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 _13.07.21: _תאריך

   13.07.21 מיוםפרוטוקול ועדת יועצים 

 ית, יו"ר הועדה.כ"לנ, ממירב בן דעחברים: 

 ית., גזברלימור ברק

 ., יועמ"שפז-קוריןמאיה עו"ד 

 

שירותי התקשרות עם מתכנן למטרת  התקשרות בעניין החלטה על התקשרות בפטור ממכרזעל סדר היום: 
 לנושא הרחבות ישובים כפריים בתחום המועצה  תכנון להכנת תכנית אב / מסמך מדיניות ישירות

הרשומים במאגר לצורך קבלת  מתכננים 4 -בעקבות החלטה על התקשרות לפני נוהל יועצים, פנתה המועצה ל
 הגישו הצעה. מתוכם 2 הצעות להתקשרות למטרה שבנדון.

 (: שכר הטרחה לתכנון) להלן פרוט ההצעות
 ש"ח 596,700 – בר לוי אדריכלים .1

 ש"ח 550,000 – און-דינור .2
 לא הגיש. - דסמונד קפלן -
 .הלא הגיש - טובי כהן -

 

 עמדו בתנאי הסף. שהגישו הצעה בהתאם לבדיקה שנערכה מצאה  הועדה כי המציעים

וזאת בשל היות הצעתו בעלת הציון  כזוכה בר לוי אדריכליםהיחידה המקצועית המליצה על קבלת הצעת היועץ 

 המשוקלל הגבוה ביותר )מרכיב המחיר יחד עם מרכיב האיכות(.

 הוחלט פה אחד

בר לוי מחליטה הועדה לאשר את ההתקשרות עם המציע לאחר שהועדה בחנה את ההצעות שעמדו בפניה, 
 .)וזאת כמפורט בהמלצת היחידה המקצועית( שהצעתו המיטבית ביותר מבין ההצעות 511650426 ח.פ אדריכלים

ידי היחידה המקצועית נראה, כי חרף שמדובר במציע שהצעתו יקרה מן ההצעה הזולה -לאור תיאור הדברים על
 ומדובר בהצעה איכותית. ביותר, הרי שבתמהיל נשוא ההליך היא קבלה את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר,

 

 לכן שוכנעה הועדה, שנכון כי מציע זה, יעניק את הייעוץ נשוא פנייה זו.

 ההתקשרות לא תיכנס לתוקף לפני קיום הפעולות הבאות:
 * היועץ הזוכה חתם על שאלון ניגוד עניינים וניתן אישור יועמ"ש על העדר ניגוד עניינים/ תנאי להסדר למניעת

 .ניגוד עניינים  
 באתר האינטרנט של המועצה.פורסמה * החלטה זו  

 

                          ____________________ 

 , יועמ"שפז-קוריןעו"ד מאיה         ית, גזברלימור ברק              יתכ"לנ, ממירב בן דע    
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