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 .1מכרז פומבי  – 14/2021שירותי ניהול תכנון ,ניהול בצוע ,תיאום ופיקוח בפרויקטים אשר יכללו
בהסכם הגג.
למכרז התקבלו  13הצעות בלבד.
מס' שם בעל ההצעה

הסכום הכולל של ההצעה
בש"ח (ללא מע"מ) או
הנחה באחוזים

ערבות

1

מסמכים מצורפים

סלמן יזמות והנדסה בע"מ

מצורפת טבלת מחירי ההצעות

לא נדרשה
ערבות

.1פרטי המשתתף ופירוט ניסיון  14ע"מ
.2תצהיר דיני עבודה
.3תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.4שאלון ניגוד עניינים  6ע"מ
.5תצהיר העדר קירבה
.6טבלת מסמכים להגשה
.7התאגדות החב'  2ע"מ
.8קורות חיים ותעודות  34ע"מ
.9מורשה חתימה
.10אישור רו"ח
.11דמי השתתפות במכרז
.12אישור ניהול ספרים
.13תעודת עוסק מורשה
.14אישור ניכוי מס
.15רשות התאגידים  2ע"מ
.16המלצות  13ע"מ
.17תשובות והבהרות
.18דיסק און קי

2

פרו-ש.י.א הנדסה בנייה
ותשתיות בע"מ

מצורפת טבלת מחירי ההצעות

לא נדרשה
ערבות

.1פרטי משתתף וניסיון קודם  7ע"מ
.2המלצות  2ע"מ
.3פרופיל חברה  3ע"מ
.4תעודת עוסק מורשה
.5פקודת החברות
.6ניכוי מס
.7ניהול ספרים
.8רשות התאגידים  2ע"מ
.6אישור רואה חשבון
.7קורות חיים בעלי חב' ניסיון ותעודות  52ע"מ
.8אישור רו"ח
.9תצהיר דיני עבודה
.10תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.11ניגוד ענייניים  6ע"מ
.12העדר קירבה
.13טבלת מסמכים להגשה
.14תשובות והבהרות
.15דמי השתתפות במכרז
 .16דיסק און קי

3

לנדקו ישראל ייזום וניהול
בע"מ

מצורפת טבלת מחירי ההצעות

לא נדרשה
ערבות

.1פרטי המשתתף ופירוט ניסיון  13ע"מ
.2איגוד ורישום חברה  2ע"מ
.3שינוי שם חברה
.4תוכן עניינים
.5תשובות והבהרות
.6קורות חיים ותעודות  27ע"מ
.7המלצות  16ע"מ
.8דמי השתתפות במכרז
.9ניגוד עניינים  6ע"מ

טלפון09-7649192 .

.10פרופיל חב'  7ע"מ
.11אישור ניהול ספרים
.12תצהיר דיני עבודה
.13תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.14עוסק מורשה
.15אישור ניכוי מס
.16אישור תאגידים  2ע"מ
.17אי העדר קירבה
.18מורשה חתימה
 .19דיסק און קי

 4א.י שטרן ניהול פרויקטים
הנדסיים בע"מ

מצורפת טבלת מחירי ההצעות

לא נדרשה
ערבות

.1תצהיר העדר קירבה
.2טבלת מסמכים להגשה
.3תעודת עוסק מורשה
.4שינוי שם חברה  2ע"מ
.5איגוד ורישום החב'
.6חוק החברות  3ע"מ
.7רשות התאגידים  3ע"מ
.8מורשה חתימה
.9אישור ניהול ספרים
,10אישור ניכוי מס
.11המלצות  14ע"מ
.12פרופיל חב'  14ע"מ
.13תשובות והבהרות
.14שאלון ניגוד עניינים  12ע"מ
.15תצהיר העדר קירבה
.16טבלת מסמכים להגשה
.17דמי השתתפות במכרז
.18תוכן עניינים
.19פרטי המשתתף ופירוט ניסיון  18ע"מ
.20קורות חיים ותעודות  49ע"מ
.21תצהיר דיני עבודה.
.22תצהיר לאנשים עם מוגבלות
 .23דיסק און קי

 5ס.א.ד.ג .הנדסה ובניין בע"מ

מצורפת טבלת מחירי ההצעות

לא נדרשה
ערבות

.1פרטי המשתתף וניסיון  6ע"מ
.2תצהיר דיני עבודה
.3תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.4שאלון לניגוד עניינים  12ע"מ
.5תצהיר העדר קירבה
.6טבלת מסמכים להגשה
.7תשובות והבהרות
.8פרופיל חב'  3ע"מ
.9תוכן עניינים
.10שינוי שם חברה
.11איגוד ורישום החב'
.12תעודת עוסק מורשה
.13מורשה חתימה  2ע"מ
.14רשימת פירוט חברות
.15אודות החב'  2ע"מ
.16רשות התאגידים  2ע"מ
.17אישור ניהול ספרים
 .18אישור ניכוי מס
.19דמי השתתפות במכרז
.20קורות חיים ותעודות  55ע"מ
.21המלצות  70ע"מ
..22טבלת פרויקטים  4ע"מ
.23פרופיל חב'  +תו תקן  23ע"מ
 .24דיסק און קי
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 6ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

מצורפת טבלת מחירי ההצעות

לא נדרשה
ערבות

.1תוכן עניינים
.2פרטי משתתף וניסיון  3ע"מ
.3טבלת ניסיון פרוייקט  4ע"מ
.4קורות חיים  25ע"מ
.5תצהיר דיני עבודה
.6תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.7שאלון ניגוד עניינים  6ע"מ
.8תצהיר העדר קירבה
.9טבלת מסמכים להגשה
.10דמי השתתפות במכרז
.11פרופיל חב'  7ע"מ
.12אישור רו"ח
.13אישור ניהול ספרים
 .14תעודת עוסק מורשה
.15אישור ניכוי מס
.16איגוד ורישום החב'
.17שינוי שם חב'
.18רשות התאגידים  2ע"מ
.19מורשה חתימה
.20תשובות והבהרות
.21מכון תקנים  3ע"מ
.22דיסק און קי

 7גדיש חברה להנדסה בע"מ

מצורפת טבלת מחירי ההצעות

לא נדרשה
ערבות

.1טבלת מסמכים להגשה
 .2תשובות והבהרות
.3פרטי משתתף וניסיון  5ע"מ
.4תצהיר דיני עבודה
.5תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.6שאלון ניגוד עניינים  6ע"מ
.7תצהיר העדר קירבה
.8המלצות ואישורי ניסיון  29ע"מ
.9קורות חיים ותעודות  23ע"מ
.10איגוד ורישום החב'
.11שינוי שם החב'
.12תעודת עוסק מורשה
.13מורשה חתימה
.14אישור ניכוי מס
.15אישור ניהול ספרים
.16רשות התאגידים  2ע"מ.
.17חוברת ברושור  19ע"מ
.18חוברת פרופיל חב'  33ע"מ
.19דמי השתתפות במכרז
 .20דיסק און קי

 8דוד אקרשטיין בע"מ

מצורפת טבלת מחירי ההצעות

לא נדרשה
ערבות

.1התאגדות החב'
.2תעודת עוסק מורשה
.3מורשה חתימה
.4אישור ניהול ספרים
.5אישור ניכוי מס
.6תו תקן  2ע"מ
.7פרופיל חב'  15ע"מ
.8רשימת ממליצים
.9דמי השתתפות
.10רשות התאגידים  2ע"מ
.11פרטי משתתף וניסיון  4ע"מ
.12אישור רו"ח
.13קורות חיים ותעודות  29ע"מ
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.14תצהיר דיני עבודה
.15תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.16שאלון למניעת ניגוד עניינים 12ע"מ
.17תצהיר העדר קירבה
.18טבלת מסמכים להגשה.
.19תשובות והבהרות
 .20דיסק און קי

מצורפת טבלת מחירי ההצעות

לא נדרשה
ערבות

 10מוטי הוניג הנדסה בע"מ

מצורפת טבלת מחירי ההצעות

לא נדרשה
ערבות

.1תשובות והבהרות
.2אודות החב'
.3תוכן עניינים
.4פרטי משתתף ופירוט ניסיון  4ע"מ
.5המלצות  4ע"מ
.6רשימת פרויקטים  3ע"מ
.7שאלון למניעת ניגוד עניינים  6ע"מ
.8קורות חיים  41ע"מ
.9המלצות  82ע"מ
.10פרופיל חב'  18ע"מ
.11דמי השתתפות במכרז
.12איגוד ורישום החב'
.13תעודת עוסק מורשה
.14אישור ניהול ספרים
.15אישור ניכוי מס
.16מורשה חתימה
.17תצהיר דיני עבודה
.18תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.19תצהיר העדר קירבה
.20רשות התאגידים  5ע"מ
.1טבלת מסמכים להגשה
.2התאגדות החב'
.3פרטי משתתף ופירוט ניסיון  5ע"מ
.4קורות חיים  21ע"מ
.5אישור רו"ח
.6דמי השתתפות במכרז
.7שאלון ניגוד עניינים  12ע"מ
.8פרופיל החב'  7ע"מ
.9אישור ניהול ספרים
.10תצהיר דיני עבודה
.11תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.12תעודת עוסק מורשה
13אישור ניכוי מס
.14רשות תאגידים  2ע"מ
.15תצהיר העדר קירבה
.16מורשה חתימה
.17תשובות והבהרות
 .18דיסק און קי

 11י.מלמן שירותי הנדסה בע"מ

מצורפת טבלת מחירי ההצעות

לא נדרשה
ערבות

.1תוכן עניינים
.2תשובות והבהרות
.3תצהיר דיני עבודה
.4תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.5תצהיר העדר קירבה  4ע"מ
.6טבלת מסמכים להגשה
.7דמי השתתפות במכרז
.8אודות החב' וניסיון  20ע"מ
.9המלצות  36ע"מ
.10איגוד ורישום החב'
.11רשות התאגידים
.12תעודת עוסק מורשה

 9עדי הדר – ייזום יעוץ וניהול
כלכלי בע"מ

טלפון09-7649192 .

.13אישור ניהול ספרים
.14אישור ניכוי מס
.15מכון התקנים
.16קורות חיים  69ע"מ
.17שאלון ניגוד עניינים  12ע"מ
.18פרטי המשתתף ופירוט ניסיון  3ע"מ
.19טבלת חוזים מצטברים  34ע"מ
.20חשבונות פרויקט  4ע"מ
.21תו תקן
 .22דיסק און קי

 12א.ס.ת תכנון והקמת
פרויקטים בע"מ

מצורפת טבלת מחירי ההצעות

לא נדרשה
ערבות

.1תוכן עניינים
.2פרטי משתתף ופירוט ניסיון  3ע"מ
.3תצהיר דיני עבודה
.4תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.5שאלון לניגוד עניינים  6ע"מ
.6תצהיר העדר קירבה
.7טבלת מסמכים להגשה
.8תשובות והבהרות
.9דמי השתתפות במכרז
.10רשות התאגידים  2ע"מ
.11תעודת עוסק מורשה
.12אישור ניכוי מס
13אישור ניהול ספרים
.14התאגדות החב'
.15מורשה חתימה
.16פרופיל החב'  6ע"מ
.17קורות חיים  28ע"מ
.18המלצות  6ע"מ
.19אודות החב'  4ע"מ
 .20דיסק און קי

 13זמיר-גת הנדסה וניהול בע"מ

מצורפת טבלת מחירי ההצעות

לא נדרשה
ערבות

.1תוכן עניינים
.2פרטי משתתף ופירוט ניסיון  3ע"מ
.3תצהיר דיני עבודה
.4תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.5שאלון לניגוד עניינים  6ע"מ
 .6תצהיר העדר קרבה
.7טבלת מסמכים להגשה
.8טבלת רשימת פרויקטים  4ע"מ
.9חשבונות ואומדנים  25ע"מ
.10המלצות  14ע"מ
.11פרופיל החב'  5ע"מ
.12קורות חיים  15ע"מ
.13תשובות והבהרות
.14תאודת התאגדות החב'
.15רשות התאגידים  2ע"מ
.16תעודת עוסק מורשה
.17מורשה חתימה
.18אישור ניהול ספרים
.19אישור ניכוי מס
.20דמי השתתפות במכרז
 .21דיסק און קי

 14אומדן

מצורפת טבלת מחירי ההצעות
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חתום ע"י עליזה זיידלר מהנדסת הרשות

עו"ד דוד רן יה :הנושא הוא מכרז פומבי  14/2021למתן שירותי ניהול תכנון ,ניהול ביצוע ,תיאום ופיקוח
בפרויקטים אשר יכללו בהסכם הגג של עיריית כפר סבא המכרז פורסם בהמשך לכוונת העירייה להתקשר עם רמ"י
ומשרד האוצר בהסכם הגג  -לתכנון ,פיתוח ושיווק של עתודות קרקע בתחום שיפוטה של העיר כפר סבא.
במכרז נרשם כי העירייה מתכוונת שניהול התכנון של הפרויקט יבוצע על ידי חברה אחת (הזוכה במכרז זה) וכי
לצרכי ביצוע ,הפרויקט יחולק למספר מתחמי משנה ,שינוהלו על ידי מספר חברות מנהלות כן נקבע אפשרות לפצל
את הזכייה במכרז גם לכלל חלקיה .במכרז נקבעו תנאי סף רלוונטיים לסוג השירותים הנדרשים במכרז .במכרז
נקבעו אמות מידה של "איכות" במשקל של  50%ו"מחיר" במשקל של  .50%בחינת "איכות" המציע כללה את
אמות המידה הבאות :המלצות וניסיון קודם של המציע ; כישורים וניסיון קודם של מנהל/י הפרויקט המוצע ;
התרשמות מהתאמה ויכולת אפקטיבית לבצע את השירותים.
במועד פתיחת תיבת המכרזים נמצאו בתיבת המכרזים  13מעטפות ומעטפת אומדן .ההצעות נבדקנו על ידינו בהיבט
העמידה בתנאי הסף ושלמות ההצעות כמו גם בניקוד הצעת המחיר ,אתם יכולים לראות בטבלה את הבדיקה
שביצענו ביחס לכלל המציעים .לאחר מכן עברו המעטפות /ההצעות להערכה בהתאם לתנאי המכרז ומדדי האיכות
לצוות ברשות מהנדסת העיר.
עליזה זיידלר :מדובר בשני פרויקטים שאמורים להיכלל בהסכם הגג תמל  1088צופית ,ותמל יוספטל ,שתי
התוכניות מכילות יחד כ  7500יח' דיור תוספתיות שהם יהיו הבסיס להסכם הגג .על מנת לצאת לתכנון תשתיות
אנו זקוקים למנהלי פרויקטים .יש עוד תוכנית אצטדיון ,היא לא תוכנית תמל"ית ,התוכנית שלה היא להוסיף עוד
 500יח' דיור בין האצטדיון לבין רח' בן יהודה ,הריסת אצטדיון קיים ובניית אצטדיון חדש במימון המנהל ,בכל
הסכם הגג כ  8,000יח' דיור .נושא התשתיות הוא נושא חשוב וככל שנקדים ונהיה מוכנים כך גם הפרויקטים
ותוכניות האלה יוכלו להתקדם בהקדם .יש תשתיות שנדרש לתכנן אותם כבר בשלבים המקדמיים ,ותשתיות על
כגון הכבישים ההיקפיים ,תשתיות מים ניקוז ביוב וככל שנקדים ,התכנון וההתאמה לתנאי השטח יוכלו להיכלל
בתוכנית עצמה .מנהלי הפרויקטים האלה גם אמורים ללוות אותנו בהליך של קידום תוכניות הבתמל ,לאחר
שהתוכניות יאושרו ,מעריכים שיקח כשנתיים ,המנהלי פרויקטים כל אחד נצוות אותם לפרויקט המתאים מקצועית
וכספית והוא ילווה את הפרויקט בביצוע  ,וכמובן והקשר הישיר וההיכרות שלו בזמן התכנון יוכל להטיב עם
הביצוע והקידום של הביצוע של פרויקטי התשתית .הפרויקטים שונים אחד מהשני ,אחד על קרקע ריקה תמל
 ,1088אחד פרויקט התחדשות עירונית תמל יוספטל  ,השלישי מורכב אצטדיון כדורגל ,שלושה פרויקטים
מורכבים עם תשתיות שונות לגמרי ,חלקן קשורות אחת לשנייה  ,למשל כביש  541זה תשתית חשובה גם לתמל
 1088וגם ליוספטל ,יש כאן את שמעון מנהל אגף תשתיות שביצע כבר פרויקטים כאלה כמנהל תשתיות ברשויות
אחרות.
עו"ד רן-יה :תוכלי בבקשה לפרט לחברי הועדה על הליך בדקת ההצעות?
עליזה זיידלר :התהליך ארך לא מעט ,עברנו בצורה מפורטת על כל הנתונים שמסרו החברות ומצאנו שיש צורך
לזמן אותם ,קיימנו ראיונות עם כולם וזה לקח זמן עם רובם קיימנו ראיונות אישיים ועם חלק מועט בזום לבקשתם.
במסגרת הראיונות התרשמנו מכולם ,כולם חברות וראויות  ,ובכל זאת אפשר לראות שלכולם אין הבדלים קריטיים
בניקוד למעט שניים שלוש חברות ,הניואנסים לא גדולים ומה שהיטה את הכף זה נושא המחיר וזה מה שהביא
לבחירת החברה שנבחרה .אנו מבקשים לבחור בעוד  4חברות אלה שאחריה לפי הציונים שאם נצטרך בעתיד.
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עו"ד קרן גרשון :לא הבנתי את נושא המחיר ,שיעור מעלויות התכנון.
שמעון גיטליץ :זה מחולק ל  , 2יש אחוז לתכנון ואחוז לביצוע ,זה משתנה בין המתכננים ,האחוז של התכנון גם אם
הוא גבוה הוא יחסית שולי לאחוז הביצוע ,אחוז הביצוע הוא משמעותי ,ולכן יש גם משקלים שונים ולפי המחיר ניתן
הניקוד ,ממחיר נמוך חששנו ,יתכן והוא לא היה ער למחיר ,היה מחיר מינימום ומקסימום שנקבע למכרז.
עו"ד קרן גרשון :האומדן לא מופיע?
עו"ד דוד רן יה – האומדן לא נמצא בטבלה ואת צודקת ,הוא נמצא בין  2.5 %ל  3.5%כי זה המינימום והמקסימום
של העירייה במכרז ,אביטל תבדקי בבקשה מה היה האומדן? האומדן מופקד בתיבת המכרזים ,קבענו מראש במכרז את
שיעור המינימום והמקסימום.
הדר לביא :ברמה האיכותית אם קראתי נכון את הטבלה מי שאנחנו בוחרים בעצם ניהל פרויקט אחד במועצת עמק
יזרעאל ,על זה אנחנו נסמכים?
עליזה זיידלר :אני לא זוכרת את כולם ,שטרן שהיה חלק מוקסמן גוברין.
אורן כהן  :קבלן גדול מאד ,חברה ענקית.
עו"ד דוד רן יה :מה שאת רואה בטבלה זה ההצגה שלהם לעמוד בתנאי הסף בחלופה הראשונה ,לצורך העמידה בתנאי
הסף הם לא היו צריכים להציג יותר מזה ,יש להם פרויקטים אחרים נוספים.
הדר לביא :תוכלו לפרט לגבי הבחירה של הבחירה של חברה אחת ועוד  4חברות?
עליזה זיידלר :אנו מבקשים לבחור בחברה אחת בעלת הציון הגבוה ביותר ועוד  3אחריה אנחנו מבקשים לעשות את זה
במסגרת ניהול הסיכונים ומבחינה מקצועית לחלק את הפרויקטים ל  3חברות שונות כדי שכל חברה תנהל פרויקט אחד.
הדר לביא :לא הבנתי הם הולכות לעשות את אותו סוג ניהול שעושה החברה הזוכה רק בקנה מידה אחר?
עליזה זיידלר :יש  3פרויקטים 3 ,תוכניות בנין עיר נפרדות לכל אחת צריכה את התשתיו שלה וניהול הפרויקט שלה
ולכן אנו רוצים  3או  4מנהלי פרויקטים ,אין מניעה לפצל גם את יוספטל שהוא פרויקט גדול לשניים.
עו"ד דוד רן יה :אני אסביר ,מבחינת הכללים שנקבעו במכרז מראש ,יש לנו זוכה אחד שקיבל את הציון הכי גבוה ,הוא
זכה בניהול תכנון של כל הפרויקט .בניהול הביצוע קבע המכרז פיצול מראש .בנוסף יש אפשרות לועדה לפצל את
העבודות במכרז מכוח הסעיף הנקודתי הקובע את הזכות הזו (מקריא) ,אני מבין שיש המלצה כזו של הגורמים
המקצועיים.
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עליזה זיידלר  :נכון .אנו סבורים שצריך לפצל ולנהל סיכונים גם בתחום ניהול התכנון.
אביטל חדאד :האומדן הינו  3.5% :בגין שרותי ניהול ותיאום של תכנון ביצוע הפרויקט ו  2.5%בגין שרותי ניהול
וביצוע מתחם משנה בפרויקט.
הדר לביא :אנחנו מכירים מכרז ומענה למכרז  ,לפי הגורמים המקצועיים חשוב להבין שמי שהמשתתפים במכרז מקבלים
את הסיבה שלשמה הם השתתפו במכרז?
עו"ד קרן גרשון :אין פה מינימום ומקסימום?
עו"ד דוד רן יה :קבענו מינימום ומקסימום תראי על המסך (משתף מסך) ,בגין שרותי ניהול ותאום של התכנון כתוב
השיעור המוצע לא יעלה על  5%ולא יפחת מ  3.5%מעלויות התכנון – האומדן שלנו עמד על  .3.5%בגין שרותי ניהול
ותיאום של ביצוע מתחם משנה השיעור המוצע לא יעלה על  4%ולא יפחת מ  2.5%והאומדן שנו עמד על .2.5%
עליזה זיידלר :אני ממליצה לפצל את הזכייה בניהול הפרויקט בשל גודל הפרויקט.
הדר לביא :אין בעיה הארבעה זוכים האחרים מבינים שהם הולכים לקבל חלקיות של ביצוע ושל תכנון.
עו"ד דןד רן יה :כן ,אלו כללים שנקבעו מראש במסמכי המכרז.
הדר לביא :תודה.
אורן כהן :אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה ועדת המכרזים לאחר שדנה בנושא ממליצה לקבוע את החברות
הבאות כזוכות במכרז כאשר השימוש בהן יעשה בהתאם לצורך ולמדרג שלהלן ,כלומר מי שדורג ראשון תבוצע
התקשרות עימו קודם ומעבר לזוכה הבא יהא בהתאם לצרכי העירייה.
להלן הזוכים:
 .1א .שטרן ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ.
 .2עדי הדר ייזום ,ייעוץ וניהול כלכלי בע"מ.
 .3ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ
 .4מוטי הוניג הנדסה בע"מ.
 .5א.ס.ת תכנון והקמת פרויקטים בע"מ
למען הסר ספק הזכייה היא הן לניהול התכנון והן לניהול הביצוע לפי צורכי העירייה .ככל שנדרשים זוכים נוספים יהיו
הבאים לפי מדרג הציונים בטבלה שצורפה לועדת המכרזים.

מאושר פה אחד
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החלטה:
ועדת המכרזים לאחר שדנה בנושא ממליצה לקבוע את החברות הבאות כזוכות במכרז כאשר השימוש בהן יעשה בהתאם לצורך ולמדרג
שלהלן ,כלומר מי שדורג ראשון תבוצע התקשרות עימו קודם ומעבר לזוכה הבא יהא בהתאם לצרכי העירייה.
להלן הזוכים:
 .1א .שטרן ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ.
 .2עדי הדר ייזום ,ייעוץ וניהול כלכלי בע"מ.
 .3ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ
 .4מוטי הוניג הנדסה בע"מ.
 .5א.ס.ת תכנון והקמת פרויקטים בע"מ
למען הסר ספק הזכייה היא הן לניהול התכנון והן לניהול הביצוע לפי צורכי העירייה .ככל שנדרשים זוכים נוספים יהיו הבאים לפי מדרג
הציונים בטבלה שצורפה לועדת המכרזים.

אביטל חדאד
מזכירת הועדה
_____________________

אורן כהן
יו"ר ועדת המכרזים
_____________________
אישור ראש העיר:
רפי סער
ראש העיר
_____________________
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