
 

 

 

  22פרוטוקול מס' 

סיכום ועדת יועצים בעניין הזמנת להציע הצעות למתן למתן שירותי ניהול, תאום ופיקוח עבור עבודות 

  ניקוז ברחובות הרמה, הרי יהודה והעמקים

 :נוכחים

מהנדס המועצה, אורן  -יועמ"ש, ערן חמו  -גזברית, עו"ד אושרת מצליח  -מנכ"ל, גורן לין אלרגנד  -דליה לין 

 קניין המועצה. -ס. מהנדס המועצה, אמיר בושארי  -הלוי 

 :סיכום קבלת החלטות ועדת היועצים

 הצעות של המציעים הבאים: 4במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, נמצא כי הוגשו 

 ליברובסקי .1

 תמך י.ג. הנדסה .2

 יםא.א. שירות .3

 אידאה הנדסה .4

 נק'(.  50בשים לב להוראות הפניה, פעלה הוועדה לנקד את רכיב האיכות של ההצעות )

הניקוד התבסס על ראיון התרשמות עם המציע ועם הנציג אשר יתן את השירות למועצה מטעמו. במסגרתו 

 נדרש כל מציע, בין היתר, להציג את נסיונו המקצועי. 

 

 :17.2.2020ישיבת ועדת יועצים מיום 

 הוועדה התכנסה לצורך ביצוע ראיונות למציעים. 

בפתח הישיבה ולפני ראיונות המשתתפים, החליטה ועדת היועצים על חמישה מרכיבים לצורך בחינת האיכות, 

 נקודות.  50נק' ובסך הכל  10כאשר כל מרכיב יקבל עד 

 לאחר מכן, התקיימו ראיונות למציעים.

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

 היועץ
ממוצע איכות על בסיס 

 (50הראיון )

 41.66 ליברובסקי

 29.66 תמך י.ג. הנדסה

 49.5 א.א. שירותים

 28.16 אידאה הנדסה

 



 

 

 

של  2נק'(. לכן נפתחה מעטפה מס'  50לאחר סיום ניקוד רכיב האיכות, עברה הוועדה לניקוד הרכיב הכספי )

 65%א.א. שירותים, אשר בהתאם להוראות הפניה, קיבלו ברכיב האיכות לפחות    -המציעים ליברובסקי ו

 נק'( מהניקוד האפשרי.  32.5)

 

 ת:הצעת המחיר של המציעים + ניקוד ההצעה הכספי

 נק' 50מהעלות בפועל של הפרוייקט. ניקוד הצעת המחיר:  2.1% -ליברובסקי  .1

 נק' 0מהעלות בפועל של הפרוייקט. ניקוד הצעת המחיר:  4.9% -א.א. שירותים  .2

 סיכום ההצעות:

 נק'. 91.66קי עם סנמצא כי המציע שקיבל את הניקוד הגבוה ביותר הוא ליברוב

 נק'. 49.5המציע שדורג במקום השני הוא א.א. שירותים עם 

 :החלטה

לאור האמור לעיל ובשים לב להצעת המחיר של המציע ליברובסקי, מחליטה הוועדה כי יש לזמן את המציע 

לבירור בפניה לצורך מתן הבהרות לגבי הצעת המחיר שניתנה על ידו בשים לב לכך שמדובר בהצעה נמוכה 

 מקובל לעבודות מסוג זה ובשים לב לסוג ומורכבות הפרוייקט. מהמחיר / אומדן

 

 :20.2.2020ישיבת ועדת יועצים מיום 

 בירור מול המציע ליברובסקי.

במסגרת הבירור, הוצג הפרוייקט ומורכבותו על ידי מהנדס המועצה. המציע נתן הסברים בדבר אופן מתן 

 השירות על ידו וכן בעניין הצעת המחיר שקבע 

 כי ההסברים מספקים ונקבעה הצעתו כהצעה הזוכה במסגרת פניה זו. הוחלט

 

 

 :חתימות

 

 

 ___________________   ____________________       __________________ 

 עו"ד אושרת מצליח, יועמ"ש      גורן לין אלרגנד, גזברית       דליה לין, מנכ"ל        

 

 


