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2022 יוליב 7

2022 יולי 7 מיום יועצים ועדת פרוטוקול

 :נוכחים

 המועצה ל"מנכ - אזולאי אברהם מר

 משפטי יועץ – פישר אריאל ד"עו

המועצה גזברית– כהן מיכל ח"רו

 בהתאם ממכרז מהתקשרות פטורים הועדה נשוא הנושאים כי המשפטי היועץ י"ע מצוין הישיבה בפתח

 1958 ח"התשי( אזוריות מועצות) ותיהמקומ המועצות לצו השנייה לתוספת( 8)3 לתקנה

 ללא המבוקשת ההתקשרות את לבצע העניין בנסיבות וסביר מוצדק כי ומצאה ההתקשרות את בחנה הוועדה

 הם הנדרשים והמומחיות האמון שיחסי כך ונוכח ההתקשרות למהות לב בשים( 8)3 תקנה לפי מכרז

 .ההתקשרות במסגרת דומיננטיים

:1860013780_תקציבי סעיף – שירותים סל תהליך ליווי: 1 נושא

  מציעים 4- ל פניה נעשתה

 (.פילת מכון) מימון זוהר, שריג ענת, זיתוני אייל, שרעבי תהילה

  הצעות 2  והתקבל

 . מ"מע בתוספת נסיעה לכל₪  1.40 – נסיעות . מ"מע בתופסת₪   280 -  שרעבי תהילה

 (. נסיעות בגין למועצה הגעה מועד בכל עבודה שעות 2 יחויבו) מ"מע בתוספת₪  250  זיתוני אייל

 : החלטה

, ועץהי . השירותים סל בניית בתהליך נותנת שהמועצה השירותים כלל על דגש קיים תהילה של שירותב

 רוצה המועצה בעוד( בהצעתו כמפורט) ליישובים תקציבי שירותים סל תהליך בליווי מתמקד, זיתוני אייל

 ". כסף שווי"ב או בתקצוב רק בהכרח מתבטא שאינו שירותים סלב להתמקד

₪  20,745 של התקשרות בהיקף שרעבי תהילה' הגב אם התקשרות לאשר מחליטה הוועדה האמור לאור

.מ"מע כולל₪(  וחמש ארבעים מאות ושבע ףאל עשרים)
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 1532 תקציבי סעיף העמק עין בינוי תוכנית הכנת:  2 נושא

 מציעים - 5 ל יהפני  תהנעש

מ"מע בתוספת₪  אלף 75 – דור מיכל

מ"מע בתוספת₪  אלף 82 – ענבר איריס

מ"מע בתוספת₪  אלף 150 – קשטן אסף

  מ"מע בתוספת₪  אלף  60 – נמליך עמית

מ"מע בתוספת שח אלף 45 – גולדשטיין אורן 

 :החלטה

 ההצעה)₪  45,000  של התקשרות בהיקף( אדריכלים כאן) גולדשטיין אורן עם התקשרות מאשרת הוועדה

 .מ"מע בתוספת( ביותר הנמוכה

            ______________              ______________________________

ד"עו, פישר אריאלח"רו, כהן מיכל         אזולאי אברהם  

 משפטי יועץ     המועצה גזברית       המועצה ל"מנכ  
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