דו"ח שנתי 2018

מועד התכנסות מספר
הליך
הוועדה
10.4.2018

1.5.2018
23.5.2018
23.5.2018
28.5.2018
12.6.2018
24.6.2018

סוג העבודה

היועץ

 3/2018מתן שירותי תכנון כוללני דרך הנדסה בע"מ
לשדרוג שכונת נטעים
בנתיבות על בסיס תוכנית
מדידה
שירותי
 1/2018מתן
בקרה אספקט מהנדסים
תקציבית הנדסית
תכנון
קונסטרוקציה לאזור אסף רועי הנדסה בע"מ
 12/2018תעשייה טכנולוגי
 2/2018תכנון מערכות חשמל לאזור י.אהרוני הנדסת חשמל
בע"מ
תעשייה טכנולוגי
ניהול ופיקוח על ביצוע
 5/2018עבודות הפיתוח באזור יניב גורוביץ מהנדסים
תעשייה טכנולוגי
מתן שירותי ניהול ופיקוח
 14/2018על ביצוע עבודות פיתוח יניב גורוביץ מהנדסים
בשכונות נטעים ונווה נוי
תכנון כוללני של טיילת נחל
 24/2018בוהו באזור שכונת החורש צורנמל -טורנר
שירותי ניהול ופיקוח על
ביצוע עבודות בניית בית
כנסת במגרש  ,100שכונת
נווה שרון

היקף כספי של ההתקשרות
(לא כולל מע"מ)
₪ 825,000

 ₪ 198עבור שעת עבודה
 3.06%מעלות פרק הקונסטרוקציה
במבנה המתוכנן
₪ 105,601
 2.7%מחשבון קבלן מבצע
 3.4%מחשבון קבלן מבצע
₪ 821,159
₪ 139,612

יניב גורביץ מהנדסים

24.6.2018

18/2018

25.6.2018

מתן שירותי תכנון כוללני
 20/2018לשדרוג שכונת נווה נוי
(חלק חדש וישן)

25.6.2018

26/2018

תכנון ועיצוב מבנה ציון
הבבא סאלי

25.6.2018

מתן שירותי תכנון אדריכלי
 19/2018במסגרת פרויקט להרחבת גוטמן אסיף אדריכלים
העיר נתיבות

 ₪ 975,000לא כולל מע"מ
דרך הנדסה בע"מ
איבגי -קרמן אדריכלות

₪ 150,500
 ₪ 450,000לא כולל מע"מ

משרד עו"ד חייקין ,דרור –  ₪ 8,440לחודש
לזר
 ₪ 19,500לחודש
גילה אורון ייעוץ תכנוני
וניהול פרויקטים

27.6.2018

 15/2018מתן שירותי ייעוץ משפטי

27.6.2018

16/2018

מתן שירותי ייעוץ תכנוני
וליווי הועדה המקומית /
בקידום תכניות
סטטוטוריות

2.7.2018

13/2018

מתן שירותי מדידה
קרקעית לתכנית מפורטת
מס' תמ"ל  -1040רמות
יורם

מ.א הנדסה גאודטית מיפוי
ומדידות בע"מ

2.7.2018

25/2018

תכנון בית העלמין החדש
בנתיבות

 6יועצים המתכננים בפועל ( ₪ 314,192סכום תכנון כולל עבור 6
יועצים)
את השכונה הקיימת

₪ 178,000

מועד התכנסות מספר
הליך
הוועדה

סוג העבודה

היקף כספי של ההתקשרות
(לא כולל מע"מ)

היועץ

29.7.2018

6/2018

מתן שירותי ניהול ופיקוח
על ביצוע עבודות פיתוח
במסגרת תמ"ל 1040
בשכונת רמות יורם

16.8.2018

22/2018

מתן שירותי ניהול ופיקוח
על ביצוע עבודות התשתית
והפיתוח במתחם "נתיב
המעלה"

קורן גואטה ניהול ופיקוח
וייעוץ הנדסי בע"מ

2.10.2018

21/2018

מתן שירותי ניהול ופיקוח
על ביצוע עבודות התשתית
והפיתוח במתחם "רמות
מאיר"

קורן גואטה ניהול ופיקוח
וייעוץ הנדסי בע"מ

16.10.2018

23/2018

מתן שירותי תכנון מפורט
לביצוע של תנועה ,דרכים,
ניקוז ועבודות עפר במתחם
"רמות מאיר" וכן תיאום
תשתיות וייעוץ בהכנת
תכנית בינוי במתחם

אמי מתום מהנדסים בע"מ

4.11.2018

29/2018

מתן שירותי תכנון מפורט
לביצוע של תכנון נוף
במתחם "רמות מאיר"
וייעוץ עבור הכנת תכנית
בינוי למתחם

אסיף ברמן -נועה ברוט
אדריכלי נוף בע"מ

4.11.2018

27/2018

מתן שירותי תכנון מפורט
לביצוע של תאורת דרכים
צמתים ורחובות במתחם
"רמות מאיר" וכן תיאום
תכנית ותכניות תקשורת,
וייעוץ בהכנת תכנית בינוי

י.אהרוני-
בע"מ

חשמל

19.11.2018

28/2018

מתן שירותי תכנון לתכנית
בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500
במתחם רמות מאיר

גוטמן אסיף אדריכלים בע"מ

10.01.2019

מתן שירותי תכנון של
פיתוח נוף " וייעוץ בהכנת
30/2018
תכנית שלד במתחם "A1

15.01.2019
27.01.2019
18.2.2019
3.3.2019
3.3.2019

 3.3%מחשבון קבלן מבצע
א .אפשטיין ובניו
 3.2%מחשבון הקבלן המבצע

 2.5%מחשבון הקבלן המבצע

₪ 900,000

₪ 960,000

₪ 300,000
הנדסת

₪ 415,000

₪ 195,00
קו בנוף אדריכלות נוף בע"מ

טיבי ליין מהנדסים ויועצים  4.2%מחשבון הקבלן המבצע
מתן שירותי פיקוח וניהול
 32/2018בפרויקט גשר וייצמן
בע"מ
₪ 120,000
מתן שירותי תכנון אדריכלי
אורות נופר אדריכלים ומתכנני
נועם
 37/2018לביה"ס
ערים בע"מ
בנתיבות
 198ש"ח לשעת עבודה (היקף חודשי
של מינימום  100שעות עבודה).

 34/2018מתן שירותי בקרת לוחות אביטל נעמה קטשר ושגית
זמנים
רובינוף אביטל"
"מאיר ₪ 342,000
הזוכה-
תכנון אדריכלי לביה"ס היועץ
 35/2018מגרש  801שכונת נווה שרון קריספין" היות והצעתו הנה
הצעה כשרה והטובה ביותר
 39/2018מתן שירותי תכנון אדריכלי היועץ הזוכה" -גוטמן אסיף ₪ 300,000

מועד התכנסות מספר
הליך
הוועדה

סוג העבודה

היועץ

למבנה מרכז פסגה למורים אדריכלים בע"מ" היות
והצעתם הנה הצעה כשרה
בנתיבות
וטובה

היקף כספי של ההתקשרות
(לא כולל מע"מ)

