פגישת עבודה
מספר דיון10694 :
נוהל ע"י:דורון חזן
תועד ע"י:מורן סרידו
הוקלד ע"י :מורן סרידו

מאושר
התקיים בתאריך14/03/2018 :
מיקום הישיבה :לשכת מהנדס העיר
תאריך אישור27/03/2018 :
הודפס ע"י :מורן סרידו

נושא הדיון:

ועדת התקשרויות מינהל הנדסה מיום 14.3.18
הדיון תועד ע"י אושרת עייש
השתתפו :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה; דורון חזן  -מהנדס העיר -מהנדס העיר; אושרת עייש ; אופיר היימן
 מנהל מחלקה -מח' מכרזים; רוית מויאל ; אלמוג אפטבי  -מנהל אגף -אגף פרויקטים; בת אל בניטהנעדרו :רוני עמיר  -יועץ משפטי -היועץ המשפטי
מכותבים:

סעיף :1
פניה מס'  214.17למתן שירותי תברואה ,מים ,ביוב ,ניקוז וכיבוי אש
לאיצטדיון כדורגל באשדוד
בוצע הליך פומבי שפורסם ב 4.12.17-ונקבע כי המועד להגשת הצעות עד  ,18.1.18הוגשה הצעה אחת
ולכן הוחלט על הארכת המועד להגשת הצעות נוספות כאשר המועד החדש שנקבע הינו  ,15.2.18הוגשו
 2הצעות.
 .1אלאנורה מ.מ מהנדסים יועצים.
 .2אריה שוורץ מהנדסים יועצים בע"מ.
בבקשה לקבלת הצעות צויין כי ההצעות יבחנו על -פי  80%איכות ו 20%-מחיר.
בשלב הראשון חברי הועדה נקדו את האיכות במועד הועדה ורק לאחר מכן בשלב השני נפתחו הצעות
המחיר.
המחיר המקסימלי לביצוע הפרויקט הוא  688,000ש"ח לא כולל מע"מ.
בסעיף  6.2לתנאי הפנייה נקבע כי המציע נדרש להיות בעל מחזור כספי שנתי ממוצע של 2,000,000
ש"ח (לפני מע"מ) לפחות בשנים .2012-2016
חברת אלאנורה מ.מ מהנדסים יועצים הגישה מחזור כספי של השנים ( 2017-2014מס' השנים שונו
בכתב יד על גבי טופס  )5לפיכך הועדה (ולאחר התייעצות טלפונית עם היועמ"ש) מחליטה פה אחד
לפסול את הצעתה היות שאינה מקיימת את תנאי הסף כאמור.
הצעתו של המציע השני אריה שוורץ מהנדסים יועצים בע"מ עומד בתנאי הסף לפנייה.
אריה שוורץ בעל נסיון רב משנת  ,1983היה אחראי על תכנון התברואה בפרויקטים -אצטדיון באר שבע
טרנר ועלי -נגב בריכה טיפולית עלי נגב.
בטרם נפתחו הצעות המחיר בוצע ניקוד של ההצעות ע"י חברי הוועדה ,להלן התוצאות המשוקללות:
הצעתה של אלאנורה מ.מ מהנדסים יועצים לא נוקדה היות שאינה עומדת בתנאי הסף.
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הצעתו של אריה שוורץ מהנדסים ויועצים בע"מ נוקדה ב 82.6 -נקודות.
לאחר שההצעה נוקדה נפתחה ההצעה הכספית של אריה שוורץ מהנדסים יועצים בע"מ.
הצעתו הינה  3%הפחתה מהמחיר המקסימלי שנקבע.

משימות
נושא המשימה
בחירת יועץ
תברואה ,מים,
ביוב ,ניקוז וכיבוי
אש לפרויקט
הקמת איצטדיון

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
אריה שוורץ מהנדסים יועצים
בע"מ.
לאחר חתימת העירייה על
החוזה ,אלמוג יודיע לחברה על צו
התחלת עבודה.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
29/03/2018

סעיף  :2בחירת יועץ חשמל ,תאורה ומתח נמוך לפרויקט הקמת אצטדיון
בועדה שנתקיימה ב 25.01.18-הוחלט על הארכת המועד להגשת הצעות נוספות כאשר המועד החדש
שנקבע הינו  ,15.12.18הוגשו  3הצעות סה"כ.
 .1טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ.
.2אינג' י .אהרוני הנדסת חשמל בע"מ.
.3ספיר י.ז.ח בע"מ.
בבקשה לקבלת הצעות צויין כי ההצעות יבחנו על -פי  80%איכות ו 20%-מחיר.
בשלב הראשון חברי הועדה ינקדו את האיכות במועד הועדה ורק לאחר מכן בשלב השני יפתחו הצעות
המחיר.
המחיר המקסימלי לביצוע הפרויקט הוא  620,000ש"ח לא כולל מע"מ.
שלושת המגישים עומדים בתנאי הסף על-פי בדיקתו של שלומי ביתן.

משימות
נושא המשימה
בחירת יועץ
חשמל ,תאורה
ומתח נמוך
לפרויקט הקמת

אצטדיון

פעילות
שלומי ביתן נתבקש על -ידי חברי
הועדה ליצור מסמך.
מסמך זה יכיל מידע שיעזור
לחברי הועדה לנקד את ההצעות
בהתאם לקריטריונים שנקבעו
במסמכי הפנייה.

אחראי
שלומי ביתן

יעד
29/03/2018

סעיף  :3חתימות
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