יום שני  06מרץ 2017
סיכום ישיבת וועדת התקשרויות לבחירת יועצים חיצוניים מס' 02/2017
מיום שלישי ,תאריך  28בפברואר  ,2017שעה 11:30
מקום הישיבה :משרד מזכיר העירייה
משתתפים ה"ה:

ראיד אלקרינאוי
עלי אבו אלחסן
עו"ד שרון שטיין

 גזבר העירייה ,יו"ר הוועדה מזכיר העירייה ,חבר הוועדה -היועץ המשפטי של העירייה ,חבר הוועדה

מוזמן ה"ה:

פאוזי אלקרינאוי

 -סגן מהנדס העיר

על סדר היום:
 .1מתן שירותי תכנון ,הכנת תוכניות לביצוע הוצאת היתר בנייה ,וליווי הליך הבניה בבתי
הספר 1.1 :בית אלחכמה שלב אחד.
 1.1אלהוזייל (חדש) שלושה שלבים.
 1.1אבן סינא ב (חדש) שלושה שלבים.
 .2סעיף מס'  - 1מתן שירותי תכנון ,הכנת תוכניות לביצוע הוצאת היתר בנייה ,וליווי הליך
הבניה בבתי הספר 1.1 :בית אלחכמה שלב אחד.
 1.2אלהוזייל (חדש) שלושה שלבים.
 1.3אבן סינא ב (החדש) שלושה שלבים.
רקע:
סגן מהנדס העיר ,פנה בהליך לקבלת הצעות מחיר ל 10 -אדריכלים להגשת הצעת מחיר לביצוע
העבודה נושא השירות.
להלן ההצעות שהתקבלו המחירים לא כוללים מע"מ.
שם המציע
ראג'ב זועבי
אחמד אבו עאבד
יוסף אבו ג'בר
עבד יאסין
שוקי שושני
פישר אלחנני
מרש אדריכלים
דוד נופר
גידי פובזנר
נתן פלדמן כרמלי

אלהוזייל
לא הגיש
170
155
לא הגיש
לא הגיש
155
לא הגיש
170
199
לא הגיש

אבן סינא
לא הגיש
170
155
לא הגיש
לא הגיש
155
לא הגיש
170
199
לא הגיש

בית אלחכמה
לא הגיש
170
100
לא הגיש
לא הגיש
180
לא הגיש
170
199
לא הגיש
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דיון:
סגן המהנדס ,המליץ לוועדה לבחור לכל בי"ס באדריכל אחר ,והציע כדלקמן:
לבית ספר אלהוזייל  -אדריכל יוסף אבו ג'בר
לבי"ס בית אלחכמה  -אדריכל דוד נופר
בי"ס אבן סינא ב'  -אדריכל אחמד אבו עאבד.
הצעת המחיר למ"ר (מובנה) לא כולל מע"מ.
בי"ס בית אלחכמה
בי"ס אבן סינא
בי"ס אלהוזייל

 6כיתות  +חדרי ספח
 18כיתות  +חדרי ספח
 18כיתות  +חדרי ספח

 1,190מ"ר.
 1,648מ"ר.
 1,648מ"ר.

החלטה :הוועדה מחליטה לאמץ המלצת סגן המהנדס ,ומחליטה להתקשר לביצוע העבודה
עם :בי"ס אלהוזייל  -אדריכל יוסף אבו ג'בר בסך  ₪ 155למ"ר  +מע"מ.
בי"ס בית אלחכמה – אדריכל דוד נופר בסך  ₪ 170למ"ר  +מע"מ.
בי"ס אבן סינא ב' – אדריכל אחמד אבו עאבד בסך  ₪ 170למ"ר  +מע"מ

ננעלה הישיבה,

________________
ראיד אלקרינאוי

גזבר העירייה ,יו"ר הוועדה

________________
עלי אבו אלחסן

מזכיר העירייה ,חבר הוועדה

_______________
עו"ד שרון שטיין

היועץ המשפטי של העירייה ,חבר הוועדה

אישור רה"ע________________________________________________ :
תאריך_____________ :

חתימה________________ :

העתק :משתתפים ,רה"ע ,מבקר ,חשב מלווה

עמוד  2מתוך 2
ת.ד 8 .רהט  -מיקוד  85357טל  9914800-08 :פקס 9914860-08 :

:secrht@ladpc.gov.il

E-mail

