ועדת התקשרויות כללי

מאושר
התקיים בתאריך08/02/2018 :
מיקום הישיבה :לשכת משנה למנכ"ל העעירייה
תאריך אישור18/02/2018 :
הודפס ע"י :מורן סרידו

מספר דיון10428 :
נוהל ע"י:דינה בר-אולפן
תועד ע"י:רחל אורנשטיין
הוקלד ע"י :רחל אורנשטיין

נושא הדיון:

ועדת התקשרויות
הדיון תועד על ידי אושרת עייש  -מנהלת לשכת מנכ"ל
השתתפו :דינה בר-אולפן  -משנה למנכ"ל -המינהל הכללי; עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה; אושרת מצליח -
עורך דין -היועץ המשפטי; אושרת עייש ; אסתי פילוס  -מנהל יחידה -יחידה אסטרטגית; תמיר בראנץ ; חיים
דנן  -מנהל מחלקה -מח' צרכנות מים
נעדרו:
מכותבים:

סעיף  :1שוקי ירושלמי  -טיפ קון בע"מ
משימות
נושא המשימה
שוקי ירושלמי -
טופ קון בע"מ

שוקי ירושלמי -
טופ קון בע"מ

פעילות
הכנת מכרז דיגיטלי ,ליווי המכרז והכנת
המפרט הטכני.
הוצעו  3הצעות ,ההצעה הזולה ביותר
נבחרה.
הוועדה מאשרת התקשרות עם שוקי
ירושלמי על-סך  19,000ש"ח לפני מע"מ.
הלשכה המשפטית בשיתף חיים דנן תכין
הסכם.
הכנת מכרז דיגיטלי ,ליווי המכרז והכנת
המפרט הטכני.
הוצעו  3הצעות ,ההצעה הזולה ביותר
נבחרה.

אחראי
חיים דנן

אושרת מצליח

יעד
07/03/2018

07/03/2018

הוועדה מאשרת התקשרות עם שוקי
ירושלמי על-סך  19,000ש"ח לפני מע"מ.
הלשכה המשפטית בשיתף חיים דנן תכין
הסכם.
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סעיף  :2אספקט מהנדסים בע"מ
משימות
נושא המשימה
אספקט מהנדסים
בע"מ

אספקט מהנדסים
בע"מ

פעילות
מדובר בהשלמת ביקורת הנדסית על
הקמת פארק אשדוד ים.
הוועדה מאשרת התקשרות על-סך
 15,000ש"ח לפני מע"מ.
הלשכה המשפטית בשיתוף שלמה בן-
עזרא תכין נספח להסכם קיים.
מדובר בהשלמת ביקורת הנדסית על
הקמת פארק אשדוד ים.
הוועדה מאשרת התקשרות על-סך
 15,000ש"ח לפני מע"מ.
הלשכה המשפטית בשיתוף שלמה בן-
עזרא תכין נספח להסכם קיים.

אחראי
אושרת מצליח

יעד
07/03/2018

תמיר בראנץ

07/03/2018

סעיף :3תאיר אבני ומריאלה בן ש"ך
משימות
נושא המשימה
תאיר אבני
ומרגולה בן ש"ק

פעילות
ייעוץ ,חשיבה עיצובית וחשיבה מבוססת
אנוש ,פיתוח תהליכי שינוי בעזרת כלים
ומתודולוגיות חדשניות מנקודת מבט של
התושב ,חוויות שירות ושיפור השירותים
העירוניים.

אחראי
אסתי פילוס

יעד
07/03/2018

הוצעו  5הצעות ומתוכן ההצעות הכי
נמוכות הן של הגב' תאיר אבני והגב'
מריאלה בן ש"ך ,לפי  180ש"ח לשעה לפני
מע"מ.
הוועדה מאשרת התקשרות עם תאיר אבני
עד  64,864ש"ח כולל מע"מ.

תאיר אבני
ומרגולה בן ש"ק

הוועדה מאשרת התקשרות עם מריאלה בן
ש"ך עד  64,864ש"ח כולל מע"מ.
הלשכה המשפטית בשיתוף אסתי פילוס
תכין הסכמים.
ייעוץ ,חשיבה עיצובית וחשיבה מבוססת
אנוש ,פיתוח תהליכי שינוי בעזרת כלים
ומתודולוגיות חדשניות מנקודת מבט של
התושב ,חוויות שירות ושיפור השירותים
העירוניים.

אושרת מצליח

07/03/2018

הוצעו  5הצעות ומתוכן ההצעות הכי
נמוכות הן של הגב' תאיר אבני והגב'
מריאלה בן ש"ך ,לפי  180ש"ח לשעה לפני
מע"מ.
הוועדה מאשרת התקשרות עם תאיר אבני
עד  64,864ש"ח כולל מע"מ.
הוועדה מאשרת התקשרות עם מריאלה בן
ש"ך עד  64,864ש"ח כולל מע"מ.
הלשכה המשפטית בשיתוף אסתי פילוס
תכין הסכמים.
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