
 

 

 13.6.22וועדת התקשרות מיום 

 :פיםתמשת

 מנכ״ל המועצה;אלי גטר, 

 גזבר המועצה;אשר שמע, 

 ;יועמ"ש קרן קדמי

 (;1-5, מהנדס המועצה )לעניין סעיפים ויקטור אבקסיסאדר׳ 

 (;6הדר מנטקה, עוזרת מנכ״ל המועצה )לעניין סעיף 

 "לצהרחוב מתכנן עבור .בחירת 1

 .הצעות 2 התקבלומתכננים,  7 -ל הנשלחבקשה לקבלת הצעות 

 -ללא מע"מ[ רים הנקוביםהמחי]  -הההצעות נפתחו במעמד הישיב

 ₪  50,000       -רוני שניידר

 X      -מהנדסיםק צצי

 ;של רוני שניידרלבחור את ההצעה הזולה  החלטה:

4.2% 

 הכנת פרוגרמה לצרכי הישוב ,.2

 .הצעות 4קיבלנו  ,6 -ל הנשלחבקשה לקבלת הצעות 

 -חו במעמד הישיבהת נפתוצעהה

 X        -ת מידעמערכואביב ניהול הנדסה ו

 ₪ 68,000                                     -אורבניקס

 X                    -סיטילינק השקעות בע"מ

 X                                   -תמר גבריאלי

 לבחור בהצעה הזולה של אורבניקס:  החלטה

 

 רק תיעוד גן איתמת תי.הכנ3

 .הצעות 3 לו. התקב3 -ל הנשלחבקשה לקבלת הצעות 

 -בהבמעמד הישי ההצעות נפתחו

    X  -שלב ב  X  -שלב א -לילך הראל

 ₪ 20,000 -שלב ב 20,000 -שלב א -זיתן בר גנואמ

   X    -שלב ב   X   -א שלב -עדה ויטורינה סגרה 



 

 

 טל גזית  בר אוראמנון לבחור בהצעה הזולה של :   החלטה

 יועץ תנועהבחירת . 4

 הזולציע בה לתיאום ציפיות עם המישי קייםהוחלט ל 5.4.22בישיבת הוועדה מיום : ויקטור

ראש  בה השתתפו מטעם המועצה 2.6.22יום התקיימה ישיבה בלהחלטה זו בהמשך ביותר. 

 סגן ראש המועצה ומהנדס המועצה. ,המועצה

ם זאת, במהלך מבקש לאשר את ההתקשרות עם המציע נמרוד הנדסה בע״מ. יחד ע

ועץ טיוטת קיבל הי 5.4.22התקופה שחלפה מאז החלטת ישיבת ועדת התקשרויות מיום 

לפיכך, וחלקן לא.  טוחי. היועץ העלה מספר השגות, אשר חלקן התקבלוהסכם וכן מסמך בי

כי הוועדה מבקש ם המועצה לאור השגותיו, עאינו מוכן להתקשר ליט שלמקרה שהיועץ יח

 .לירן יצחק -זולה השניה(קשרות עם המציע הבא בתור )ההצעה התה היום תאשר

בע״מ יסרב נמרוד הנדסה  . במקרה בונמרוד הנדסה בע"מ התקשרות עםלאשר :  החלטה

 .לירן יצחק לחתום על טיוטת ההסכם לאור השגותיו, לאשר התקשרות עם

 

 מקרקעיןבחירת שמאי  .5

בקשות לקבלת הצעות מחיר משמאים נוהל פי הל לשלוחאישור הוועדה מבקש  אלי גטר:
עריכת שומות מקרקעין הנדרשות בטרם יציאה למכרז במאגר היועצים, לצורך הרשומים 

 .באבן יהודה ברחוב המחתרת חלקותמספר למכירת  וסףנ
 

במאגר היועצים שומים הר אי המקרקעיןלשמ: ועדת ההתקשרויות מאשרת לפנות החלטה

למכירת חלקי המועצה  רקעיןריכת שומות מקמחיר לע בבקשה לקבל הצעת של המועצה

 .8014/160וכגו״ש  8014/64, כגו״ש 8014/162הידועים כגו״ש  במקרקעין

 

 


