ועדת התקשרויות כללי

מאושר
התקיים בתאריך25/03/2018 :
מיקום הישיבה :לשכת המשנה למנכ"ל
תאריך אישור29/04/2018 :
הודפס ע"י :מורן סרידו

מספר דיון10765 :
נוהל ע"י:דינה בר-אולפן
תועד ע"י:מורן סרידו
הוקלד ע"י :מורן סרידו

נושא הדיון:

ועדת התקשרויות מיום 25.3.18
הדיון תועד ע"י אושרת עייש
השתתפו :דינה בר-אולפן  -משנה למנכ"ל -המינהל הכללי; עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה; אושרת מצליח -
עורך דין -היועץ המשפטי; יעקב פלאצ'י  -מנהל אגף -אגף רישוי ואיכות הסביבה; מזל אבוטבול  -מנהל אגף-
אגף הגביה; אושרת עייש ; טלי מימון  -מנהל מחלקה -חינוך מיוחד; אופיר היימן  -מנהל מחלקה -מח' מכרזים
נעדרו:
מכותבים:

סעיף  :1ויטאלי ברודסקי
ויטאלי יועץ בתחום מניעת זיהום הנחל והים מביוב.
עבודת הייעוץ תתמקד בנושא השכונה החדשה בנוסף לריכוז והמעקב אחר עבודת ועדת ההיגוי.
מדובר ב 10-שעות חודשיות לפי  202ש"ח לשעה לפני מע"מ עד  28,420ש"ח לפני מע"מ לשנה עם
אופציה לשנתיים.
משימות
נושא המשימה
ויטאלי ברודסקי

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
ויטאלי ברודסקי על סך 28,420
ש"ח לפני מע"מ לשנה עם
אופציה לשנתיים לפי  202ש"ח
לשעה לפני מע"מ.
הלשכה המשפטית בשיתוף
אושרת עייש תכין הסכם.

אחראי
אושרת עייש

יעד
25/04/2018

סעיף  :2משה הורוביץ
ייעוץ שוטף בתחום הגבייה והארנונה לרבות כתיבת נהלי עבודה ומכרזים שונים.
בוצעה פנייה ל 4-יועצים בתחום:
 .1חנן עמוס ,לא עמד בתנאי הסף.
 .2עמית בר -און ,לא העבירה הצעה.
 .3ורד מגרנו לא העבירה הצעה.
 .4משה הורוביץ העביר הצעה.
הצעתו של משה הורוביץ כוללת ייעוץ שוטף למנהלת אגף הגבייה 2,200 -ש"ח לפני מע"מ לחודש והכנת
מכרז גבייה על -סך  8,500ש"ח לפני מע"מ.
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משימות
נושא המשימה
משה הורוביץ

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
משה הורוביץ על סך 34,900
ש"ח לפני מע"מ לשנה עם
אופציה לשנתיים.
הלשכה המשפטית בשיתוף מזל
אבוטבול תכין הסכם.

אחראי
מזל אבוטבול

יעד
15/04/2018

סעיף :3
פנייה פומבית ליצירת מאגר לפסיכולוגים ,פסיכיאטרים ומטפלים
לטיפול בילדים ונוער עבור עיריית אשדוד
הוגשו  4הצעות של מטפלים.
ההצעות של אפרת מימון ונטליה סוסנובסקי לא עומדות בתנאי הסף.
ההצעות של חגית דהן ולילך ממן עומדות בתנאי הסף.
הוגשה הצעה אחת של פסיכיאטר ממכון ממדים שעומד בתנאי הסף.

משימות
נושא המשימה
פנייה פומבית
ליצירת מאגר
לפסיכולוגים,
פסיכיאטרים
ומטפלים לטיפול
בילדים ונוער עבור
עיריית אשדוד
פנייה פומבית
ליצירת מאגר
לפסיכולוגים,
פסיכיאטרים
ומטפלים לטיפול
בילדים ונוער עבור
עיריית אשדוד

פעילות
הועדה מאשרת את הפסיכיאטר
ממכון ממדים כפסיכיאטר
במאגר.
התעריף השעתי לפסיכיאטר-
 702ש"ח לשעה כולל מע"מ.

אחראי
טלי מימון

יעד
15/04/2018

הועדה מאשרת את חגית דהן
ולילך ממן כמטפלות במאגר.
התעריף השעתי למטפל200 -
ש"ח לשעה כולל מע"מ.

טלי מימון

15/04/2018
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סעיף  :4שירותי יעוץ תקשורתיים
נעשתה פנייה ל 3-יועצי תקשורת.
 .1רובינשטיין תקשורת שהצעתה  96ש"ח לשעה עם נסיון של  5שנים.
 .2חיים גריידינגר שהצעתו  105ש"ח לשעה עם נסיון של  10שנים.
 .3גוט מדיה שהצעתה  450ש"ח לשעה עם נסיון של  10שנים.
משימות
נושא המשימה
שירותי יעוץ

תקשורתיים

פעילות
לאור הפרש הנסיון העומד על 5
שנים להצעה הזולה ביותר
בהפרש של  9ש"ח לשעה לעומת
הנסיון המצטבר של  10שנים
המאפשר עבודה מיידית ללא
צורך בתקופת למידה המתקזזת
עם הפער בסכום ,הועדה
מאשרת התקשרות עם חיים
גריידינגר לפי  105ש"ח לשעה
עד  140,000ש"ח.
הלשכה המשפטית בשיתוף
שלומי כהן תכין הסכם.

אחראי
שלומי כהן

יעד
15/04/2018

סעיף :5
הזמנה להציע הצעות מספר מס'  201.18לניהול נכסים דיגיטליים במדיה
החברתית עבור עיריית אשדוד
בוצעה פנייה פומבית והוגשו  3הצעות.
בשלב הראשון נפתחה מעטפה מספר  1כאשר מעטפה מספר  2שהינה ההצעה הכספית הוחזרה לתיבת
המכרזים  ,יודגש כי המציע שרון עטיה -אסטרטגיה ייעוץ אסטרטגי הגיש את הצעתו הכספית במעטפה מספר
 1ולא בהתאם לסעיף  8ד' לתנאי הפנייה .
נבדקו תנאי הסף של המציעים כדלקמן :
חברת שרון עטיה -אסטרטגיה ייעוץ אסטרטגי לא עמדה בתנאי סף  3א' ( )3לתנאי הפניה הקובע כי רשאי
להשתתף בפניה "מציע בעל ניסיון של שלוש ( )3שנים לפחות המסתיימות במועד הגשת ההצעות לפנייה,
בניהול מערך ניו-מדיה חברתית (פייסבוק ,אינסטגרם ,וואטסאפ ואתרי האינטרנט) עבור ( 2שתי) רשויות
מקומיות לפחות" החברה לא הציגה ניסיון כנדרש  .בנוסף החברה לא הגישה את הצעתה בהתאם לסעיף  8ד'
לתנאי הפניה כאמור  .לפיכך הוועדה מחליטה פה אחד לפסול את הצעתה .
חברת גריידינגר תקשורת בע"מ לא עמדה בתנאי הסף הקבוע בסעיף  3א' ( )3לתנאי הפניה הקובע כי רשאי
להשתתף בפניה "מציע בעל ניסיון של שלוש ( )3שנים לפחות המסתיימות במועד הגשת ההצעות לפנייה,
בניהול מערך ניו-מדיה חברתית (פייסבוק ,אינסטגרם ,וואטסאפ ואתרי האינטרנט) עבור ( 2שתי) רשויות
מקומיות לפחות" החברה לא הציגה ניסיון כנדרש  ,לפיכך הוועדה מחליטה פה אחד לפסול את הצעתה .
חברת איי טים קשרי קהילה בע"מ עומדת בתנאי הסף לפיכך הוועדה החליטה לפתוח את הצעתה הכספית
במעמד הוועדה ,החברה הציעה  0%הפחתה מהמחיר המקסימלי שנקבע במסמכי הפניה ובסך של 10,000
ש"ח לחודש לפני מע"מ.
הוועדה מחליטה פה אחד לקבוע את חברת איי טים קשרי קהילה בע"מ כזוכה בפניה שבנדון .
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משימות
נושא המשימה
פנייה פומבית
לניהול נכסים
דיגיטליים במדיה
החברתית עבור
עיריית אשדוד

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת איי.טים קישרי קהילה
בע"מ לפי  10,000ש"ח לחודש
לפני מע"מ למשך שנה.
הלשכה המשפטית בשיתוף משה
דרור תכין הסכם.

אחראי
משה דרור

יעד
15/04/2018

סעיף  :6חתימות
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