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 2022ביולי  14

 244023 -הנדסה 
 

 פרוטוקול ועדת השלושה
 

 : חברי הוועדה
 מנכ"ל העיריה 

 יועמ"ש  
 גזברית 

 
 מנהלי פרויקטים הנדסה  –טארק גרזוזי, רומיאו דכוור  משתתפים נוספים: 

 
 יציאה להליך דרך אשכול גליל מערבי   –  4כביש מספר  הנדון:   .1

 התקשרות במכרז משותף.              
 דיון:  

 נמצא כקבלן מקצועי אשכול הקבלן הבפרויקטים שבוצעו באמצעות   -גרזוזי  טארק
 עמד בלוח הזמנים ,והגיש עבודה באיכות טובה ,השימוש באשכול יכול   

המחירים שנשלם במכרז האשכול תואמים את האומדן שלי לעבודה   לקצר לנו זמנים.
 .25%-20%והם בהנחה ממחירון דקל בגובה של כ 

 
 רק אחר שהגוף ממן  אשכול מאשרים התחייבות קבלת תשלום  קבלני   - מורןאירית 
 . המקצועי שהקבלן מפקיד לשנת בדק  תבנוסף להתחייבו ,ת לרשו משלם

 
משותף דרך האשכול עפ"י התקציב   מכרז מאושר לצאת להליך בהתאם להחלטה 

 שנותר בפרויקט.
 
 

משותף דרך עם האשכול עפ"י התקציב  שמכרז אנחנו מבקשים להשתמש בהליך של  
 שנותר בפרויקט.

 
 מאושר החלטת חברי ועדת השלושה: 

 
 ימים מקבלתה.  10החלטה זו תפורסם באתר העירייה תוך  
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 יציאה להליך מכרז דרך אשכול גליל מערבי  -מכרז קרצוף וריבוד כבישים .2

 התקשרות במכרז משותף.              
 

 דיון:
פונה לחברי הוועדה כדי לקבל אישור לפנות לאשכול גליל מערבי     -דכוואר וארומי 

לביצוע העבודה הנ"ל , מתוך ניסיון  מדובר בקבלנים טובים באיכות גבוהה  וזמינים  
לפי האומדן שערכתי המחיר שמתקבל במכרז של האשכול   לביצוע העבודות במידי . 

ם בשוק ביחס  הנחה ממחירי דקל, וזה תואם את המחיר הקיי25%- 20%הוא כ 
 לאומדן שלי. 

 
 
בהתאם להחלטה ולבקשה מאושר לצאת להליך מכרז משותף מול אשכול גליל   

 מערבי. 
 

 מאושר החלטת חברי ועדת השלושה: 

 
 ימים מקבלתה.  10החלטה זו תפורסם באתר העירייה תוך  

 
 בניית אולם ספורט אורנים  –   1/2022מכרז מס' אס'   .3

 התקשרות במכרז משותף.  
 דיון:  
לאחר בדיקת כל מני חלופות אופציות   והתייעצויות שונות אם זה   –דכוואר  רומיו 

 מגורם כלכלי או הנדסי מבקש לקבל אישור לביצוע נוהל הצעות מחיר דרך משכ"ל .  
 

בהתאם להחלטה ולבקשה מאושר לצאת להליך מכרז משותף מול משכ"ל לפי תקציב  
 מושבים.  500מלש"ח ולפי  7.4

מושבים בכל  ההיבטים   500ל   250דעת עד הצגת הצעות מחיר את העלויות בין  נבקש ל
 העירוניים. 

 
 מאושר החלטת חברי ועדת השלושה: 

 
 ימים מקבלתה.  10החלטה זו תפורסם באתר העירייה תוך  

 

                         
 


