
 

  .LOCAL COUNCIL GEDERA, 4 PINES ST 7056602גדרה, מיקוד , 206ת.ד. , 4המועצה המקומית גדרה,  רח' פינס 
 08-8597914פקס' :   08-8595420טלפון:   1רח' ירוחם  הנדסהה מינהל     

           

  בנושא: ועדת התקשרויות /1905מס' פרוטוקול    

 22/3/19מיום: 

 
 

 נוכחים: 

 ארז חן, יו"ר הועדה

 עוה"ד גלית דמארי סקורקה, יועמ"ש למועצה 

 רמי אומיד, גזבר המועצה

 

 גדרה -אישור נוסח פנייה לקבלת הצעת מחיר לייעוץ תנועה לרשות תמרור מטרת הישיבה:

 

 יה לקבלת הצעת מחיר:להלן נוסח הפני
 

 

 גדרה –הנדון: פניה לקבלת הצעת מחיר לשירותי ייעוץ תנועה לרשות תמרור מקומית 

 גדרה  –ת תמרור מקומית יר למתן שירותי ייעוץ תנועה  לרשוהנך מוזמנ/ת בזאת להגיש הצעת מח

 כמפורט להלן:

 -תיאור העבודה .1

  )ב( לתקנות 18ה לפי תקנה יועץ בעל הסמכה של מומחה בתחום הנדסת תנועה ותחבור

 לרשות תמרור מקומית גדרה. 1961תשכ"א  התעבורה

 

 -תכולת העבודה .2

 שבועות 8עד  6-השתתפות בישיבות רשות התמרור אחת ל   •

 עריכת סיורים מקדימים טרם השתתפות בישיבות רשות התמרור  •

 ריכוז וטיפול בבקשות השונות כפי שיתקבלו ממזכירת הוועדה  •

 ום מקדים ופרוטוקול ישיבותעריכת סדר י  •

 הכנת תשריטים ו/או סקיצות ותרשימים לשם אישור הבקשות השונות  •

 מתן אישור ו/או התייחסות מקצועית לבקשות להיתר ו/או תוכניות שיגיעו לפתח הוועדה  •

 ייעוץ לוועדה בקביעת מדיניות תכנונית בנושאי תנועה  •

 

 -נושאים נוספים .3

 .המבוקש באופן אישי ולא ע"י מי מטעמו המציע מתחייב לספק את השירות .א

 ההצעה תהיה על בסיס מחיר לשעת עבודה ע"פ דיווח מפורט שיוגש עם כל חשבון. .ב

 .בשכ"ט לא יכללו שעות נסיעה .ג
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  .LOCAL COUNCIL GEDERA, 4 PINES ST 7056602גדרה, מיקוד , 206ת.ד. , 4המועצה המקומית גדרה,  רח' פינס 
 08-8597914פקס' :   08-8595420טלפון:   1רח' ירוחם  הנדסהה מינהל     

 . 45שוטף תנאי התשלום :  .ד

 את הצעת המחיר יש להגיש חתומה ע"ג כתב הצעה זה. .ה

 המועצה אינה מחויבת לבחור בהצעת המחיר הזולה ביותר. .ו

 בשעה  16/4/19תאריך עד ל gedera.muni.il@1001לשלוח לתיבת דוא"ל את ההצעה יש  .ז

 , גדרה"-עת מחיר לשירותי ייעוץ תנועה לרשות תמרור מקומית"הצתחת הנושא:  14:00

 באחריות השולח לוודא את קבלת המייל במועצה.
                    ................................................................................................................................................ 

 גדרה : -הצעה למתן שירותי ייעוץ תנועה לרשות תמרור מקומית     
 

 ש"ח לשעה לא כולל מע"מ...................שכ"ט מבוקש הינו
 

 
                                     .....................................                   .....................................  ..................................... 

 חתימה וחותמת המציע                                 תאריך                                  שם המציע                                
 
 

             
 

 תן שירותי ייעוץ תנועה הנ"ל.הוחלט פה אחד לאשר את הנוסח להצעת מחיר למהחלטת חברי הועדה:            
 
 
 

 

 

 

 

 

             ____________________               ____________________                ____________________ 

 רמי אומיד,    עו"ד גלית דמארי סקורקה,                            ארז חן,                                                         

 היועצת המשפטית                                 גזבר המועצה      יו"ר ועדת התקשרויות                                        

 

 

 

 

 

 

 רשמה: ליז משה                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 העתק:            

 ראש המועצה -יואל גמליאל            

 תיק ועדה            
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