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 לכבוד
 עוזר מנכ"לית –ואג'די אבו סלאחמר 

 אזורית מרום הגלילמועצה 
 

 שלום רב,
                                                   הנדון: ריכוז הצעת מחיר להתקשרות מסגרת לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל 

 אזורית מרום הגלילמועצה  11/2019/במסגרת מכרז מס' אמ

 
)מכרזים משותפים(, לחוק הרשויות המקומיות  9בהמשך לבקשתכם, ובהתאם לנוהל למתן אישור לפי סעיף  .1

במכרז שבנדון,  צפוןבמחוז  הזכיינים 5-למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי, פנינו ל 1972-התשל"ב

 5.01-5.03, תתי פרקים: pvהתקנת מערכות לצורך קבלת הצעות מחיר לביצוע 

 (. כולל מע"מ ותקורת ניהול ופיקוח)₪  9,000,000הסכום המרבי לביצוע העבודות לא יעלה על סך של  .2

 )כולל המע"מ(. בפרויקט מכל תשלום שיגיע לקבלן  5%החברה המנהלת תהיה זכאית לתשלום בשיעור של  .3

 :שהוגשולהלן פירוט ההצעות  .4

                            , 1972 –לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(, התשל"ב  9אישור שר הפנים למכרז בהתאם לסעיף  .5

 .01/06/2021ניתן עד ליום 

עם קבלת הודעתכם ישלח אליכם  03-5624432בפקס  שירה גרינבאוםלגב' נא הודיעו בהקדם על החלטתכם,  .6

 חוזה לחתימה.

 רב,בכבוד 

 

                                                                                                                       ___________________  

 העתק:
  שכ"למ – שירה גרינבאוםאסף שחף, 

 שלום ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מא. אב

 שם הקבלן  מס' 

 –אחוז הנחה 

עפ"י תוצאות 

 המסגרתמכרז 

אחוז הנחה נוספת  

נוהל   לאחר –

 הצעת מחיר

לאחר   -סה"כ הנחה

 נוהל הצעות מחיר
 הערות

עמי את יגאל קבלני חשמל  . 1
 בע"מ

-35.00% -19.20% -47.48% 
 זמין לביצוע

 זמין לביצוע  42.81%- 18.30%- 30.00%- זרם הנביאים בע"מ . 2

סקאי אחזקת רמזורים ותאורה  . 3
 בע"מ

-30.00% -18.30% 
 זמין לביצוע  42.81%-

 זמין לביצוע  35.20%- 28.00%- 10.00%- חשמלירז בע"מ . 4

 זמין לביצוע  -11.80% 2.00%- 10.00%- ר.ס תעשיות ישראל בע"מ . 5



 תאריך : ________________
 

 לכבוד:
 החברה למשק וכלכלה

 19רח' הארבעה 
 5624432-03באמצעות פקס:                                                                                        אביב –תל 

 
 

 ג.א.נ.,  
 

 ועדת השלושהפרוטוקול  –וולטאיים-הקמת תאים פוטו : הנדון : פרויקט
 

 11/2019במסגרת מכרז פומבי מס'   אמ/
 
 

עמי את יגאל קבלני הרינו מתכבדים בזה להודיעכם על החלטתנו להתקשר עם הקבלן  .1
להלן "הקבלן"( על פי מסמכי ותנאי המכרז שבנדון בהתאם להצעתו בנוהל  בע"מחשמל 

 והוראות אישור שר הפנים למכרז שבנדון.   24.8.20 הצעת מחיר מיום 
 

 
ע לקבלן בפרויקט מכל תשלום שיגי 5%החברה המנהלת תהיה זכאית לתשלום בשיעור של   .2

 המע"מ(.  )כולל

 א.אבשלום ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ.ניהול ופיקוח יבוצע על ידי חברת  .3

          
 

 .מועצה אזורית מרום הגלילשם הרשות המזמינה :  
 

 ____________________.  איש קשר ברשות המזמינה : 
 

 טלפון : __________________.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ________________   _________________ _________________ 
 גזבר הרשות                             מנכ"ל הרשות                               יועמ"ש רשות                     
                    

 
 
 
 
 
 

_________________              _________________ 
 חשב מלווה)במידה ויש(תמת הרשות                 חו                                          

 



 
 
 

 ועדת השלושה 
 פרוטוקול ישיבה מיום  _________

 

 מנכ"ל/מזכיר -__________________  :נוכחים

 גזבר  -__________________  

 יועמ"ש -__________________  

 

 פיקוחהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול /  הנדון:

 11/2019אמ/מס': הקמה ואחזקה של מתקני חשמל ורמזוריםמכרז: 

 

הרשות החליטה להתקשר עם קבלן ____________________ לביצוע _______________________ )להלן: 

"(, שפרסמה החברה למשק וכלכלה של המכרז"(, במסגרת המכרז שבנדון )להלן: "הפרויקט"/"הפרויקטים"

 (, אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים."משכ"ל"השלטון המקומי בע"מ )להלן: 
 

בין הרשות לבין זכיין / זכיינים במכרז, יש לרשות  לצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרות / התקשרויות שתיערך/נה

צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת 

 התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן:

 

 נימוקים לבחירת משכ"ל:

 

 

 

 

 * במקרה ששירותי הפיקוח יבוצעו על ידי גוף אחר, יש לפרט את הסיבות לביצוע שירותי הפיקוח באמצעות גוף אחר.  
 

: לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה להתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח בפרויקט/ים בהתאם החלטה

לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות  3יף / לסע 1987 –( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 15)3לתקנה 

 . 1950-לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות התשי"א 3/ סעיף  1958-)מועצות אזוריות( התשי"ח

 

ימי עבודה  7: הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי. החוזה ייחתם בתום פרסום

 )אם יש דחיפות שמצדיקה קביעה אחרת, יש לפרט(.  מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל.

 )למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה(.

 ימי עבודה מיום כריתתו. 7-החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ

 

 על החתום
 
 
 
 

      _____________            ____________          _____________   ____________ 

 יועץ משפטי                      חותמת הרשות המזמינה              גזבר        מנכ"ל /מזכיר
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