






































































 
 

  

 2022יולי  21: תאריך        

 

 לכבוד 

 ועדת התקשרויות 

 כאן 

 

   גיוס מתכנן –המלצה לוועדה  הנדון:  

 

 בפרוייקט: לצורך קבלת הצעות מחיר  יועצים    5  פנינו ל 30/5/22ביום

כיתות    8ספר  - ביתהקמת   - ניהול הפרויקט, ניהול הביצוע ופיקוח:  פרויקט

 ביישוב בני נצרים ומועצה 

 נמצאו תקינות ועונות על הדרישות. 5הצעות, ההצעות נבדקו ו  5תקבלו ה

 

 PSN  :המלצתנו היא להתקשר עם המציע

 

 נימוקי הבחירה:  

 הצעה הזולה ביותר 

 

  

 

 בברכה,           

 

 



ס בנות בבני נצרים "ריכוז הצעות מחיר בקשר לבי

 כיתות בבני נצרים8תכנון אדריכלי עבור בית ספר 

מציע הצעה 

מוטי לבאן - מתכננים . ב.א(תושב המקום) מאומדן ביצוע 6.4%ט "שכ

דניאל גולדברג אדריכל(פיתוח+מבנה)מעלות חשבון ביצוע סופי של הקבלן  % 6.0ט "שכ

מ"אריקה לאוב אדריכלים בעמ"מע + 700,000

נאוה ינאי-ב מתכננים .א מאומדן ביצוע 6.4%ט "שכ

 כיתות בבני נצרים8ניהול ביצוע ופיקוח עבור בית ספר 

מציע הצעה 

אבל היסוד מהיקף העבודה2.9%ט "שכ

PSNמ " מעלות הפרויקט בתוספת מע2.85%ט "שכ

הנדסה. א.אמ"מע+ מעלות הבניה והפיתוח  3.8%

מ"איויטק בעמ"מע+ מעלות הפרוייקט  2.97%

 (שלומי לוי  )ל איכות הנדסה .ש( תושב המקום) 2.67%



הערות 
עדכון ההצעה לאחר 

הנחת תושב אשכול 

6.08%

ההצעה הזולה 

ההצעה הזולה

בהנחיה של מהנדס 

מועצה הצעה זו לא 

.נלקחה בחשבון
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