
 
 

 
 

 31.8.21עדת התקשרות מיום וופרוטוקול 

 

 משתתפים:

 יועמ"ש קרן קדמי

 מנכ"ל-אלי גטר

 גזבר-אשר שמע

 אדר' ויקטור אבקסיס

 

-457תכנית  -ו 457-0194811בחירת מתכנן תשתיות לתכנון פיתוח תשתיות בתחום תכנית  .1

0652867 

 הצעות 2קיבלנו  6שלחו ל 

 

 X                  -ירון עברון

 ש"ח 947,000       -הנדסהמהוד 

 

 שהינה ההצעה הזולה ביותר-בוחרים בהצעה שהוגשה על ידי מהוד הנדסה החלטה:

 

 457-0652867 -ו 457-0194811בחירת מפקח לניהול פרוייקט פיתוח תשתיות בתחום תכנית  .2

 הצעות 4קיבלנו  6שלחנו ל 

 

כבר מספר פעמים בישיבות  קרן: לפני פתיחת ההצעות, מבקשת שוב להציף סוגייה שהעלתי

( פחות מתאים לעבודות פיקוח וניהול 8)3ועדת התקשרויות. לטעמי הפטור ממכרז לפי סעיף 

של פרוייקטים )למעט אולי פרוייקטים חריגים במיוחד(. בזמנו העלתי את העניין הזה והצעתי 

רש זמן לערוך מכרז. התשובה שקיבלתי אז ממהנדס המועצה היתה שהדבר אפשרי, אבל שנד

לגבש מסמכים מקצועיים ליציאה למכרז שכזה. מאז חלף זמן, ואנחנו עדיין מביאים את 

(, מבלי שרואים התקדמות 8)3ההתקשרויות הללו לדיון בפני ועדת התקשרויות לפי סעיף 

סוג אחד יהיה מכרז מסגרת לביצוע עבודות  -למכרז. מבקשת גם לציין, שצריך מכרז משני סוגים

דות שוטפות. מאידך, כשמדובר יהיה בעבודות גדולות כדוגמת פיתוח תשתיות פיקוח על עבו

( נצא למכרז ספציפי לפיקוח וניהול, ואז יהיה 267או  250תוכניות גדולות )כמו בתחומן של 

 סוכה ספציפי למכרז שכזה.

 

ויקטור: אני לא מתנגד למכרז, אבל יודע שיש הרבה רשויות שפועלות כמונו, ומביאות את 

תקשרויות לועדת התקשרויות שכזו בפטור ממכרז. בכל מקרה צריך לצאת לביצוע העבודות הה

 האלו, ולא ניתן להמתין.

 

 אשר: תתקדמו למכרז, אבל בינתיים צריך לאשר את ההתקשרות הזו.

 

 -הצעות נפתחות

 

 X            -עתיד מהנדסים

 X               -א.מ. הנדסה

 X            -פיטלסון שילה

 3.95%          -אידאה הנדסה



 
 

 
 

 

החלטה: המועצה תערך ליציאה למכרז מסגרת למפקחים/מנהלי פרוייקטים שוטפים. ההנדסה 

תכין את המסמכים המקצועיים הנדרשים לצורך מכרז כזה )תנאי הסף, אפיון השירות המתבקש, 

 הערכת היקפים שנתיים וכדומה(.

 

ההצעה -הוחלט לבחור בהצעה של אידאה הנדסה על מנת שלא לעכב את ביצוע עבודות הפיתוח

 הזולה ביותר.

 

 

 אדר' ויקטור אבקסיס-רשם

 

 

 

 

 

 

 

_____________ _____________ _____________ 

 אלי גטר

 מנכ"ל המועצה

 קרן קדמיעו"ד 

 יועמ"ש

 אשר שמע

 גזבר המועצה

 

 


