( לתוספת  8)3מבדיקת היועמ"ש נמצא כי ההתקשרות המבוקשת הינה בהתאם לקבוע בסעיף 

רשאית להתקשר השניה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ולאור האמור המועצה 

 ללא מכרז. 

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

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

 המבוקשת ללא מכרז. 

יה הזול ביותר שלמרבה הצער  יועצים, ונבחרה הצעתו של מ.ד.א.ן שה  4-נעשתה פניה ל  4/8ב

 נפטר זמן קצר לאחר מכן.  

 מחלקת ההנדסה פנתה למציע נוסף וכן ווידאה כי יתר ההצעות עומדות בעינן. 

 ₪  195,000 -אודי בנימיני 

 ₪  276,000 -יעל בר אור

 לא מעוניין בעבודה.  -עמי גווירצמן

 ₪.  120,000  -יפעת לוי פלד

 כל הסכומים לפני מע"מ כדין.

 התקשרות עם יפעת לוי פלד, המציעה הזולה.מאשרים 

 


