
 

 

 

 1202/41 פרמס נוהל יועצים -ממצאים בדיקת 

י בפרויקטים ברחבי המועצה המקומית תעשייתית נאות  למתן שירותי תכנון ראש

 .חובב

  מס'   ציםיוע  נוהל  את    המועצה"( " להלן:  ית נאות חובב )ת תעשיית צה מקומיפרסמה מוע  12/12/2021ביום   .1

נוהל  ה   .י בפרויקטים ברחבי המועצה המקומית תעשייתית נאות חובבלמתן שירותי תכנון ראש  2021/41

 : כלל ארבעה פרויקטים שונים ברחבי המועצה

 . פני מע"מל ₪ 1,500,00  -ארייםם סולפאנליי מבנה המועצה ע"   תכנון קרוי חניות 1.1

 לפני מע"מ.   ₪ 250,000 -משרדים על פי חתך עקרוני 5הסבת מחסן ל  1.2

 ני מע"מ. לפ  ₪ 500,000  -על פי תכנית עקרונית תכנון חדר כושר ומגורי כב"ה 1.3

 לפני מע"מ. ₪ 100,000 -ניסת הולכי רגל למבנה מועצהכ 1.4

 

 : רט להלןפומ כ חבטוודלעיל שפורטו  דות עבול בהתאםעות מחיר ציעים נדרשו להגיש הצהמ .2

חניות  2.1 קרוי  ע"   תכנון  המועצה  סולארייםי  מבנה  חשבונות  המ שכ"ט    5%-3.2%ן  בי  פאנלים 

 ם. חריגי כוללולא  בפרויקטבלן הביצוע מאושרים של קה

מאושרים של  החשבונות  המ שכ"ט    17%-10%בין    משרדים על פי חתך עקרוני  5הסבת מחסן ל   2.2

 .םחריגי כוללולא  יקטרו בפצוע בלן הביק

כב"ה 2.3 ומגורי  כושר  חדר  עקרונית   תכנון  תכנית  פי  חשבונות  המ שכ"ט    17%  -10%בין    על 

 . םחריגי כוללולא  בפרויקטבלן הביצוע מאושרים של קה

מועצה כ 2.4 למבנה  רגל  הולכי  קהחשבונות  המשכ"ט    20%-13%בין    ניסת  של  בלן  מאושרים 

 . םחריגי כוללולא  בפרויקטהביצוע 

 

(  50%שעור שכר הטרחה המבוקש ע"י המציע )  -שני מדדים: מדד המחירינוקדו בחלוקה להמציעים  ות  הצע .3

 (. %05ם )יעה והמצי עצההכות  ת איהערכ -כותמדד איו

 

 : בלבד הצעה אחתת המכרזים בתיב הונמצאות טפ מעת תיחפ בוצעה 03/01/2022 םיוב .4

 כמפורט להלן:  -בע"מ  פיקוח וביצוע, יועצים,מתכננים סאמר עבוד הנדסה     – 1מס' מציעה 

מאושרים של  החשבונות  ה משכ"ט    4%  פאנלים סולארייםי  מבנה המועצה ע"  תכנון קרוי חניות 4.1

 ם.חריגי כוללולא  בפרויקטבלן הביצוע ק

ל   4.2 מחסן  עקרונימשרדים    5הסבת  חתך  פי  קהחשבונות  ה משכ"ט    %11  על  של  בלן  מאושרים 

 . םחריגי כוללולא  בפרויקטהביצוע 

מאושרים של ה חשבונות  המשכ"ט    %31  על פי תכנית עקרונית  תכנון חדר כושר ומגורי כב"ה 4.3

 .םחריגי כוללולא  בפרויקטבלן הביצוע ק

מועצהכ 4.4 למבנה  רגל  הולכי  קמאושרים  החשבונות  ה משכ"ט    15%  ניסת  הביצוע  של  בלן 

 . םחריגי כולל ולא  רויקט פב



 

 

 

 עמידה בתנאי הסף    .5

הוכחה עמידה   ל ידי המציע לאפנייה כפי שהוגשו ע אולם מעיון במסמכי ה, מתנאי הסף נבדקו על ידי הח" 

 .  שלמההה לנעשתה פניהמציע, ן  בתנאי סף לעניין ניסיו

 ומהם עולה כי המציע עומד בתנאי הסף.  מסמכים השלים את ההמציע 

 א'נספח  ןמצ"ב ומסומ תנאי הסףב הציעהמת טבלת עמיד

 

נקודות בגין מכתבי המלצה  הופחתו  -יה למציעיםבהתאם למדדי האיכות כפי שנקבעו בפני נוקדו הצעות  ה .6

   ן נספח ב'מצ"ב ומסומ   -הלא לפי פורמט המועצ

 

 :  את ניקוד המציעים למדד המחיר ומדד האיכות  מת להלן הטבלה המסכ .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, יועצים,מתכננים סאמר עבוד הנדסה  חברת "  -חידההי  עהאור האמור, המלצתי היא לבחור בהצל

 ך יועצים.  בהליכזוכה  " בע"מ פיקוח וביצוע

  

 

                                                                                                                                                                                                                             

 וננפלד א ד גיאדר'                                                                                                                      
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