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 פניה תחרותית למציעים מתוך רשימת מציעים
 .המועצה המקומית קרית יערים מתן יעוץ אסטרטגי וטקטי עבור

 
 

  נוכחים

 מנכ"ל המועצה  – אברהם רוטנברג

 גזבר המועצה  – שמואל רוטנברג

 ש  יועמ"  – לירן ולצמן

 

 

 דיון

 : במסגרת הפניה הוגשו הצעות על ידי שלושה מציעים .1

1.1 ------------------------------- 

1.2   ------------------------------ 

 "( חלופה)להלן: " 511723280חלופה קהת בע"מ ח.פ 1.3

 

 ההצעות ומצאה כי: ועדה בחנה את  וה .2

שנות  10 דורשלתנאי הסף  3.2סעיף  –אינה עומדת בתנאי הסף  -----------ההצעה של  2.1

ניסיון לפחות בייצוג רשויות מקומיות בפני ועדות גיאוגרפיות וועדות להרחבת גבולות.  

 שנות ניסיון כנדרש.  10לא הציגו   ------------ 

שנות   10  דורשלתנאי הסף    3.2סעיף    -אינה עומדת בתנאי הסף    -------------- ההצעה של 2.2

  ניסיון לפחות בייצוג רשויות מקומיות בפני ועדות גיאוגרפיות וועדות להרחבת גבולות.

 שנות ניסיון כנדרש.  10 ו לא הציג-------------

ניסיון של למעלה   הירו והציגועומדת בתנאי הסף, חלופה הצ נמצאה  ההצעה של חלופה   2.3

 ר שנים, אך לא צרפו אסמכתאות להוכחת הניסיון. מעש

 

לאור הדחיפות והעובדה כי ההצעה של חלופה נותרה ההצעה היחידה העומדת בתנאי הסף, פנה   3

המועצה חמישהלשלושה  טלפונית    מנכ"ל  ש  מתוך  בהצעתם.   'חלופה'ממליצים  רשמו 

שביעות רצון מהשירות והעשייה  הביעו  ו  'החלופ 'את הניסיון המקצועי של    הממליצים אישרו

שנים בהתאם לנדרש בתנאי    10וכן אישרו את משך הליווי אשר עולה על    של חלופה  המקצועיות

 .הסף



 

 שוחח עם הממליצים הבאים: מנכ"ל המועצה, ,אבי רוטנברג 4

 . ראש המועצה שער הנגב בעבר, כיום סגן שר הבטחון -אלון שוסטר  4.1

 . ראש המועצה דליית אל כרמל –חלבי  רפיק 4.2

 . מהנדס המועצה עמק חפר –ארווין אברומוביץ  4.3

 

ראש המועצה    –יצחק רביץ, ראש המועצה, פנה לממליץ נוסף המופיע ברשימה, למר דן כהן   5

וכן    ה' חלופ'דן כהן הביע גם הוא שביעות רצון מהשירות והעשייה המקצועיות של מר רכסים. 

 שנים בהתאם לנדרש בתנאי הסף.  10אשר עולה על אישר את משך הליווי  

 

 החלטה 

 והחליטה כדלקמן: לאור האמור לעיל התכנסה הועדה  .1

a. לפסול את ההצעות של : 

i.  ---------------- 

 ההנמקה: אי עמידה בתנאי הסף המקצועי. 

ii.  -------------- 

 ההנמקה: אי עמידה בתנאי הסף המקצועי. 

b.   כהצעה הזוכה.  חלופה קהת בע"מלבחור בהצעה של 

הסף ההצעה של חלופה נמצאה תנאי  ההנמקה: בהתאם להוראות הפניה ולדרישות  

 עומדת בדרישות ובתנאים.  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 


