
 

  
 

 
 

 20182.152.מיום  - 11 פרוטוקול ועדת יועצים מס'
 

 .רונית עובדיה, ערן חמו, חגית שור, גורן לין אלרגנדאירית נתן,  :יםנוכח

  :על סדר היום

 שצ"פ מתן שירותי ניהול, תאום ופיקוח להקמת פתיחת הצעות ל .א

 אדריכלות נוף. -שצ"פ תכנון פתיחת הצעות ל .ב

  הצעות למתן שירותי ניהול, תאום ופיקוח להקמת שצ"פ .א

 במאגר היועצים של המועצה: מפקחי בנייןיועצים בתחום  7ההזמנות נשלחו אל  .1

 :הצעה אחת בלבד הנתקבל .2

 -אנדי אברבוך  -הצעת א.א. שירותים הנדסיים לבניין 

ללא המסמכים הנוספים, סביר כי המסמכים הנוספים צורפו על ידו את הצעת המחיר המציע צירף 

ובשים לב לעמידתו  הצעות המחירייבדקו במועד פתיחת  ,. ככל שאכן כךלכספת הצעת המחיר

 .תקבל הוועדה החלטה - בתנאי ההצעה

  אדריכלות נוף -הצעות לתכנון שצ"פ  .ב

 היועצים של המועצה:יועצים בתחום אדריכלות הנוף במאגר  6ההזמנות נשלחו אל  .1

 :הצעות 5נתקבלו  .2

 - אב אדריכלות נוף - 1הצעה 

 :חתומים המציע צירף להצעתו את המסמכים הבאים

 הסכם התקשרות  -

 שאלון ניגוד עניינים -

 -בע"מ בלום תכנון סביבתי -מילר - 2הצעה 

 :חתומים המציע צירף להצעתו את המסמכים הבאים

 הסכם התקשרות  -

 שאלון ניגוד עניינים -

 נספח ביטוח  -

 הצעת מחירמסמכי הבהרות שפורסמו ע"י המועצה +  2 -

 חתום ע"י מנורה -אישור עריכת ביטוח  -

 - טל רוסמן אדר' נוף - 3הצעה 

 :חתומים המציע צירף להצעתו את המסמכים הבאים

 הסכם התקשרות -

 שאלון ניגוד עניינים -

 נספח ביטוח -



 

  
 

 
 

 מסמכי הבהרות שפורסמו ע"י המועצה 2 -

תעודת עוסק , תעודת רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, רישיון אדריכל, פרופיל משרד -

רשימת ו טכניון -תעודת מוסמך לאדריכלות נוף , אישור על ניהול ספרים וניכוי מס, מורשה

 .פרויקטים

 -בע"מ  לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני - גדעון שריג - 4הצעה 

 המציע צירף להצעתו את המסמכים הבאים:

 הסכם התקשרות -

 נספח ביטוח -

 שאלון ניגוד עניינים -

 חזון כללי לתכנון השצ"פ -

 מסמכי הבהרות שפורסמו ע"י המועצה 2 -

 חתום ע"י הראל -אישור עריכת ביטוח  -

, פרופיל משרד, אישור על ניהול ספרים וניכוי מס, תעודת עוסק מורשה, תעודת התאגדות חברה -

תעודת , גדעון שריג ולב וקסמן - קורות חיים, שריג גדעון -ברקלי  -תעודות תואר ראשון ושני 

 .גדעון שריג -רישיון אדריכל ו גדעון שריג ולב וקסמן - רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים

 -בע"מ סרגוסי -אדריכלות נוף טוך - 5הצעה 

 המציע צירף להצעתו את המסמכים הבאים:

 הסכם התקשרות -

 נספח ביטוח -

 שאלון ניגוד עניינים -

 מסמכי הבהרות שפורסמו ע"י המועצה 2 -

 איילון חתום ע"י -אישור עריכת ביטוח  -

, פרופיל חברה, תעודת רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, רישיון אדריכל, קורות חיים -

 .אישור על ניהול ספרים וניכוי מסו טבלאות ניסיון לפי נושאים

מנו המציעים שעמדו וז, יקבלת עמדתוההצעות יועברו למהנדס המועצה לבדיקת המסמכים. לאחר 

 לצורך דירוג האיכות.  בתנאי ההצעה לראיון

 

 

 

 , יועמ"שרונית עובדיה  גזברית ,גורן אלרגנד  אירית נתן, מנכ"לית

 

 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

  



 

  
 

 
 

 


