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 נוהל יועצים                                                                                                                                                   

 
 ע"ש בבית העירייה  (, 2020 מרץ 15) ראשון יט' אדר  ביום שהתקיימה  התקשרויות ) נוהל יועצים(ועדת מישיבת 

 רמלה.  1פנחס זינגר ז"ל, רח' ויצמן 
 

 :נוכחים ה"ה
 

  מנכ"ל העירייה  ויו"ר הועדה                                   -רונן עזריה 
 גזברית העירייה  -רוזה עללאל 

  לשכה משפטית   -שרון בן יקר עו"ד 
 

 

  
 והבטחת איכות  בקרה מיועצים בתחום פנייה לקבלת הצעות הנדון:

בקרה והבטחת  בתחום טים אשר לגביהם נדרש ידע , ניסיון ומקצועיותקפרוימס'  לקדם מבקש אגף הנדסה 

   קטים )בינוי ופיתוח תשתיות(. איכות על ביצוע בפועל של  פרוי

  במאגר היועצים כדלקמן: הרשומים יועצים  8-ל מעוניין לפנות  אגף הנדסהלשם כך, 

צ.ק. הנדסה בע"מ, אספקט מהנדסים בע"מ, גיאוכום בע"מ, אי.אס.קיו הנדסה בע"מ, חירם שלמה הנדסה בע"מ, 

 איליקון בע"מ, יוגן הנדסה בע"מ, פורט מהנדסים בע"מ. 

 

 **  יודגש כי המציעים עומדים בתנאי הסף הכללים שנקבעו בבקשה לקבל הצעות לכניסה למאגר וכן

 לתחום הייעוץ אליו הגישו הצעתם. סף ספציפיים בתנאי      

 המציעים עומדים בתנאי הסף ובהצעתם לא נמצאו פגמים.      

 

 ומסומנת כנספח א'.  כלכלן אגף הנדסהמצ"ב  חוות דעת מקצועית של 

 מצ"ב חוות דעת משפטית ומסומנת כנספח ב'. 

באופן בו רשות מקומית  (3)8בתקנה  את השימוש יםמסדיר 5/2017מנכ"ל מס' חוזר ו  8/2016חוזר מנכ"ל מס' 

ע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון ולהתקשר ללא מכרז בחוזה " לביצ רשאית 

 . "מיוחדים

בקרה והבטחת איכות על ביצוע בנושא  פרויקטים ניהוליועצים בתחום נוכח העובדה כי ההתקשרות המבוקשת עם 

ואינה עבודה  יות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדיםחדורשת ידע ומומ בינוי ופיתוח תשתיות () פרויקטים בפועל של 

 ( ולאור חוות הדעת 3)8רתית כפי שקבוע בתקנה מקצועית שג

 :עצים של העירייה במאגר היו  יועצים  הרשומים 8 -ל פנייה הועדה מאשרת  המשפטית המצ"ב, 

גיאוכום בע"מ, אי.אס.קיו הנדסה בע"מ, חירם שלמה הנדסה בע"מ, צ.ק. הנדסה בע"מ, אספקט מהנדסים בע"מ, 

 ל יועצים. הבהליך תחרותי ) התמחרות( בהתאם לנוויציאה איליקון בע"מ, יוגן הנדסה בע"מ, פורט מהנדסים בע"מ, 

 
 
 
 

 ____________     _______________   ______________ 
 רוזה עללאל                      , עו"דשרון בן יקר          רונן עזריה                            

 גזברית העירייה                   לשכה משפטית           מנכ"ל העירייה                        

 


