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עיריית

Municipality of Ness Ziona
השירות המשפטי

פרוטוקול
ישיבת וועדת מכרזים מתאריך  9במרץ 2022
מכרז מסגרת פומבי מס'  – 2/22למתן שירותי ייעוץ נגישות מתו"ס ושירות
לעיריית נס ציונה
החלטה
חברי הוועדה :אריאל אלמוג – יו"ר הוועדה ,סמדר אהרוני – סגנית ומ"מ רה"ע.
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  -היועצת המשפטית לעירייה ,עו"ד דוד רן
יה -היועמ"ש למכרז ,עו"ד איסרא עווד -ממונה תחום בכיר מכרזים
והתקשרויות ,רפאל קריספיל -מנהל אגף שפ"ע ,ז'קלין אלימלך -ממונה
על הנגישות אגף שפ"ע ,דנה לבני  -רכזת מכרזים.

מוזמנים:

עו"ד דוד רן יה – היועמ"ש למכרז הציג בפני הועדה את חוות דעתו:
 .1כללי:
.1.1

במהלך חודש ינואר  2022פרסמה עיריית נס ציונה (להלן" :העירייה") את המכרז
שבנדון למתן שירותי ייעוץ נגישות מתו"ס ושירות לעיריית נס ציונה (להלן" :המכרז").

.1.2

מטרת המכרז היא לבחור יועץ אשר ייתן לעירייה שירותי ייעוץ נגישות מתו"ס באופן
שוטף וקבוע וכן בהתאם להזמנות עבודה מעת לעת.

.1.3

במכרז נקבע כי השירותים יינתנו בעיקר בתחומי נגישות מבנים ,תשתיות וסביבה וכן
נגישות השירות באמצעות אגף שפ"ע באופן שוטף וקבוע לרבות מבנים ותשתיות
קיימים ,מתקנים קיימים וחדשים וכיו' ("השירותים השוטפים").
וכמו כן ,יבצע היועץ מטלות פרטניות בתחום הנגישות בפרויקטים הנדסיים של בינוי
או תשתיות חדשים מאגף הנדסה בעירייה ("שירותים לפי הזמנה").

 .1.4במכרז נקבעו תנאי סף הנוגעים לרישום בפנקס המורשים הרלוונטי לתחומי נגישות
מבנים ,תשתיות וסביבה ,ונגישות השירות ,לניסיון קודם בהיקפים כספיים נדרשים,
ולביצוע עבודות יעוץ ו/או תכנון עבור רשות מקומית אחת לפחות .בנוסף ,במכרז נקבעו
מדדי איכות כאשר הניקוד המירבי שניתן היה לקבל במסגרת הצעת המחיר היה 70
נקודות והניקוד המירבי שניתן היה לקבל במסגרת מדדי האיכות היה  30נקודות.
 .1.5הצעות המחיר במכרז היו בתצורת סכום חודשי קבוע לתשלום בגין כלל השירותים
המבוקשים ,כאשר נקבע במסמכי המכרז שסכום זה לא יעלה על .₪ 5,000
 .2ההצעות:
.2.1

במועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,נמצא כי הוגשו  7הצעות כדלקמן:
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שם המשתתף
לאה שוורץ
יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות
בע"מ
מגי פניגשטיין
מהלב-המרכז לאיכות חיים ונגישות
בע"מ
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
נאור נעים
מאיר אטדג'י
אומדן

.2.2

ציון לפי כללי מכרז

הצעת מחיר לשקלול ניקוד
בש"ח ללא מע"מ
3,860
4,000

70
67.55

4,000
4,400

67.55
61.4

4,500
4,555
4,888
5,000

60.04
59.32
55.28
XXX

ההצעות נבדקו על ידי הח"מ וצוות משרדו בהיבט העמידה בתנאי הסף ושלמות
ההצעות .לאחר מס' השלמות טכניות ,נמצא ששבעת המציעים הגישו הצעה שלמה
ועומדים בתנאי הסף.
טבלת פירוט ביחס לעמידה בתנאי הסף ושלמות ההצעה מצ"ב ומסומנת כנספח .1

.2.3

לידיעת הוועדה – לאה שוורץ:
 .2.3.1המציעה לאה שוורץ הציגה ביחס לתנאי הסף הקבוע בסעיף  3.3.2תעודת גמר
ביחס להיותה מורשית לנגישות השירות.
 .2.3.2בדיקת הח"מ באתר "זרוע העבודה" העלה כי המציעה כאמור לא רשומה במרשם
האלקטרוני אך רשומה בקובץ האקסל המצוי באתר.
 .2.3.3עוד באתר נכתב כדלקמן " :לתשומת לבכם! מי שנרשם בעבר בפנקס ,אינו צריך
להירשם שוב ,גם אם אינו מופיע כעת בנתונים המפורסמים .מאגר הרשומים
נמצא בהסבה טכנית".
 .2.3.4המציעה נדרשה והמציאה אישור תשלום אגרה לנגישות השירות ומכתב זכאות
מזרוע העבודה לרישום בפנקס.
 .2.3.5בהיבט המשפטי הוכחה העמידה בתנאי הסף.

 .3בחינת ההצעות בהיבט האיכותי:
 .3.1להלן פירוט מדדי האיכות כפי שנקבעו במכרז:
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הזמנות חוזרות מהגוף הציבורי :המשתתף יפרט במסמך ג' 1על לקוחות
אשר הזמינו ממנו  2עבודות לפחות בתחום ייעוץ נגישות (מתו"ס ו/או
שירות) במהלך השנים .2021 - 2016

12

בגין כל "לקוח" כאמור יהא זכאי המשתתף ל 2-נקודות.
בגין "לקוח" שהוא "רשות מקומית" יהא זכאי המשתתף ל 4-נקודות.
סה"כ עד  12נקודות.
ניסיון בשנים :המשתתף יפרט במסמך ג' 1על היקף שנות ניסיונו
בתחום ייעוץ נגישות (מתו"ס ו/או שירות):

6

דירוג ההצעות יעשה באמצעות טופס הניקוד – מסמך ב' 3אשר ישמש
את כל אחד מחברי הועדה בנפרד ולאחר מכן יבוצע ממוצע ניקוד
ההתרשמות.
משתתף שלא יקבל לכל הפחות  20נקודות במרכיב זה מתוך ה 40-תוכל
הועדה המקצועית (לא חייבת) להמליץ לוועדת המכרזים על פסילת
הצעתו.
שאלון ממליצים :העירייה תפנה לשני לקוחות של המציע בתחום ייעוץ
הנגישות (תהא עדיפות ללקוחות שהם רשויות מקומיות או גופים
ציבוריים) ותשאל אותם שאלות זהות כמפורט במסמך ג'.2

12

בכל טופס ניתן לקבל עד  12נקודות.
העירייה תבצע ממוצע של ניקוד האיכות.

 .3.2אמת מידה" :הזמנות חוזרות מהגוף הציבורי" ואמת מידה" :ניסיון בשנים" -נבחנו על
ידי משרדנו בהתאם למסמכים והאישורים אשר הוצגו על ידי המשתתפים.
 .3.3אמת מידה :שאלון ממליצים – ההתקשרויות לממליצים בוצעו על ידי נציגי העירייה.
טפסי ההמלצות הועברו לח"מ לצורך שקלולן.
 .4סה"כ ניקוד של כלל המדדים
מדד

ניקוד מחיר
ניקוד
חוזרות
ניקוד ניסיון שנים
שאלוני
ניקוד
ממליצים
סה"כ
הזמנות

לאה
שוורץ

יגאל
שטיינמץ
אדריכלות
נוף
ונגישות
בע"מ
67.55
12

6
11.25

6
11.55

0
12

99.25

97.10

91.55

70
12

מהלב-
מגי
פניגשטיין המרכז
לאיכות
חיים
ונגישות
בע"מ
61.4
67.55
12
12

3

לבטח
הנדסה
ובטיחות
בע"מ

נאור
נעים

מאיר
אטדג'י

60.04
12

59.32
12

55.28
12

4
11.25

4
10.05

3
11.1

6
11.55

88.65

86.09

85.42

84.83
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 .4.1מצ"ב כנספח  2פירוט ניקוד כולל לכלל אמות המידה במכרז.
 .4.2המציעה "לאה שוורץ" קיבלה את הניקוד המצרפי (איכות  +מחיר) הגבוה ביותר.

 .5החלטה
לאור האמור לעיל ,הוועדה מאמצת את המלצתו של עו"ד דוד רן-יה ,ומחליטה להמליץ לראש
העיר לקבוע את הצעתה של לאה שוורץ ,אשר קיבלה את הניקוד המצרפי (איכות ומחיר) הגבוה
ביותר ,כהצעה הזוכה ולמסור לה את ביצוע העבודות נשוא המכרז.

הישיבה ננעלה!

________________________
אריאל אלמוג  -יו"ר הוועדה
מאשר
_______________
שמואל בוקסר-רה"ע

מש9525/
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נספח  -1פירוט ביחס לעמידה בתנאי הסף ושלמות ההצעה
סעיף

מכרז מס'  02/22למתן שירותי ייעוץ נגישות
מתו"ס ושירות לעיריית נס ציונה

לאה שוורץ
ע.מ039696935 .

3.1

מציע המנהל פנקסים בהתאם לפקודת
מס הכנסה ותיק מע"מ.

+

3.2

המציע רכש את מסמכי המכרז בסך של
.₪ 500

+

3.3

המציע בעצמו או מי ממנהליו או מי
מבעליו רשום בפנקס המורשים בשני
התחומים הבאים:

3.3.1

נגישות מבנים ,תשתיות וסביבה.

3.3.2

נגישות השירות.
כאמור בסימן י"א לחוק שוויון זכויות
בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במתן
שירותי ייעוץ נגישות מבנים ,תשתיות
וסביבה והעניק במהלך השנים – 2016
 2021שירותים כאמור בשלושה
פרויקטים לפחות ,כאשר ההיקף הכספי
המצטבר לכלל הפרויקטים (לפי אומדן
או ביצוע בפועל) הינו בסך של 500,000
 ₪לפחות (ללא מע"מ).
"שווי הפרויקט" בתנאי סף זה כולל את
שווי כלל העבודות בפרויקט ולא רק את
עבודות הנגישות.

8.4

להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף
 ,3.4יצרף המציע את מסמך ג' 1מלא
ומושלם ויצרף אליו כל מסמך נדרש שם.

3.5

ביצע במהלך השנים  2021 – 2016חמש
עבודות יעוץ ו/או תכנון בתחום הנגשת
שירות לפחות לשני גופים (עבודה אחת
לפחות לכל גוף) אחד מהגופים הינו
רשות מקומית.

8.5

להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף
 ,3.5יצרף המציע את מסמך ג' 1מלא
ומושלם ויצרף אליו כל מסמך נדרש שם,
אם נדרש

3.4

8.1

תעודת עוסק מורשה

8.3

העתק של התעודה/ות על שמו או על שם
מי ממנהליו או על שם מי מבעליו כנדרש
בתנאי הסף שם או אסמכתא אחרת
המעידה על רישום כנדרש בתנאי הסף
.3.3

8.6

תעודת רישום תאגיד

8.6

באם המציע תאגיד  -אישור עו"ד על
חתימות

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
ח.פ513677021 .

+

+

יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות בע"מ
ח.פ515770204 .

מהלב-המרכז לאיכות חיים ונגישות בע"מ
ח.פ510161664 .

+

+

+

+

נאור נעים
ע.מ032317711 .

+

+

מגי פניגשטיין
ע.מ313047219 .

+

+

מאיר אטדג'י
ע.מ02848287 .

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

v
 .1מ.מ .גן יבנה  -ייעוץ והכנת תכנית נגישות
מתו"ס - 2021 - 2020 -
 3מלש"ח.
 .2עיריית רעננה  -ייעוץ וליווי נגישות כללי
 - 2021 - 2019מיליוני שקלים תשתיות ומבנים.
 .3מ.מ .מבשרת ציון  -ייעוץ וליווי נגישות -
- 2022 - 2016
.₪ 800,000

v
 .1משרד הבטחון  -הנגשת  5מוזיאונים של
משרד הבטחון - 2020 -
מעל .₪ 500,000
 .2מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ -
תכנון נגישות למוסדות חינוך - 2020 -
מעל .₪ 500,000
 .3עיריית באר שבע  -התאמות נגישות לבתי
ספר קיימים - 2020 -
מעל .₪ 500,000

v
 .1עיריית רמלה  -הנגשת בתי ספר -
 15 - 2022 - 2016מלש"ח.
 .2עיריית רחובות  -בי"ס שריד -
.₪ 1,000,000 - 2021 - 2019
 .3עיריית רמלה  -סקר נגישות גנים
ציבוריים
- 2019
 5מלש"ח.

v
 .1כללית  -ייעוץ ונגישות מתו"ס -
.₪ 380,000
 .2משרד הבטחון  -ייעוץ נגישות מתו"ס +
שירות אתרי הנצחה ובתי העלמין -
.₪ 1,200,000
 .3עיריית אשקלון  -ייעוץ נגישות מתו"ס +
שירות  - 2017 -היום -
.₪ 784,000

v
 .1עיריית שדרות  -היכל התרבות -
 40 - 2022 - 2020מלש"ח.
 .2קרני שומרון  -בתי ספר -
 - 2020 - 2019עשרות מיליונים.
 .3עיריית פתח תקווה  -מרלוג ,בית ספר -
 - 2020 - 2019עשרות מיליונים.

+

+

+

v
 .1עיריית באר יעקב  -הנגשת שירות
והדרכות עובדים .2021 -
 .2חברה קדישא רעננה  -הנגשת שירות,
הנגשת אתר .2020 - 2019 -

v
 .1עיריית באר יעקב  -ביצוע סקרי נגישות
והדרכת נגישות שירות לעובדי העירייה -
.2021 - 2020
 .2החברה העירונית אריאל  -הנגשת שירות
באירועים ,הנגשת שירות אצטדיון טדי,
הנגשת שירות מתחם התחנה -
.2021 - 2016

+

+

v
 .1עיריית ביתר עילית  -ייעוץ ואישור
נגישות בי"ס חדש במגרש - 2020 - 460
 20מלש"ח.
 .2עיריית מודיעין עילית  -ייעוץ ואישור
נגישות בי"ס במגרש - 5520/5522
 10 - 2022 - 2020מלש"ח.
 .3עיריית רמלה  -ריכוז הנגשת מבני ציבור
ומקומות שאינם בניין קיימים ברשות -
 - 2022 - 2021מוערך במיליון ש"ח.

v
 .1עיריית הרצליה  -סקירת נגישות מבני
ציבור ,סקירת נגישות מוסדות חינוך,
סקירת נגישות גינות ציבוריות -
 650,000 - 2022 - 2015ש"ח
 .2עיריית חולון  -בקרת רישוי על הבנייה
סיור נגישות טופס - 4
 810,000- 2022 - 2007ש"ח .
 .3עיריית נס ציונה  -סקירת נגישות מבני
ציבור ,סקירת נגישות מוסדות חינוך,
סקירת נגישות גינות ציבוריות -
- 2022 - 2010
היקף כספי לא ידוע - .גם לאחר השלמות

+

+

+

+

v
 .1עיריית אשקלון  -ייעוץ נגישות שירות +
מתו"ס  - 2016 -היום.
 .2עיריית ירושלים  -ייעוץ נגישות שירות +
מתו"ס .2022 - 2020 -

v
 .1עיריית אשקלון  -בי"ס הרצוג -
.2020 - 2019ס
 .2עיריית שדרות  -היכל התרבות -
.2022 - 2020

v
 .1עיריית ביתר עילית  -נגישות שירות בבתי
ספר ,מעונות יום ,בתי כנסת -
.2022 - 2020
 .2עיריית מודיעין עלית  -נגישות שירות
בבתי ספר .2022 - 2020 -

v
 .1עיריית הרצליה  -בקרת נגישות השירות -
.2022 - 2016
 .2עיריית בת ים  -בקרת נגישות השירות
בהליכי רישוי עסקים -
.2019 - 2013

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

v
צורפו העתק תעודת רישום בפנקס
ההנדסאים במדור מורשי נגישות מתו"ס -
הנדסאים ע"ש לאה שוורץ+העתק תעודת
רישום במקצוע מורשה לנגישות השירות
ע"ש לאה שוורץ

v
צורפו העתק תעודת רישום בפנקס
הנדסאים במדור נגישות מבנים ,תשתיות
וסביבה בענף :מורשה נגישות ע"ש אושרת
אוחנה +העתק תעודת רישום ב-בפנקס
המיוחד למורשי נגישות השירות של משרד
התעשייה המסחר והתעסוקה במדור
מורשים לנגישות השירות ע"ש שגב נעמי.

v
צורפו העתק רישום בפנקס המורשים
לנגישות השירות ע"ש יגאל
שטיינמץ+העתק תעודת רישום בנפקס
המיוחד למורשי נגישות מבנים ,תשתיות
וסביבה של משרד התעשיה המסלחר
והתעסוקה עש" יגאל שטינמץ.

v
צורף העתק רישום בפנקס ההנדסאים
במדור מורשי נגישות מתו"ס ע"ש חיים
מרון  +תעודת מורשה לנגישות השירות
רישום בפנקס ,ע"ש חיים מרון.

v
צורף העתק רישום בפנקס המהנדסים
והאדריכלים מהנדס רשוי במדור נגישות
מבנים תשתיות וסביבה ע"ש נאור נעים +
העתק רישום בפנקס המורשים לנגישות
השירות ע"ש נאור נעים.

v
צורף העתק רישום בפנקס המהנדסים
והאדריכלים אדריכל רשוי במדור נגישות
מבנים תשתיות וסביבה ע"ש מגי
פניגשטיין +העתק תעודה אדריכל ומוסמך
במינהל עסקים רשום בפנקס המורשים
לנגישות השירות.

v
צורף העתק רישום בפנקס המהנדסים
והאדריכלים אדריכל רשוי במדור נגישות
מבנים תשתיות וסביבה ע"ש מאיר אטדג'י+
העתק רישום בפנקס המורשים לנגישות
השירות ע"ש מאיר אטדג'י

לא רלוונטי  -ע.מ.

+

+

+

לא רלוונטי  -ע.מ.

לא רלוונטי  -ע.מ.

לא רלוונטי  -ע.מ.

לא רלוונטי  -ע.מ.

+

+

+

לא רלוונטי  -ע.מ.

לא רלוונטי  -ע.מ.

לא רלוונטי  -ע.מ.

v
 .1עיריית רמלה  -הנגשת כיתות אקוסטיות
 .2021 - 2020 .2נתיבי ישראל  -הכנת תכנית אב לשילוט
בצומת בני דרור .2019 -

+

תצהיר קיום דיני עבודה בנוסח מסמך ה'

תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
בנוסח מסמך ו'

תצהיר בדבר היעדר קירבה לעובד עירייה
ו/או מועצה בנוסח מסמך ז'
שאלון ניגוד עניינים משרד הפנים בנוסח
מסמך ט'

תצהיר שמירה על סודיות בנוסח מסמך י'
ניכוי מס במקור
כלל מסמכי המכרז ומסמכי הבהרות
הצעת מחיר

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ציינה בשם המעסיק :אדריכל קרלוס
קליימן וכיהיא אדריכלית במשרד מ 2007 -
עד היום .כמו כן ,ציינה אותו במדד איכות
כגוף אשר הזמין ממנה הזמנות עבודה
חוזרות.
נא ראו מכתב מצורף כמענה למכתב השלמות

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

עיריית

נ ס -צ י ונ ה

Municipality of Ness Ziona
השירות המשפטי

נספח  -2פירוט ניקוד כולל לכלל אמות המידה במכרז
המדד

הזמנות
חוזרות
מהגוף
הציבורי

סה"כ ניקוד
הזמנות חוזרות

ניסיון
בשנים

סה"כ ניקוד
ניסיון בשנים

שאלון
ממליצים

v
המשתתף יפרט במסמך ג' 1על
 .1עיריית חדרה  -ייעוץ
לקוחות אשר הזמינו ממנו 2
מתו"ס/שירות  -מעל  10הזמנות
עבודות לפחות בתחום ייעוץ
 2021 - 2016נגישות (מתו"ס ו/או שירות)
 .2מ.מ .גן יבנה  -ייעוץ
במהלך השנים .2021 - 2016
בגין כל "לקוח" כאמור יהא זכאי מתו"ס/שירות  -מעל  6הזמנות -
.2021 - 2016
המשתתף ל 2-נקודות.
 .3מ.מ .מבשרת ציון  -ייעוץ
בגין "לקוח" שהוא "רשות
מקומית" יהא זכאי המשתתף ל -מתו"ס/שירות  -מעל  10הזמנות
 .2021 - 2016 4נקודות.
 .4עיריית רעננה  -ייעוץ
סה"כ עד  12נקודות
מתו"ס/שירות  -מעל  4הזמנות -
.2021 - 2019
 .5עיריית בית שמש  -ייעוץ
מתו"ס/שירות  -מעל  20הזמנות -
.2021 - 2016
 .6יסודות צור בע"מ  -ייעוץ
מתו"ס/שירות  -מעל  10הזמנות -
.2021 - 2016

12
המשתתף יפרט במסמך ג' 1על
היקף שנות ניסיונו בתחום ייעוץ
נגישות (מתו"ס ו/או שירות):
 7 - 5שנים 3 :נקודות.
 10 – 8שנים 4 :נקודות.
 10שנים ומעלה 6 :נקודות.
סה"כ עד  6נקודות

6
העירייה תפנה לשני לקוחות של
המציע בתחום ייעוץ הנגישות
(תהא עדיפות ללקוחות שהם
רשויות מקומיות או גופים
ציבוריים) ותשאל אותם שאלות
זהות כמפורט במסמך ג'.2

12
הצעת מחיר
סה"כ ניקוד
הצעת מחיר

סה"כ ניקוד

לאה שוורץ

70

12

נאור נעים

מהלב-המרכז לאיכות חיים
יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
ונגישות בע"מ
ונגישות בע"מ
v
v
v
v
v
 .1עיריית בית"ר עילית  -יעוץ
 .1עיריית אשקלון  -ייעוץ נגישות  .1עיריית שדרות  -ייעוץ נגישות
 .1עיריית רמלה  -ייעוץ שנתי
 .1עיריית באר שבע  -התאמות
מתו"ס ושירות -
מתו"ס  +שירות -
מתו"ס  +שירות -
לנגישות  100 -הזמנות -
נגישות לבתי ספר קיימים 3 -
 42הזמנות -
מעל  10הזמנות .2022 - 2019 -
כ  30 -הזמנות בנוסף להסכם
.2021 - 2012
הזמנות .2021 - 2018 -
.2022 - 2016
 .2מ.מ .גן יבנה  -מעל  6הזמנות -
השוטף -
 .2עיריית רחובות  70 -הזמנות -
 .2עיריית ראשון לציון  -ביצוע
 .2עיריית מודיעין עלית -
.2022 - 2019
.2021 - 2017
.2022 - 2008
סקרי נגישות במבני ציבור  -כ -
יעוץ מתו"ס ושירות -
 .3עיריית פתח תקווה  -מעל 3
 .2עיריית ראשון לציון -
 .3אבשלום צומן  -נגישות מרכז
 100הזמנות .2021 - 2018 -
 6הזמנות .2022 - 2019 -
הזמנות -
ייעוץ נגישות מתו"ס  +שירות -
מסחרי ברחובות -
 .3עיריית באר יעקב  -שירותי
 .3עיריית רמלה  -יעוץ מתו"ס
.2020 - 2019
כ  20 -הזמנות.
 2הזמנות -
ייעוץ מתו"ס ,ביצוע סקר נגישות
ושירות -
 .3עיריית ירושלים  -ייעוץ נגישות
.2022 - 2020
והדרכות נגישות שירות 2 -
 2הזמנות "( 2022 - 2021 -חוזה
מתו"ס  +שירות -
 .4חברת הדס  -ייעוץ נגישות
הזמנות -
שנתי " ,"2021חוזה שנתי )?"2022
הזמנה אחת המחולקת למס'
למוצרי נגישות -
.2021 - 2020
 .4אדריכל קרלוס ליימן  -ייעוץ
פרויקטים -
 3הזמנות .2020 - 2018 -
 .4משרד הבטחון  -סקר פערי
מתו"ס ושירות -
.2021 - 2020
 .5נתיבי ישראל  -ייעוץ נגישות -
נגישות  ,הכנת כתבי כמויות
 7הזמנות .2022 - 2016 -
 .4עיריית טירת הכרמל  -ייעוץ
 4הזמנות -
ומפרטים  2 -הזמנות -
 .5גדליה אולשטיין -
נגישות מתו"ס  +שירות +
.2019 - 2017
.2021 - 2019
ייעוץ מתו"ס ושירות -
הדרכות לעובדים -
 .5החברה העירונית אריאל -
 2הזמנות -
 2הזמנות .2021 - 2020 -
ביצוע סקרי נגישות למבנים
.2022 - 2021
 .5עמידר  -נגישות השירות -
בירושלים  10 -הזמנות -
 .6מרי חברה קבלנית -
כ  10 -הזמנות -
.2021 - 2016
ייעוץ מתו"ס ושירות -
.2022 - 2019
 .6מוריה חברה לפיתוח ירושלים -
 2הזמנות -
תכנון נגישות למוסדות חינוך
2022 + 2018
לקבלת היתר בניה  3 -הזמנות -
.2021 - 2019

12

נגישות ממבנים ,תשתיות וסביבה נגישות מבנים תשתיות וסביבה-
 6שנים.
 מעל  10שנים.נגישות מתו"ס  6 -שנים.
נגישות מתו"ס  -מעל  10שנים.

6

מגי פניגשטיין

4

12

12

12

12

מאיר אטדג'י
v
 .1עיריית נס ציונה  -ייעוץ נגישות
מתו"ס ושירות  3 -הזמנות -
.2022 - 2018
 .2עיריית הרצליה  -ייעוץ נגישות
מתו"ס ושירות  5 -הזמנות -
.2022 - 2015
 .3עיריית בת ים  -ייעוץ נגישות
מתו"ס ושירות  3 -הזמנות -
.2019 - 2013
 .4עיריית רמת גן  -ייעוץ נגישות
מתו"ס ושירות  3 -הזמנות -
.2022 - 2018
 .5חכ"ל לפיתוח הרצליה  -ייעוץ
נגישות מתו"ס ושירות -
 2הזמנות .2019 - 2015 -
 .6רונה כהן אדריכלים -
ייעוץ נגישות מתו"ס ושירות -
 3הזמנות .2019 -

12

נגישות מבנים תשתיות וסביבה -
 15שנים.
נגישות מתו"ס  7 -שנים.

נגישות מבנים תשתיות וסביבה-
 6שנים.
נגישות מתו"ס  6 -שנים.

נגישות מבנים תשתיות וסביבה-
 4שנים.
נגישות מתו"ס  4 -שנים.

לא מולא

נגישות מבנים תשתיות וסביבה-
 12שנים.
נגישות מתו"ס  9 -שנים.

6

4

3

0

6

רמלה 12 -
שריד רחובות 11.1 -

אשקלון 11.1 -
כללית 11.4 -

פתח תקווה 10.8 -
קרני שומרון 11.4-

ביתר עילית 12-
מודיעין עילית 12 -

עיריית חולון 11.7 -
נס ציונה 11.4 -

11.25
4,400

11.1
4,555

12
4,000

11.55
4,888

59.32

67.55

55.28

85.42

91.55

84.83

גן יבנה 11.4 -
מבשרת ציון 11.1 -

באר שבע 10.8 -
משרד הבטחון 9.3 -

11.25

10.05

3,860

4,500

11.55
4,000

70.00

60.04

67.55

61.41

99.25

86.09

97.10

88.66

6

