
   אגף הנדסה
- 1 - 

 

www.misgav.org.il    |  9902391-04פקס.   |  9902312-04 טל.  |  2017900ד.נ. משגב 

 |לוטם  |לבון  | כמון |כמאנה  |כישור  |יעד  |יודפת  |יובלים  |אל -טל |חרשים  |חוסנייה  |יחד -הררית |חלוץ -הר |דמיידה  |גילון  |אשחר  |אשבל  |אבטליון 

 קורנית |ורית צ |פלך  |נעים -ערב אל |עצמון )שגב(  |סלאמה  |מצפה אבי"ב  |מעלה צביה  |מנוף  |מכמנים  |מורשת  |מורן 

 משגב משגב, מרכז קהילתי מרכזי שירותים: |אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב  |תובל  |שכניה  |שורשים  |רקפת  |עין -ראס אל |

 

 

 __24.8.21: ___תאריך

 

  24.08.2021 מיוםפרוטוקול ועדת יועצים 

 

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

 ית., גזברלימור ברק

 ., יועמ"שפז-קוריןמאיה עו"ד 

 

שירותי החלטה על התקשרות בפטור ממכרז התקשרות בעניין התקשרות עם מתכנן למטרת סדר היום: על 
 , לרבות התקשרות עם יתר המתכננים והיועצים תחתיו.במעלה צביה כיתות אם 12יסודי, הספר -תכנון בית

 

בלת מתכננים הרשומים במאגר לצורך ק 13 -בעקבות החלטה על התקשרות לפני נוהל יועצים, פנתה המועצה ל
 מתכננים הגישו הצעה. 7הצעות להתקשרות למטרה שבנדון. 

 שכר הטרחה לתכנון(:שיעור להלן פרוט ההצעות )

 7% –( בע"מ 1993יובתים ) .1

 5.9% –דינור און אדריכלות  .2

 7.8% –בע"מ  ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים .3
 .7.48% –יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ  .4
 .8.5% –אור אדריכלים  .5
 .7.45% –דניאל כהנא תכנון נגיש בע"מ  .6
 7.6% –כנפו קלימור אדריכלים בע"מ  .7

 

 לא הגיש – פובנזר אדריכלים -

 לא הגיש – דסמונד קפלן -

 לא הגיש. – דבי דיגלמן ורינת קינן -

 לא הגיש. – אופיר חיים אדריכלים -

 .הלא הגיש – שרה רום -

 לא הגישה –ענת פיק  -

 

 כי המציעים שהגישו הצעה עמדו בתנאי הסף.בהתאם לבדיקה שנערכה מצאה  הועדה 
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וזאת בשל היות הצעתו בעלת  כזוכה דינור און אדריכלותהמתכנן היחידה המקצועית המליצה על קבלת הצעת 
 הציון המשוקלל הגבוה ביותר )מרכיב המחיר יחד עם מרכיב האיכות(.

 

 הוחלט פה אחד

דינור און טה הועדה לאשר את ההתקשרות עם המציע מחלילאחר שהועדה בחנה את ההצעות שעמדו בפניה, 
 שהצעתו המיטבית ביותר מבין ההצעות )וזאת כמפורט בהמלצת היחידה המקצועית(. אדריכלות

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

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

 

 

                          ____________________ 

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

 
 
 
 


