ועדת התקשרויות מינהל הנדסה
מספר דיון10772 :
נוהל ע"י:דורון חזן
תועד ע"י:מורן סרידו
הוקלד ע"י :מורן סרידו

מאושר
התקיים בתאריך25/03/2018 :
מיקום הישיבה :לשכת מהנדס העיר
תאריך אישור10/04/2018 :
הודפס ע"י :מורן סרידו

נושא הדיון:

ועדת התקשרויות מינהל הנדסה מיום 25.3.18
הדיון תועד ע"י אושרת עייש
השתתפו :דורון חזן  -מהנדס העיר -מהנדס העיר; אושרת מצליח  -עורך דין -היועץ המשפטי; אופיר היימן -
מנהל מחלקה -מח' מכרזים; צביקה פדר  -חשב -חשבות מינהל הנדסה; רוית מויאל ; בת אל בניטה ; ארקדי
ברובר  -מנהל מחלקה -אגף תשתיות; עמוס יצחקי  -מנהל מחלקה -מח' מבנים מסוכנים; אושרת עייש
נעדרו:
מכותבים:

סעיף :1בדיקת תוכניות וחישובים לחיזוק מבנה פלקל

נעשתה פנייה ל 3-יועצים ממאגר היועצים והוגשה רק הצעה אחת.
בנו ברקוביץ לא היה מעוניין להציע הצעה וחברת  ESHETהנדסה בע"מ לא הגישה הצעה.
יצחק פינטו הציע הצעה 2,500 -ש"ח לפני מע"מ לבדיקת מבנה.

משימות
נושא המשימה
בדיקת תוכניות
וחישובים לחיזוק
מבנה פלקל

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
יצחק פינטו לפי  2,500ש"ח לפני
מע"מ לבדיקת מבנה בכפוף
למשא ומתן מולו ,ההתקשרות
מאושרת עד  140,000ש"ח לפני
מע"מ .תקופת ההתקשרות לשנה
עם אופציה לשנתיים נוספות
ובלבד שלא יעלה על סך 140
אש"ח.
הלשכה המשפטית בשיתוף עמוס
יצחקי תכין הסכם.

אחראי
עמוס יצחקי

יעד
15/04/2018
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סעיף :2
ניהול ופיקוח בביצוע מעגל תנועה בצומת כנרת ונחל שניר והסדרת רח'
כנען לחד סיטרי
נעשתה פנייה ל 5-יועצים ממאגר היועצים והוגשו רק  2הצעות.
חברת טל -סף ,אחים מרגוליו ואהוד שימשוני לא הציעו הצעות.
אומדן הפרויקט 900,000 -ש"ח לפני מע"מ.
 .1חברת אלכס טרשום הציעה  13.5%הנחה.
 .2חברת אדר הנדסה הציעה  11%הנחה.

משימות
נושא המשימה
ניהול ופיקוח
בביצוע מעגל
תנועה בצומת
כנרת ונחל שניר
והסדרת רח' כנען
לחד סיטרי

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת אלכס טרשום היות והיא
ההצעה הזולה ביותר.
הלשכה המשפטית בשיתוף
ארקדי תכין הסכם.

אחראי
ארקדי ברובר

יעד
15/04/2018

סעיף  :3הפקת סקר קרקע כולל והפעלת קודח ומעבדה מוסמכת
נעשתה פנייה ל 3-יועצים ממאגר היועצים והוצעו  2הצעות.
זליו דיאמנדי לא הגיש הצעה היות ולא פנוי לבצע את העבודה.
 .1חברת מרטה -גאוטכניקה הגישה הצעה על סך  75,000ש"ח לפני מע"מ.
 .2חברת דורון אשל מהנדסים הגיש הצעה על סך  67,500ש"ח לפני מע"מ.
משימות
נושא המשימה
הפקת סקר קרקע
כולל הפעלת קודח
ומעבדה מוסמכת

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת דורון אשל מהנדסים על
סך  67,500ש"ח לפני מע"מ היות
והיא ההצעה הזולה ביותר.
הלשכה המשפטית בשיתוף
ארקדי תכין הסכם.

אחראי
ארקדי ברובר

יעד
15/04/2018

סעיף  :4חברת  -MNSשרון זאורבך
ייעוץ כלכלי מול הקבלן בן ארי בפרויקט הגל הירוק.
ההסכם המקורי על סך  90,000ש"ח ,מדובר בהגדלת הסכום עד  140,000ש"ח לפני מע"מ היות ויש
צורך בשעות נוספות.
משימות
נושא המשימה
חברת -MNS
שרון זאורבך

פעילות
הועדה מאשרת הגדלת
התקשרות ב 50,000-ש"ח לפני
מע"מ לטובת הייעוץ.
הלשכה המשפטית בשיתוף
צביקה פדר תכין נספח להסכם
קיים.

אחראי
צביקה פדר

יעד
15/04/2018
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סעיף  :5ניהול ופיקוח צמוד לעבודות נגישות במיבני ציבור
נעשתה פנייה ל 3-יועצים ממאגר היועצים והוצעו  2הצעות.
טלי כהן אנדרסון לא הגישה הצעה.
 .1ערן טל אסף הציעה  11.5%הנחה.
 .2שי הציע  10%הנחה.
משימות
נושא המשימה
ניהול ופיקוח צמוד
לעבודות נגישות
במיבני ציבור

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
ערן טל אסף לפי  145ש"ח לשעה
לפני מע"מ (לאחר  11.5%הנחה
מ 163.20-ש"ח) היות והיא
ההצעה הזולה ביותר,
ההתקשרות עד  140,000ש"ח
לפני מע"מ ,תקופת ההתקשרות
לשנה עם אופציה לשנתיים
נוספות ובלבד שלא יעלה על סך
 140אש"ח.
הלשכה המשפטית בשתוף אלמוג
תכין הסכם.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
15/04/2018

סעיף  :6חישוב כמויות ועריכת מכרז גני ילדים במע"ר דרום 
נעשתה פנייה ל 2-יועצים ממאגר היועצים.
 .1אסף רועי הציע  7%הנחה 20,670 -ש"ח לפני מע"מ.
 .2טל אסף הציע  0%הנחה 22,225 -ש"ח לפני מע"מ.
משימות
נושא המשימה
חישוב כמויות
ועריכת מכרז גני
ילדים במע"ר
דרום

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
אסף רועי על סך  20,670ש"ח
לפני מע"מ היות והצעתו הזולה
ביותר.
הלשכה המשפטית בשיתוף
אלמוג תכין הסכם.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
15/04/2018

סעיף  :7ייעוץ ביסוס קרקע גני ילדים מע"ר דרום
נעשתה פנייה ל 3-יועצים והוגשו  3הצעות.
 .1זליו דיאמנדי הציע  8,000ש"ח לפני מע"מ.
 .2דורון אשל מהנדסים הציע  13,600ש"ח לפני מע"מ.
 .3אבי שני הציע  12,000ש"ח לפני מע"מ.
משימות
נושא המשימה
ייעוץ ביסוס קרקע
גני ילדים מע"ר
דרום

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
זליו דיאמנדי על סך  8,000ש"ח
לפני מע"מ היות והצעתו הזולה
ביותר.
הלשכה המשפטית בשיתוף
אלמוג תכין הסכם.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
15/04/2018
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סעיף  :8יועץ מעליות
נעשתה פנייה ל 3-יועצים ממאגר היועצים והוגשו  3הצעות:
 .1חברת פי.אר.די הציעה  5,400ש"ח לפני מע"מ.
 .2חברת אל.רום הציעה  8,607ש"ח לפני מע"מ.
 .3חברת  V.I.Sהנדסה הציעה  4,304ש"ח לפני מע"מ.
משימות
נושא המשימה
יועץ מעליות

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת  V.I.Sעל סך  4,304ש"ח
לפני מע"מ היות והיא ההצעה
הזולה ביותר.
הלשכה המשפטית בשיתוף
אלמוג תכין הסכם.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
15/04/2018


בעיר
סעיף  :9יועץ בטיחות למשפחתונים
נעשתה פנייה ל 5-יועצים ממאגר היועצים והוגשו  2הצעות:
חברת לבטח הנדסה הציעה את ההצעה הזולה ביותר 400 -ש"ח ייעוץ בטיחות למשפחתון.
באשדוד קיימים  103משפחתונים.
משימות
נושא המשימה
יועץ בטיחות
למשפחתונים
בעיר

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת לבטח הנדסה לפי 400
ש"ח לבדיקת בטיחות ב103-
משפחתונים בעיר -סך
ההתקשרות  41,200ש"ח לפני
מע"מ לשנה עם אופציה לשנה
נוספת.

אחראי
עומר אונגר

יעד
15/04/2018

סעיף  :10חתימות
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