פרסום אודות התקשרויות עם יועצים ונותני שירותים ממאגר היועצים ונותני שירותים של המועצה המקומית כפר שמריהו
בהליכי בקשה להצעות מחיר ע"פ תקנה  )8(3וע"פ חוזר מנכ"ל משרד הפנים .8/2016
נושא ההתקשרות

זוכה

 1יעוץ בתחום שמאות מקרקעין

איילת לוז בן דב ,גיל סגל ,ארז שלום
(והמועצה רשאית להתקשר עם יועצים נוספים,
בהתאם לדירוג ההצעות).

מועד החלטת ועדת
ההתקשרויות
16/06/2020

נימוק על הזכייה
הזוכים דורגו ראשונים מבין המציעים ,על פי
הציון המשוקלל בהתאם לתנאי ההליך

 2מפעילי חוגים במרכז וייל

אהובה יצחקי ,אהובה קורשיא ,אור ידלין ,אורלי
פלד ,אורנה פורת ,אירית נוי ,כרמלה ולטר  -אפיקי
מדע ,יונתן בן ישי  ,יקיר פרנק ,מוטי אטיאס ,מור
קדר ,נורית רוזנברג ,אריק גולדנברג ,בועז ציוני ,נילי
קציר ,סטודיו נילי ,עופרה נצר ,עמרי גזית ,ענת
ראובן(עמותת רולרסקייט השרון) ,קארן גוטשלוק,
קרן תלם

07/07/2020

לגבי המציעים קארן גוטשלוק ויונתן בן ישי -
הזוכים קיבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר
בהשוואת ההצעות על פי תנאי ההליך.
לגבי יתר המציעים הזוכים -לא התקבלה הצעה
נוספת להפעלת אותו החוג (וניתן להתקשר עמם
לפי תנאי ההליך).

 3מטפלים בתחומים טיפול רגשי
ופרא רפואי ,והוראה מתקנת
(מטפלים למרכז כלנית)

אסיל מסארוה ,אסנת הרמן ,גל רזון ,ליאת ליפשיץ,
גלעד קירשנר ,שגית מנצור ,שרונה רייטר ,תמר
ולדמן

21/02/2021

הועדה אישרה את כלל המציעים בהליך כזוכים,
בהתאם לצרכיה ,לאור שביעות רצון קודמת
משירותיהם.

 4מתן שירותי תכנון
קונסטרוקטיבי ואיטום הקמת
אגם חידור מי גשם וחדר מכונות
(קונסטרוקטור לפרויקט נוריות)

מטעם גדעון זולקוב מהנדסים ויועצים בע"מ -
באמצעות עדי מלכיאלי.

17/03/2021

המציע קיבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר
מבין המציעים ,בהתאם לתנאי ההליך.

נושא ההתקשרות

זוכה

 5ייעוץ תחום תכנון עבודות הנגשת אדריכלים מנספלד קהת בע"מ
מבני ציבור וחינוך

מועד החלטת ועדת
ההתקשרויות
7/7/2021

נימוק על הזכייה
ההצעה הכשירה היחידה ,המציע בעל יכולת
לספק למועצה את השירותים הנדרשים לה.

 6הפעלת חוגים במרכז וייל

ויקטוריה נאומנקו ,וויט טכנולוגיות

12/10/2021

ההצעות הוגשו כנדרש ,המועצה מעוניינת
בהפעלת חוגים המוצעים על ידי המציעים

 7ייעוץ תנועה ותכנון הנדסי צומת
המעפילים  /השדות  /השקד

אוסמה חטיב הנדסה בע"מ

3/4/2022

הזוכה הוא המציע שקיבל את הניקוד
המשוקלל הגבוה ביותר על פי תנאי ההליך

 8שירותי ייעוץ ,ליווי וייצוג
משפטי בענייני שדה התעופה

עו"ד נרי ירקוני ,עו"ד ליאור כץ

10/7/2022

המציעים עומדים בתנאי ההליך ,בעלי ניסיון
משפטי ומקצועי ייחודי בליווי המועצה בענייני
שדה התעופה ,למועצה ניסיון חיובי קודם עמם.

