
 

 

 

  24פרוטוקול מס' 

  רחוב הרמה  -שירותי תכנון נוףסיכום ועדת יועצים בעניין הזמנת להציע הצעות למתן 

 :נוכחים

ס. מהנדס  -מהנדס המועצה, אורן הלוי  -יועמ"ש, ערן חמו  -, עו"ד אושרת מצליח קניין -אמיר בושארי מנכ"ל,  -דליה לין 
 רכש ומכרזים. -אדריכל המועצה, כרמית אוליאל -בן ווינשטיין המועצה, 

 

 :סיכום קבלת החלטות ועדת היועצים

 הצעות של המציעים הבאים: 5במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, נמצא כי הוגשו 

 אב אדריכלות  .1

 טל רוסמן  .2

 פרחי יהודה אדריכלות  .3

 נוף טוך סרגוסי אדריכלות  .4

 אסיף ברמן  .5

 נק'(.  70בשים לב להוראות הפניה, פעלה הוועדה לנקד את רכיב האיכות של ההצעות )

את השירות למועצה מטעמו. במסגרתו נדרש כל  הניקוד התבסס על ראיון התרשמות עם המציע ועם הנציג אשר יתן
 מציע, בין היתר, להציג את נסיונו המקצועי. 

 הוועדה התכנסה לצורך ביצוע ראיונות למציעים.  25/06/2020ביום 

 .בחינת האיכותרכיבי בפתח הישיבה ולפני ראיונות המשתתפים, החליטה ועדת היועצים על 

 לאחר מכן, התקיימו ראיונות למציעים.

 

 לאחר סיום הראיונות נמצא כי המציעים קיבלו ניקוד איכות משוקלל כלהלן:

 (70ניקוד איכות משוקלל )מקס'  שם היועץ

 68.6 אב אדריכלות

 65.3 טל רוסמן

 46.6 פרחי יהודה אדריכלות

 66.83 נוף טוך סרגוסי אדריכלות

 54 אסיף ברמן

 

נק'( מהניקוד האפשרי ברכיב זה, עברו לשלב הבא לצורך בחינת  45.5) 65%רק הצעות שקיבלו ברכיב האיכות לפחות 
 הצעתם הכספית.

 נק'(.  30לאחר סיום ניקוד רכיב האיכות, עברה הוועדה לניקוד הרכיב הכספי )

 

 



 

 

 
 :והניקוד של ההצעה הצעת המחיר של המציעיםלהלן 

משוקלל )מקס'  מחירניקוד  הצעת המחיר שם היועץ
30) 

 6 2% אב אדריכלות

 30 10% טל רוסמן

 27 9% פרחי יהודה אדריכלות

 0 0% נוף טוך סרגוסי אדריכלות

 30 10% אסיף ברמן

 

 סיכום ניקוד הצעת המחיר + האיכות:

ניקוד איכות משוקלל  שם היועץ
 (70)מקס' 

ניקוד מחיר )מקס' 
30) 

סה"כ ניקוד משוקלל 
 )איכות+מחיר(

 74.6 6 68.6 אב אדריכלות

 95.3 30 65.3 טל רוסמן

 73.6 27 46.6 פרחי יהודה אדריכלות

 66.83 0 66.83 נוף טוך סרגוסי אדריכלות

 84 30 54 אסיף ברמן

 אדריכלות נוף  טל רוסמן: הגבוה ביותר הואהמשוקלל נמצא כי המציע שקיבל את הניקוד 

  נועה ברוט אדריכלי נוף בע"מ -אסיף ברמן: המציע שדורג במקום השני הוא

 :החלטה

שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, אדריכלות נוף  טל רוסמןלעיל, הוחלט לקבוע את ההצעה של  נוכח האמור
 כהצעה הזוכה בפניה זו.

 שדורג במקום השני. נועה ברוט אדריכלי נוף בע"מ -אסיף ברמןכן הוחלט לקבוע ככשיר שני את ההצעה של 

 

 :חתימות

 

 ___________________   __________________  ___________________ 

 עו"ד אושרת מצליח, יועמ"ש  אמיר בושארי, קניין המועצה            מנכ"לדליה לין,     

                                     

 


