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 202006.21.מיום  2020-14פרוטוקול וועדת מכרזים 

 
 :משתתפים

 
 יו"ר וועדת מכרזים-מר יהודה חיים

 מנכ"ל עירייה -עו"ד יורם ביטון 
 מנכ"ל החכ"ל-מר דני קדוש
 מח' משפטית-עו"ד אילן לב

 
 על סדר יום:

 
מרכז העשרה בחווה  -לתכנון מפורט לפי פרוגרמה משרד החינוך מכרז  .1

 החקלאית בקריית שמונה
 

 -:פרוטוקול ורשמ
 

 מנהלת -סלאמה  מישלין
 רכזת וועדה-יצחקי אהובה

 
מרכז העשרה בחווה  -מכרז לתכנון מפורט לפי פרוגרמה משרד החינוך  .1

 החקלאית בקריית שמונה
 

 הוועדה לחברי{ מעריב + מעריב הבוקר}יומיים עיתונים משני המכרז פרסומי הוצגו

 12:00שעה  18.06.20מועד אחרון להגשה  - המכרז פתיחת לפני

משרד החינוך אישר תקציב להקמת מרכז העשרה בחווה החקלאית)כיתות  דני:

לימוד(, מחלקת ההנדסה ביקשה תחרות אדיכלים שתעבור וועדה מקצועית והחלטה 

 על המתכנן.

   : מעטפות 5  ונמצא בתיבה

 206.018.התקבלה בתאריך  -  חכם דביאת אדריכלים ומתכנני ערים: 1מעטפה מס'  

 11:53שעה 

 שנמצאו:מסמכים 

 .מסמכי מכרז חתומים 

 .מידע אירגוני 

 .חן רכישת מכרז 
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 .הסכם חתום 

 .חוברת הדמייה 

 .רשימת אנשי צוות 

 .פרופיל ראש צוות 

 .קורות חיים 

 .תעודת מגיסטר לארכיטקטורה 

 .תעודת מוסמך לארכיטקטורה טכניון 

 .תעודת ממונה בטיחות אש בכיר 

 .תעודת מתכנני מערכות אינסטלציה 

  מאגר המתכננים משרד השיכון.אישור רישום 

 .תעודת הצטיינות 

 .תעודת רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים 

 .רישיון מהנדס 

 .המלצות 

 .אישור פנקסי חשבונות 

 .אישור ניכוי מס 

 .תעודת התאגדות חברה 

 .תעודת עוסק מורשה 

 .ביטוחים 

 .רשימת ממליצים 
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  מוסמך למדעים בהנדסה חקלאית. –עזאלדין ריאן 

 מוסמך למדעים בהנדסת חשמל. – ענאן בטחיש 

  אינג' חביב אללה מוחמד. –פרופיל משרד + תעודות 

 .פרופיל חברה א.קרשיו מודדים מהנדסים בע"מ 

  אינג' גסאן מזאוי. –קורות חיים 

  מורשה נגישות. –פאתנה נסראללה 

  אדריכלות נוף. –ויסאם נחס 

  6.4% :הצעה . 

 

 21:21שעה  205.052.התקבלה בתאריך  -ע"מ  ב פלוק אדירכלים: 2מעטפה מס' 

 לא נמצאה חן רכישת מסמכים  -המציע לא רכש את מסמכי המכרז 

 לכן ההצעה פסולה.

 מסמכים שנמצאו:

 .מסמכי מכרז חתומים 

 .מכתבי המלצות 

 .ספר עבודות 

 .תעודות 

 .אנשי צוות במשרד 

 .פרופיל חברה 

 .אישור פנקסי חן 

 .מידע אירגוני 

 .הצהרת משתתף 
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 36:11שעה  206.018.התקבלה בתאריך  -אדירכלים בע"מ   אבו רומי: 3מעטפה מס' 

 .פרוגרמה מצ"ב מתוכנן ומצב קיים וקונספט בשני עותקים 

 .מסמכי מכרז בשני עותקים 

 .קורות חיים 

 .פרופיל חברה 

 .אישור ניכוי מס 

 .תעודות 

 .רישיון אדריכלות 

 .ניסיון מקצועי 

 ת.העסקת צוות מקצועי ורשימת צוו 

  ,קורות חיים ותעודות ליועצי קונסטרוקציה, נגישות, תחבורה, חשמל, בטיחות

 אקוסטיקה, מודד, קרקע וביסוס.

  :7.2%הצעה  

 

  התקבלה בתאריך -בע"מ   קלוס אדריכלים לשניאק קדרוןחברת : 4מעטפה מס' 

 .15:04שעה  16.06.20

 .חן רכישת מסמכי מכרז 

 .מידע אירגוני 

  עסקאות גופים ציבוריים.הצהרת משתתף חוק 

  פרטי כוח אדם המועסקים בחברה. -ניסיון 

  מצ"ב. -רקע עיקרוני לתכנון 
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 .הצעה אדריכלית 

  לא חתום -הסכם. 

 .תכניות 

 .חוברת עבודה 

 .אישור ניהול פנקסי חן 

 .אישור ניכוי מס 

 .דיפלומות ותעודות 

 .מכתבי המלצה 

  :6.7%הצעה. 

 11:26שעה  18.06.20 התקבלה בתאריך -בע"מ   ערן מייבל אדריכלים: 5מעטפה מס' 

 .הדמייה + פרוגרמה 

 .רשימת תכנון מוקדמת 

 .מסמכי מכרז 

 .הסכם חתום 

 .הנחיות תכנוניות 

 .מידע אירגוני 

 .הצהרת משתתף לפי חוק גופים ציבוריים 

 .רשימת אדריכלים במשרד ופירוט עובדים 

 .צוות יועצים 

 .רישיון מהנדס + תעודות 
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 .המלצות 

  עבודה פרויקטים.דפי 

  קונסטרוקציה, נוף, תקשורת, ליועצי  ורשימות פרויקטים תעודותקורות חיים

 .נגישות, תחבורה, חשמל, בטיחות, אקוסטיקה, מודד, קרקע וביסוס

 .אישור רו"ח + בעלות חשבון 

 .רישום פרטי חברה 

 .אישור ניכוי מס 

 .אישור ניהול פנקסי חן 

 

 14:11הישיבה נסגרה בשעה  

 

 
 

 על החתום,                                                  
 
 

________________                                                             _______________ 
 יהודה חיים                                                                    עו"ד אילן לב           

 יו"ר הוועדה                                                                   המחלקה המשפטית 
 
 

 מאשר את הפרוטוקול
 
 

_____________ 
 עו"ד אביחי שטרן

 ראש העיר      
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