ועדת התקשרויות מינהל הנדסה
מספר דיון10113 :
נוהל ע"י:דורון חזן
תועד ע"י:
הוקלד ע"י :מורן סרידו

מאושר
התקיים בתאריך01/01/2018 :
מיקום הישיבה :לשכת מהנדס העיר
תאריך אישור03/01/2018 :
הודפס ע"י :מורן סרידו

נושא הדיון:
ועדת התקשרויות מינהל הנדסה מיום 1.1.18
השתתפו :דורון חזן  -מהנדס העיר -מהנדס העיר; עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה; רוני עמיר  -יועץ
משפטי -היועץ המשפטי; אופיר היימן  -מנהל מחלקה -מח' מכרזים; ליאור ישראלי  -מנהל מחלקה-
מח' השבחה; אושרת עייש
נעדרו:
מכותבים:

סעיף  :1ייעוץ כלכלי לשומת הנמל החדש
משימות
נושא המשימה
ייעוץ כלכלי
לשומת הנמל
החדש

פעילות
נבחנו  3הצעות בתחום:
 .1אהוד חסן הציע התקשרות על -סך
 80,000ש"ח.
 .2יעקב בן דוד הציע התקשרות על -סך
 92,000ש"ח.
 .3דר' מאיר אמיר הציע התקשרות על -סך
 63,000ש"ח.
דר' מאיר אמיר ערך דו"ח כאשר הקימו את
הנמל החדש לגבי הכנסות הנמל הצפויות
לצורך המאבק שלהם בהקמת הנמל
החדש.
מדובר בגורם מקצועי שמכיר הרבה נתונים
בנושא זה ויוכל לעבד את הנתונים
הכלכליים שתציג חנ"י בשומה הקשורה
לנמל החדש הממוקד.

אחראי
ליאור ישראלי

יעד
16/01/2018

הערה :מאחר ומדובר בתחום מקצועי
ומאוד ספציפי לא מצאה הועדה סיבה
לבניית מאגר מיוחד לעניין זה ולאור הסכום
הנמוך מגבולות מכרז מסתפקת הוועדה ב-
 3הצעות.
הוועדה מאשרת התקשרות עם דר' מאיר
אמיר על סך  63,000ש"ח לפני מע"מ וככל
וההיטל שיגבה בפועל יהיה מעל  10מיליון
ש"ח אז ההתקשרות תהיה על -סך
 80,000ש"ח לפני מע"מ.
הלשכה המשפטית בשיתוף ליאור ישראלי
תכין הסכם.
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ייעוץ כלכלי
לשומת הנמל
החדש

נבחנו  3הצעות בתחום:
 .1אהוד חסן הציע התקשרות על -סך
 80,000ש"ח.
 .2יעקב בן דוד הציע התקשרות על -סך
 92,000ש"ח.
 .3דר' מאיר אמיר הציע התקשרות על -סך
 63,000ש"ח.
דר' מאיר אמיר ערך דו"ח כאשר הקימו את
הנמל החדש לגבי הכנסות הנמל הצפויות
לצורך המאבק שלהם בהקמת הנמל
החדש.
מדובר בגורם מקצועי שמכיר הרבה נתונים
בנושא זה ויוכל לעבד את הנתונים
הכלכליים שתציג חנ"י בשומה הקשורה
לנמל החדש הממוקד.

אושרת מצליח

16/01/2018

הערה :מאחר ומדובר בתחום מקצועי
ומאוד ספציפי לא מצאה הועדה סיבה
לבניית מאגר מיוחד לעניין זה ולאור הסכום
הנמוך מגבולות מכרז מסתפקת הוועדה ב-
 3הצעות.
הוועדה מאשרת התקשרות עם דר' מאיר
אמיר על סך  63,000ש"ח לפני מע"מ וככל
וההיטל שיגבה בפועל יהיה מעל  10מיליון
ש"ח אז ההתקשרות תהיה על -סך
 80,000ש"ח לפני מע"מ.
הלשכה המשפטית בשיתוף ליאור ישראלי
תכין הסכם.

סוג דיון :ועדת התקשרויות מינהל הנדסה מתאריך 01/01/2018 :מספר דיון 10113 :הודפס בתאריך 30/04/2018 :עמוד 2
מתוך 2

-- printed by QM7control system --

