
 

 

 51-2020/4מס' התקשרויות רוטוקול  ועדת פ
 נוהל יועצים                                                                                                                                                   

 
 ע"ש בבית העירייה  (, 2020 יליו 14)   תמוז' כב  שלישי ביוםשהתקיימה  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 
 

 

  
 

 ניהול פרויקטים ופיקוח מיועצים בתחום פנייה לקבלת הצעות הנדון:

ניסיון טים אשר לגביהם נדרש ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון, קפרוימס'  לקדם מבקש אגף הנדסה 

 ניהול פרויקטים ופיקוח.  בתחום ומקצועיות

  במאגר היועצים כדלקמן: הרשומים יועצים  91-ל מעוניין לפנות  אגף הנדסהלשם כך, 

  י.א. הנדסה בניה ותשתיות בע"מ, ר.רון בקרה וניהול פרויקטים בע"מ, -שיא -ניהול פרויקטים בע"מ, פרו ע.יפה

  ני וניהול פרויקטים בע"מ, ב.ע. נריה הנדסה בע"מ, דבלמן פרצלינה ניהול פרויקטים ומבניםברן וולף תכנון אור

 בע"מ, ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ, עתיר )ע.א( מהנדסים בע"מ, תמך י.ג הנדסה אזרחית בע"מ, 

 אלמלם הנדסה וניהול בע"מ, ארז הררי הנדסה וייעוץ בע"מ, אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ, 

ויזמות בע"מ, מ.ד.מ ניהול הלאור ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ, תנע ניהול פרויקטים בע"מ, מ.גרונסקי הנדסה 

 פרויקטים בע"מ, ממן ניהול ופיקוח בע"מ, זהר שמר ניהול פרויקטים בע"מ, ד.ד. הנדסה אזרחית בע"מ.

 

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

 .סף ספציפיים לתחום הייעוץ אליו הגישו הצעתם בתנאי      

 המציעים עומדים בתנאי הסף ובהצעתם לא נמצאו פגמים.      

 

 ומסומנת כנספח א'. חוות דעת מקצועית  -מצ"ב 

 חוות דעת משפטית ומסומנת כנספח ב'.  -מצ"ב

 

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

 ע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, ולהתקשר ללא מכרז בחוזה " לביצ מקומית רשאית 

 . "או יחסי אמון מיוחדים

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

יות מיוחדים או חדורשת ידע ומומ ופיקוח פרויקטים ניהוליועצים בתחום נוכח העובדה כי ההתקשרות המבוקשת עם 

 המשפטית המצ"ב,  ( ולאור חוות הדעת 3)8רתית כפי שקבוע בתקנה ואינה עבודה מקצועית שג יחסי אמון מיוחדים

 : כדלקמן  עצים של העירייהבמאגר היו  יועצים  הרשומים 19 -ל פנייה הועדה מאשרת 

 

 רון בקרה וניהול פרויקטים בע"מ,  י.א. הנדסה בניה ותשתיות בע"מ, ר. -שיא -ע.יפה ניהול פרויקטים בע"מ, פרו

ני וניהול פרויקטים בע"מ, ב.ע. נריה הנדסה בע"מ, דבלמן פרצלינה ניהול פרויקטים ומבנים בע"מ, ברן וולף תכנון אור

ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ, עתיר )ע.א( מהנדסים בע"מ, תמך י.ג הנדסה אזרחית בע"מ, אלמלם הנדסה 

 בע"מ, הלאור ניהול ופיקוח וניהול בע"מ, ארז הררי הנדסה וייעוץ בע"מ, אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע

 גרונסקי הנדסה ויזמות בע"מ, מ.ד.מ ניהול פרויקטים בע"מ,  פרויקטים בע"מ, תנע ניהול פרויקטים בע"מ, מ. 

 בהליך תחרותי ציאה ממן ניהול ופיקוח בע"מ, זהר שמר ניהול פרויקטים בע"מ, ד.ד. הנדסה אזרחית בע"מ, וי

 ל יועצים. ההתמחרות( בהתאם לנו)

 
 
 
 
 
 
 

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

 גזברית העירייה                   לשכה משפטית           מנכ"ל העירייה                        

 


