
נימוקים לבחירהספק זוכהנושא ההליךתאריך וועדה

א הנדסה.אמנהל פרוייקטים אגף הנדסה25.03.18
הספק שנבחר כראשון בהליך הוא משה ארונס אך הנציג שהיה צריך להיות מטעמו הסיר מועמדות והנציג החדש 

.מטעמם לא עמד בתנאי הסף לכן הוועדה החליטה לאשר את הספק הבא אחריו מבחינת ציון

.נבחרה הצעת המחיר הזולה ביותר מבין השלושה שהתקבלואריאלה רבינוביץתוכנית אב למים וביוב02.05.18

.הספק נבחר בגלל ניסיון עשיר יותר בתחוםפטפוטקבלת שרותי שיווק ומיתוג באינטרנט וברשתות החברתיות08.05.18

. מציעים בתחום האיכות והמחיר5הספק נבחר לאחר שקיבל את הניקוד הגבוה ביותר מבין מיכה ורטסקישרותי ליווי מנהלים08.05.18

.הספק נבחר מאחר ויש לו ניסיון בתחום ולא נמצאו ספקים אחרים אשר נותנים מענה כפי שנדרש באיזורפרידה בן דודיועץ למתן שרותי ליווי ויעוץ לוועדה המקומית15.05.18

. המציעים3הספק שנבחר קיבל את ניקוד האיכות הגבוה ביותר מבין מ"ברן ישראל בעס"מנהל פרוייקטים לביה07.06.18

19.06.18
תכנון כתיבת מפרטים בתחום הסטנדרטיזציה מתקני ביוב , יעוץ

וניקוז
. מציעים כששקלול הניקוד שלו בין איכות למחיר היה הגבוה ביותר מבין השאר המציעים3הספק שנבחר מבין אורי צסלר

הספק נבחר לאחר ששקלול הניקוד שלו בין איכות למחיר היה הגבוה ביותר מבין שאר המציעיםאריה אוחנהשרותי בדיקת היתרים03.07.18

.הספק נבחר כספק שני לשירות לאחר ששקלול ניקוד האיכות והמחיר היו הגבוהים ביותרמ"בע (ש.ד)בר טכנולגיותשרותי בדיקת היתרים03.07.18

הספק שנבחר קיבל את  הניקוד הגבוה ביותר בשקלול בין איכות ומחירמ"ב מד בע.ה.דיעוץ תהליכי17.07.18

. שהתקבלו4-הצעת המחיר שנבחרה הייתה הזולה ביותר מבין ה אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיהשרותי ייעוץ הנדסי עבור מחלקת מים וביוב27.08.18

. מציעים אך רק הספק שנבחר כזוכה הגיש הצעה3-נעשתה פנייה למ"קנדו שרותי סביבה בעייעוץ וליווי ניטור שפכים27.08.18

. מציעים בניקוד האיכות והמחיר3הספק נבחר לאחר שקיבל את הניקוד הגבוה ביותר מבין לבני מהנדסיםתכנון קונסטרוקציה לתיכון עין גדי27.08.18

. מציעים אך רק הספק שנבחר כזוכה הגיש הצעה4נעשתה פנייה ל 'דקל גודוביץ' אדאדריכל לשימור אתרים27.08.18

.נבחרה הצעת המחיר הזולה ביותר מבין השלושה שהתקבלוויצמן ליברמן הנדסת חשמלשרותי ייעוץ חשמל בתיכון עין גדי16.09.18

. מציעים4הספק שנבחר קיבל את הניקוד הגבוה ביותר בשקלול איכות ומחיר מבין יוסי קורי' אדשרותי אדריכלות לתיכון עין גדי16.09.18

.הספק הנוסף שפנו אליו הסיר מועמדות. בפניה זו היה ספק יחיד שהגיש הצעהמ"חברת בר אלכס הנדסה וקבלנות בניין בעשרותי כמאות לתיכון עין גדי21.10.18

הספק שנבחר קיבל את הניקוד הגבוה ביותר בשקלול של איכות ומחירח עלאא ריאן"רושרותי ייעוץ שכר21.10.18

.הספק שנבחר הציע את הצעת המחיר הזולה ביותרמ"מלט מבנים בעהר עמשא, תכנון ובניית גן דו כיתתי23.10.18

הספק שנבחר קיבל את הניקוד הגבוה ביותר בשקלול איכות ומחירחברת אורבניקסשרותי ייעוץ בתחום חוקי עזר11.11.18

. מציעים כששקלול הניקוד שלו היה הגבוה מבין כל המציעים3הספק נבחר מבין ד נעמי לנדאו"עושרותי יעוץ משפטי בדיני עבודה11.11.18

.הספק נמצא במאגר היועצים והוועדה אישרה את ההתקשרות עימו בפטור מהליךחברת מהוד הנדסהתכנון תנועה בעבור פרוייקט הרחבת נווה זוהר25.11.18

. המציעים שהגישו3הספק שנבחר נתן את הצעת המחיר הזולה ביותר מבין מ"מאיר לוסקי מהנדסים בעשרותי יעוץ מיזוג אויר תיכון עין גדי25.11.18

.נבחר הספק שנתן את הצעת המחיר הזולה ביותרמ"א  הנדסה בע.אשרותי ניהול פרוייקט02.12.18

עץ השדה ניהול וייעוץ הנדסהשרותי ניהול פרוייקט02.12.18
הספק שנבחר  היה זה שקיבל את ניקוד ,  חברות שהציגו מועמדות ולאחר ראיונות ובחינת הצעות מחיר8מתוך 

.האיכות והמחיר הגבוה ביותר

.3- מציעים כששקלול הציון שלו בין איכות למחיר היה הגבוה ביותר מבין ה3הספק נבחר מבין מ"תכנון וסביבה בע, חברת אתוס אדריכלותשרותי יעוץ סביבתי לתוכנית כוללנית30.12.18

2018ח התקשרויות לשנת "דו


