ועדת התקשרויות כללי
מספר דיון11499 :
נוהל ע"י:דינה בר-אולפן
תועד ע"י:מורן סרידו
הוקלד ע"י :מורן סרידו

מאושר
התקיים בתאריך04/07/2018 :
מיקום הישיבה :לשכת המשנה למנכ"ל
תאריך אישור10/07/2018 :
הודפס ע"י :מורן סרידו

נושא הדיון:

ועדת התקשרויות מינהל כללי מיום 4.7.18
הדיון תועד ע"י אושרת מצליח
השתתפו :דינה בר-אולפן  -משנה למנכ"ל -המינהל הכללי; עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה; אושרת מצליח  -עורך
דין -היועץ המשפטי; ליאור לוי  -ראש מנהלת -מנהלת התחדשות עירונית; שלמה בן-עזרא  -מבקר -מבקר העירייה
נעדרו :אושרת עייש
מכותבים:

סעיף  :1ייעוץ למתן שירותי עריכת ביקורת במועצה הדתית אשדוד
שלמה בן עזרא ,מבקר העירייה ,מבקש להתקשר עם יועץ לצורך עריכת ביקורת במועצה הדתית בנוגע
לעבודתה ,תחומי סמכותה ,התקשרויות וכיו"ב.
נעשתה פנייה ל 4-יועצים והתקבלו  4הצעות:
.1יעל אשל הציע  200ש"ח לפני מע"מ לשעה.
.2יניב גוברי הציע  180ש"ח לפני מע"מ לשעה.
.3דגן ביקורת ובקרה הציע  160ש"ח לפני מע"מ לשעה.
.4שלמה רבינוביץ הציע  250ש"ח לפני מע"מ לשעה.
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משימות
נושא המשימה
התקשרות עם
יועץ למתן שירותי
עריכת ביקורת
במועצה הדתית
אשדוד

התקשרות עם
יועץ למתן שירותי
עריכת ביקורת
במועצה הדתית
אשדוד

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
המציע הזול ביותר -חברת דגן
ביקורת ובקרה לפי  160ש"ח
לשעה עם מע"מ ,בהיקף של 300
שעות עבודה ,לתקופה של 6
חודשים עם אפשרות הארכה ב6-
חודשים נוספים.
הלשכה המשפטית בשיתוף
שלמה בן עזרא תכין הסכם.
הועדה מאשרת התקשרות עם
המציע הזול ביותר -חברת דגן
ביקורת ובקרה לפי  160ש"ח
לשעה עם מע"מ ,בהיקף של 300
שעות עבודה ,לתקופה של 6
חודשים עם אפשרות הארכה ב6-
חודשים נוספים.
הלשכה המשפטית בשיתוף
שלמה בן עזרא תכין הסכם.

אחראי
שלמה בן-עזרא

יעד
19/07/2018

אושרת מצליח

19/07/2018

סעיף  :2חקירות בתחום המשמעת
שלמה בן עזרא ,מבקר העירייה ,מסביר שמדובר בהמשך עבודה של ביצוע חקירות מסוג זה.
מבקש להמשיך ההתקשרות הקיימת עד לסכום הפטור ממכרז ( 140,000ש"ח).
מדובר בהתקשרות בסך של  34,000ש"ח עד לסוף שנת  .2018במקביל עובדים על הכנת מאגר יועצים
בתחום.
המבקר פנה לקבלת  3הצעות לביצוע השירות וקיבל  3הצעות כלהלן:
.1חברת  EDANהציעה  175ש"ח לפני מע"מ לשעה .בנוסף 4 ,ש"ח לכל ק"מ נסיעה.
.2עמית חקירות הציע  390ש"ח לפני מע"מ לשעה לעבודה של  2חוקרים .בנוסף 3.5 ,ש"ח לכל ק"מ נסיעה.
.3אביה חקירות הציע  320ש"ח לפני מע"מ לשעה לעבודה של  2חוקרים .בנוסף 3 ,ש"ח לכל ק"מ נסיעה.
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משימות
נושא המשימה

פעילות
הועדה מאשרת המשך
התקשרות עם חברת אביה
חקירות שהציעה את ההצעה
הזולה ביותר להמשך ביצוע
העבודות ,בהיקף כספי שלא
יחרוג מ 34,000-ש"ח ולתקופה
של עד .31.12.18
הלשכה המשפטית בשיתוף
שלמה בן עזרא תכין הסכם.
הועדה מאשרת המשך
התקשרות עם חברת אביה
חקירות שהציעה את ההצעה
הזולה ביותר להמשך ביצוע
העבודות ,בהיקף כספי שלא
יחרוג מ 34,000-ש"ח ולתקופה
של עד .31.12.18
הלשכה המשפטית בשיתוף
שלמה בן עזרא תכין הסכם.

אחראי
שלמה בן-עזרא

יעד
19/07/2018

אושרת מצליח

19/07/2018

סעיף  :3ייעוץ אסטרטגי ומיתוג למנהלת התחדשות עירונית
ליאור לוי מסביר שמתבקש להתקשר עם יועץ לצורך מיתוג המחלקה בעיני התושבים בכדי שידעו שהמחלקה
קיימת ,מה הפעילות שלה ,מה מציעה לתושבים וכיו"ב.
נעשתה פנייה לקבלת  3הצעות והתקבלו  3הצעות ,כלהלן:
.1חברת  AUKAהציעה  92,000ש"ח לפני מע"מ.
 .2חברת  BARDANAהציעה  115,000ש"ח לפני מע"מ.
.3חברת  BUILDהציעה  88,000ש"ח לפני מע"מ.
ליאור מציין כי לחברת  ,BUILDשהציעה את ההצעה הזולה ביותר ,יש ניסיון במיתוג התחדשות עירונית.
ההצעה שלהם מחולקת לשני שלבים:
שלב א'-הכנת אסטרגיה ותכנית עבודה .
שלב ב'-אסטרטגיה מותגית ויצירת שפה גרפית.
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משימות
נושא המשימה

אחראי
דינה בר-אולפן

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת  BUILDבכפוף לקיום
פגישה עם היועץ בשיתוף המשנה
למנכ"ל ואישור ההתקשרות
לביצוע שני שלבי העבודה או רק
אחד מהם במסגרת פגישה זו.
ליאור לוי
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת  BUILDבכפוף לקיום
פגישה עם היועץ בשיתוף המשנה
למנכ"ל ואישור ההתקשרות
לביצוע שני שלבי העבודה או רק
אחד מהם במסגרת פגישה זו.
אושרת מצליח
הלשכה המשפטית תכין הסכם
בשיתוף ליאור לוי.
הכנת ההסכם יתבצע לאחר
הפגישה ובהתאם לתוצאותיה.

הלשכה המשפטית תכין הסכם
בשיתוף ליאור לוי.
הכנת ההסכם יתבצע לאחר
הפגישה ובהתאם לתוצאותיה.

ליאור לוי

יעד
19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

סעיף  :4חתימות
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