
 

 

 

 

 19/16מס' ישיבת וועדת התקשרויות פרוטוקול 

 22/10/19מיום: 

 נוכחים: 

 ליאור מדהלה, מנכ"ל המועצה 

 , יו"ר ועדת התקשרויות, מהנדס המועצהסלאבן פנוביץ'

   , חברת וועדהגלית דמארי סקורקה, יועמ"ש למועצה

 , חבר וועדה רמי אומיד, גזבר המועצה

             

  הישיבה:ת מטר

     .ניהול למועצה המקומית גדרה ועץ אסטרטגי/יבחירת 

אושרו יציאה לנוהל התקשרויות למתן ייעוץ אסטרטגי/ניהול  , 15/19לפי פרוטוקול  19.09.19יום: ב. 1

 למועצה המקומית גדרה ונוסח הפנייה למציעים. 

 .  נעשתה פנייה לשלושה מציעים:  2

 טואטי -ד"ר אפרת כהן -א. חב' קוגניטה

 יאופיר לוב. 

 חב'  בן חורין אלכסנדרוביץ  ג. 

 הצעות בלבד, מאופיר לוי וח' קוגניטה.   2. התקבלו 3

 

 : החלטת חברי הועדה 

עברה את כל תנאי הסף ואף קיבלה אופיר לוי בבדיקה של שתי ההצעות שהתקבלו, נמצא כי ההצעה של 

 . א כנספח ניקוד גבוה יותר בטבלת המצורפת 

 . אופיר לוימחיר של לפיכך, הוחלט לאשר את הצעת ה

 

 

____________ ________                   ____________________                       ____________________ 

   רמי אומיד,                     עו"ד גלית דמארי סקורקה,                     מהנדס המועצה, ן פנוביץ' אבסל                   
 , חבר גזבר המועצה                        , חברההיועצת המשפטית תקשרויות                     יו"ר ועדת ה                         

 

 מור אידןרשמה:                                                                                                                                                                

  :                                                                                                                            העתק                

 יואל גמליאל, ראש המועצה                 

 משתתפים               



 

 

        

 

 א' נספח 

 

  -קוגניטה קריטריון 
 אפרת כהן

מקסימום  משקל  אופיר לוי  
 בנקודות

 אופן הניקוד

גובה שכה"ט 
כמפורט בכתב 

 ההצעה

  –ההצעה הזולה ביותר  נקודות  30 28.4 30
בהתייחס לייעוץ לא  
כולל העתירות, תנוקד ב 

נקודות והיתר ינוקדו  30
באופן יחסי לפי הנוסחה  

 הבאה:  

כה ביותר  ההצעה הנמו
מכלל ההצעות הכשרות 

X20  

 ההצעה המוצעת 

מספר שנות 
ניסיון בייעוץ 

אסטרטגי  
לרשויות 
 מקומיות 

שנים )כולל(:            3עד  נקודות 20 20 לא הוגש 
 נקודות  10

שנים:                    3מעל 
 נקודות  20

הניקוד יתבסס על בסיס 
המסמכים שיצורפו 

 להצעת המציע.   

על בסיס המלצות  נקודות 50 50 40 ות כלליתהתרשמ
שיוגשו במסגרת ההליך,  
ובמידת הצורך ועל פי  
שיקול דעת בלעדי של  
ועדת ההתקשרויות, על  

 בסיס ראיון.

 95.5 נק' 70 סה"כ 

 

בהצעה המקורית חלה טעות סופר באופן הניקוד, בקטגוריה: "גובה שכה"ט כמפורט בכתב   •
  נקודות  30 ב  תנוקד , העתירות כולל  לא  לייעוץ  בהתייחס  – ביותר הזולה  ההצעה ההצעה", 

 .  20ולא ב


