
 

 

 

 ישיבת וועדת התקשרויות  6מס' פרוטוקול 

  14/12/2022מיום 

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

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

 

  מטרת הישיבה:

תכנון אדריכלי עבור " :עבור למציעים הפנייה סחנועצם ביצוע פנייה וכן אישור  אישור. 1

 כיתות גני ילדים בתחום המועצה המקומית גדרה"  10

 

 

 

 החלטות הועדה:

 

 . זה לפרוטוקול 'א נספח – הוועדה בפני שהוצג הפנייה נוסח את מאשרת הועדה

 הרשומים ליועצים לפנות סלאבן פנוביץ ,מהנדס המועצה את מסמיכה הוועדה, כן כמו

 .המקצועי ודעת לשיקול בהתאם, גרבמא

 

 

 

 

 

 

__________________               __________________               ___________________            

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

 , חבר זבר המועצהג                , חברהיועצת המשפטיתיו"ר ועדת התקשרויות            ה       

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 לכבוד,
___________________ 
___________________ 

 א,ג,נ.,

 גדרה –כיתות גני  ילדים  10לתכנון  פניה לקבלת הצעת מחירהנדון : 

כיתות  10לקבלת הצעה לתכנון אדריכלי ל   המועצה המקומית גדרה פונה לאדריכלים .1
 להלן המיקומים:בתחום המועצה המקומית    יגנ"

 
 גנים  2בניית  – 80050/7רחוב ציונה צרפת  .א
גני ילדים במתחם בית ספר שלהבות  2בניית  –  80051/6רחוב דבורה עומר  .ב

 .חב''ד
 3צ 56חלקה  גנים 2בניית  – 80051/15רחוב ארבע אמהות  .ג
 גני ילדים. 2  - 10צ 146חלקה  4587גוש  –מערבית לספורטק -צפון –רח' ארז  .ד
 גני ילדים. 2 –102-103חלקה  3874גוריון גוש -רח' הדרור פינת בן .ה

 
 עבור כל מגרש הכולל שני גנ"י יוגש היתר נפרד.

 
 תנאי הסף:  .2

 .עבודות דומות 2בעל/ת ניסיון של לפחות 
 

 :תכולת העבודה ושלבי התשלום .3

אחוז  תכולת העבודה  אבן דרך
 לתשלום

 הפרוגרמה סיוע בהכנת פרוגרמה 
 ואישור תכנית בינוי

10% 

 תכנון אדריכלי ופיתוח ראשוני ואישורו בעירייה. תכנון ראשוני 
 

20% 

היתר ותכנון 
 מפורט

 הגשת בקשה להיתר
 השלמת תנאים להיתר

 הכנת תוכניות מפורטות לתיאום תכנון כלל היועצים
 

10% 

קבלת היתר 
 ותכנון למכרז

 קבלת היתר
השלמת תכניות מכרז מתואמות מול היועצים ומאושרות 

 ע"י רפרנטים ברשות
 

30% 

 20% הגשת תוכניות מפורטות לביצוע תוכניות לביצוע

פיקוח עליון 
 ומסירה 

 10% פיקוח עליון ומסירה

 

 

 

 

 

 



 

 

 שונות: .4

 שלב כל בסיום ההתקשרות את לסיים האפשרות את לזכותה שומרת המועצה .א
 הפרויקט.  בהתאמה להתקדמות 

 יושלם, מקרה ובכל מראש חודש לפחות תימסר ההתקשרות סיום על הודעה .ב
 .הפרויקט בו נמצא הנוכחי השלב       

 .המועצה מעוניינת לתכנן ולהוציא היתר לכל הגנים אך בנייתם תבוצע בשלבים .ג
 

 אופן הגשת ההצעה: .5

 ך,להצעת מחיר זה במקום המיועד לכאת ההצעה יש להגיש ע"ג כתב הבקשה  .א
יחתום בחתימה בעט כחול וחותמת החברה. אין להוסיף ו/או לגרוע ו/או  המציע

 וסייגים. לשנות תנאים
בכותרת המייל יש    office@peretzeng.com  את ההצעה יש להעביר למייל :  .ב

 " גני ילדים  לתכנון מחיר להצעת פנייה"לרשום 
 

 מחיר :הצעת ה .6

 א. המחיר המוצע יכלול את ההוצאות הנלוות של המציע לרבות נסיעות, ביטוחים, וכו'... 

 וההתקשרותיועץ ה בחירת. ביותר הזולה המחיר בהצעת לבחור מחויבת אינה ב. המועצה
 .הבלעדי דעתה שיקול פי ועל המועצה ידי על ייעשו עמו

 ג. הכל בכפוף לחוזה שייחתם בין הצדדים.

 

 בכבוד רב,                                                                                           

 סלאבן פנוביץ, מהנדס מועצה גדרה                                                                               

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

 , גדרה גני ילדים  10הצעת מחיר לתכנון 

 לא כולל מע"מ₪ שכ"ט מבוקש הינו ..................... 

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

 חתימה וחותמת המציע                                 תאריך שם המציע                            

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