
 

 

 
 

דו"ח מסכם לגבי התקשרויות שבוצעו ע" המועצה המקומית אבן יהודה בפטור 
 1950- , התשי"א לצו המועצות המקומיות רביעית ה[ לתוספת 8] 3ממכרז לפי סעיף  

 
 

 2020  שנת
 

שאושרו   תיוהיקף התקשרו סוג העבודה השירותים ת/נותן
 לא כולל מע"מ , 2020בשנת 

ייעוץ לאיתור תשתיות   ות בע"מ תשתי טק-די
 428  -א ו394במתחם 

 ש"ח  89,000

ב.י. מדידות   -לזר
 הנדסיות בע"מ 

מתחם  ייעוץ למדידה ב
 428 -א ו394

 ש"ח  32,500

ניהול ופיקוח פרויקט   אלכס שפירא 
רחוב נר הלילה וס.  

 45השרון  

 ש"ח  42,000

  מהנדסים שוקרניסים 
 ועצים בע"מ י

ניהול ופיקוח פרויקט  
 תי ספר הרחבת ב

 ש"ח  543,320

וצי  שיפ  – חשמל ייעוץ בע"מ  קלינפלץ הנדסה 
 קיץ + שוטף )מסגרת( 

 ה ש"ח לשע 180
 300 –סה"כ שעות 

-- 
ש"ח עבור שיפוצי   64,500

 קיץ 
גישה  אריאל גרדשטיין 

 בע"מ  טובה
 ה לשעש"ח  210 שוטף  שות נגי ייעוץ

 600 -סה"כ שעות 
  קונסטרוקטורייעוץ של  אביחי  יעקובי

 ץ קי ושיפוצי 
 ש"ח לשעה  180

 300 -סה"כ שעות 
ח עבור שיפוצי  "ש  95,000

 קיץ 
עבודות   ניהול ופיקוח עופר דדון 

פוצי קיץ במוסדות  שי
חינוך ומבני ציבור  

חוזה  ברחבי המועצה )ו
 מסגרת(

קשרות עבור שנת  תסך ה
2020 - 

 ש"ח  58,912.2 
 

  3.9%*סכום נוסף יהיה  
מעלות שיפוצי הקיץ לשנים  

)בהתאם   2021-2024
שות למימוש  להחלטת הר

להארכת    תקופות האופציה
 ( החוזה

 ש"ח לשעה  214.97 ייעוץ ניקוז שוטף  בינוב מיכאל רו
 300 -סה"כ שעות 

 ש"ח לשעה  270 מסגרת  - ת חובטי ייעוץ יהונתן מרטין 
 300 –סה"כ שעות 

-- 
ש"ח עבור שירותים   56,000
 יץ צי קלשיפו

בריאות  פיט -בי
 ופתרונות כושר בע"מ 

ייעוץ מקצועי לבניית  
ן  הקאנטרי החדש באב

 יהודה 

 ש"ח  30,000

  עדי אקוסטיקה .א
 בע"מ 

 ש"ח  30,000 וסטיקה יועץ אק

וניהול   הנדסה  א.מ
 פרויקטים בע"מ 

ניהול פרויקט הקמת  
 קאנטרי 

 ש"ח  286,000



 

 

ות  אדריכל דרמן ורבקל
 בע"מ 

הכנת תוכנית שלד  
עסוקה  לאזור הת 

 הצפוני 

 ח ש" 385,000

קלוגהפט   - ןי יטפינקלש
 ות כלי אדרי

תוכנית בינוי  הכנת 
הנחיות  עיצוב וו

למתחם מרכז  מרחביות 
ין  בני  –המושבה 
 המועצה 

 ח ש" 200,000

ות  אדריכל דרמן ורבקל
 בע"מ 

  תב"עהכנת תוכנית 
 צפוני ה תעסוקאזור 

 ש"ח  954,000

הנדסה   ירון עברון
 בע"מ 

  רחובשדרוג  תכנון 
 המייסדים 

 ש"ח  960,000

  2016  םנדסיעתיד מה 
 בע"מ 

ופיקוח שדרוג   ניהול
 רחוב המייסדים 

 ש"ח  738,000

 


