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נושא הדיון:

ועדת התקשרויות מינהל הנדסה מיום 12.7.18
הדיון תועד ע"י אושרת עייש
השתתפו :אייל דודוביץ  -ראש מנהלת -מנהלת הסכם גג; אושרת מצליח  -עורך דין -היועץ המשפטי; אושרת עייש ;
אופיר היימן  -מנהל מחלקה -מח' מכרזים; רמי לב  -מנהל אגף -אגף חשבות העירייה
נעדרו:
מכותבים:

סעיף :1
מתן שירותי ניהול ומעקב על לוחות זמנים ,סיכונים ואינטגרציה עבור
מנהלת הסכם הגג
בוצע הליך פומבי ,הוגשו  8הצעות.
בשלב הראשון נפתחה מעטפה מס'  1ובה מסמכי ההצעה למעט ההצעה הכספית ,מעטפה מס' ( 2ההצעה
הכספית) הוחזרה סגורה לתיבת המכרזים.
לאחר מכן בוצעה בדיקת תנאי הסף והתברר כי חברת א .בלוך תשתיות בע"מ לא עומדת בתנאי הסף ,לפי כך
לא זומנה לראיון.
בוצעו ראיונות ע"י הצוות המקצועי (מצ"ב פרוטוקול) והושלם ניקוד האיכות.
להלן התוצאות:
.1שגית ונעמה 78.33-נקודות.
.2איילת רמות בסון 47.67-נקודות.
.3אמן ארגון ומדעי ניהול בע"מ 63.33-נקודות.
.4גדיש חברה להנדסה בע"מ 68.33-נקודות.
.5מתן מחשוב תפעול וניהול בע"מ 61.17-נקודות.
.6אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ 77.83-נקודות.
.7אורנטק מערכות ניהול בע"מ 75.67-נקודות.
ביום הועדה  ,12.7.18נפתחו ההצעות הכספיות ע"י חברי הועדה:
.1שגית ונעמה הציעו  192ש"ח לפני מע"מ.
.2איילת רמות בסון הציעה  199.60ש"ח לפני מע"מ.
.3אמן ארגון ומדעי ניהול בע"מ הציע  195ש"ח לפני מע"מ.
.4גדיש חברה להנדסה בע"מ הציע  188ש"ח לפני מע"מ.
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.5מתן מחשוב תפעול וניהול בע"מ הציעה  187ש"ח לפני מע"מ
.6אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ הציעה  190ש"ח לפני מע"מ.
.7אורנטק מערכות ניהול בע"מ הציעה  190ש"ח לפני מע"מ.
לאחר שקלול הציונים-איכות ומחיר ,להלן התוצאות:
.1שגית ונעמה 97.8-נקודות.
.2איילת רמות בסון 66.40-נקודות.
.3אמן ארגון ומדעי ניהול בע"מ 82.5-נקודות.
.4גדיש חברה להנדסה בע"מ 88.2-נקודות.
.5מתן מחשוב תפעול וניהול בע"מ 81.16-נקודות.
.6אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ 97.5-נקודות.
.7אורנטק מערכות ניהול בע"מ 95.3-נקודות.
שגית ונעמה זכו בציון הגבוה ביותר.
משימות
נושא המשימה

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
שגית ונעמה שקיבלו את הציון
המשוקלל הגבוה ביותר.
אייל דוידוביץ יודיע לחברה על צו
התחלת עבודה.

אחראי
אייל דודוביץ

יעד
16/07/2018

סעיף  :2חתימות
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