פגישת עבודה

מאושר
התקיים בתאריך25/01/2018 :
מיקום הישיבה:
תאריך אישור12/02/2018 :
הודפס ע"י :מורן סרידו

מספר דיון10378 :
נוהל ע"י:דורון חזן
תועד ע"י:רחל אורנשטיין
הוקלד ע"י :מורן סרידו

נושא הדיון:
ועדת התקשרויות מיום 25.1.18

השתתפו :דורון חזן  -מהנדס העיר -מהנדס העיר; עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה; אופיר היימן  -מנהל
מחלקה -מח' מכרזים; אלמוג אפטבי  -מנהל אגף -אגף פרויקטים; נריה דולב  -מנהל אגף -אגף תכנון; איל
אילוז  -מנהל מחלקה -מח' פלילית
נעדרו :אושרת עייש
מכותבים:

סעיף  :1בחירת שמאי לעריכת שומה לתחנת אתגל:
בהמשך לוועדה מיום  15.1.18נעשתה פניה ל 4-שמאים נוספים והתקבלו  4הצעות.
בפרוטוקול מיום  25.1.18החליטה הוועדה שהצעות השמאים יתחלקו ל 80%-איכות ו 20%-מחיר.
יחד עם זאת מנהל מח' השבחה לא הודיע למציעים שמתקיימים מבחני איכות ומהם מבחני האיכות.
לפיכך מחליטה הוועדה לבחון את ההצעות לפי מחיר בלבד.
בדיקת ההצעות :התברר כי הצעתו של השמאי שאול לב היא ההצעה הזולה ביותר ,לפיכך ,הוועדה מחליטה
לבחור בהצעתו של שאול לב.

סעיף  :2מאגר היועצים
פרק א'-מתכנני תב"ע
כל המגישים מאושרים מלבד-
עירית כוכבי אדריכלים-חסר אישור על  5עובדים מקצועיים.
פרק ג' :מבנה ציבור
כל מי שהגיש מאושר.
יש לפסול  2מגישים:
חב' אירנשטיין יזמות-חסר ניסיון של  5פרוייקטים מעל  1000מ"ר.
יאיר ביטון -אין ניסיון של  5שנים.
תכנון תנועה הסדרי תנועה ורמזורים-כולם מאושרים.
ניהול פרוייקטים תשתיות וכבישים -כולם מאושרים.
פרק ד-אדריכלות נוף
כל המגישים מאושרים.
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משימות
נושא המשימה
מאגר היועצים

מאגר היועצים

פעילות
פרק חשמל ותקשורת
הגיש מגיש אחד :אמיל אפלבאום.
בהתאם לבדיקתו של יורם שמש
מנהל מח' תאורה שהינו ממליץ
המציע
הובהר שהכניסה למאגר היועצים
וההעסקה בו כפוף לבדיקת
המחלקה המשפטית כיוון שמדובר
בעובד לשעבר באגף
הנדסה(תקדים נאווה מוקי).
פרק חשמל ותקשורת
הגיש מגיש אחד :אמיל אפלבאום.
בהתאם לבדיקתו של יורם שמש
מנהל מח' תאורה שהינו ממליץ
המציע
הובהר שהכניסה למאגר היועצים
וההעסקה בו כפוף לבדיקת
המחלקה המשפטית כיוון שמדובר
בעובד לשעבר באגף
הנדסה(תקדים נאווה מוקי).

אחראי
איריס אדמון

יעד
22/02/2018

איל אילוז

22/02/2018
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