
 

 

 

 ישיבת וועדת התקשרויות  11מס' פרוטוקול 

  10/08/2020מיום 

 נוכחים:
 , יו"ר ועדת התקשרויות, מהנדס המועצהסלאבן פנוביץ'

  , חברת וועדהגלית דמארי סקורקה, יועמ"ש למועצה     
 , חבר וועדה רמי אומיד, גזבר המועצה    
 

  ת הישיבה:ומטר

שירותי ניהול תיאום  עבור: נוסח הפנייה אושר, 07/20 פרוטוקול לפי 10.05.2020: ביום. 1
 גדרה.  -אולם ספורטלפרויקט  ופיקוח

 הזוכה.  על  ולהחליט המחיר הצעות את לבחון מנת על התכנסה הועדה

 .גדרה המקומית למועצה ומתכננים יועצים . אישור2

 

 מחיר שהתקבלו: הצעות. 1

 :מציעים 6-ל פנייה נעשתה 20/05/2020 בתאריך
 

 
  הנחה %96.2 -גדי גודוביץ .1

  2%  -מאיר דון –מ.ד.מ  .2
 פרויקטים בלבד.  2עומד בתנאי הסף, הגיש  אינו

 הגישו לא -רן לאוף .3

 לא הגישו   ארז הררי  .4

   %2.9 -(PSN) שלומי פריינטה .5

 הנחה 10%: שי אלמלם .6
 2קטים שבוצעו. הגיש ויפרלא הגיש צילומים של ה עומד בתנאי הסף,  אינו

 כמו כן, לא התקבלו המלצות. והשלישי שהגיש טרם בוצע.  בלבד יםפרויקט
 
 

 : המציעים שעברו את תנאי הסף טבלת ניקוד
 

 שקלול איכות  מחיר מציע 
 99 70 29 גדי גודוביץ 

 95 65 30 שלומי פריינטה 
 
 

 הנדסה: אגף. 2

 ח' א.מ.י.א רחל ברקן :ותנועה כבישים יעוץ

 ע"מאדי מימון הנדסה ביעוץ אינסטלציה: 



 

 

 

 ח' לייף סייבריעוץ קרינה: 

  ח' לוסטיג ויתקין יועצים בע"מ ,שחף תכנון סביבתי  וש.דסקליעוץ מעליות ויעוץ אשפה: 

 מאיר לוסקייעוץ מיזוג אוויר: 

  : א.ל הנדסהיעוץ קונסטרוקציה

 מודדים: א.פנקס ובניו בע"מ 

 בנישתי ביסוס מבנים ותשתיות בע"מ  יהודהו ח' ישי דוד יעוץ קרקע:

 

 

 
 

 

 : ת חברי הועדהוהחלט

 הרב. ניסיונו  לאור  גדי גודוביץהועדה מאשרת פה אחד את בחירת . 1

₪, ציון האיכות גבוה יותר כיוון שמדובר בפרויקט  500-כלמרות שהצעתו גבוהה ב

טח תועיל כבר מבצע שם פרויקט אחר במקביל והיכרותו עם הש שהמציעשנמצא בשטח 

 לזרימת העבודה. 

 

 התנאי את שעברו האנשים את לעדכן יש, כמו כן,  המועצה באתר תפורסם זו הרשימ. 2

 .במאגר נכללים הינם כי הסף

 

 

__________________               __________________               ___________________            

 דרמי אומי             עו"ד גלית דמארי סקורקה,          מהנדס המועצה, לאבן פנוביץ'ס

 , חבר זבר המועצהג                , חברההיועצת המשפטיתקשרויות            יו"ר ועדת הת       

 
 
 
 
 
 
 
 

                            :                                                                                                  העתק
 יואל גמליאל, ראש המועצה 

 ליאור מדהלה, מנכ"ל המועצה
 משתתפים


