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מאושר
התקיים בתאריך31/07/2018 :
מיקום הישיבה :מהנדס העיר
תאריך אישור12/08/2018 :
הודפס ע"י :מורן סרידו

נושא הדיון:

ועדת התקשרויות מינהל הנדסה מיום 31.7.18
הדיון תועד ע"י אושרת עייש
השתתפו :דורון חזן  -מהנדס העיר -מהנדס העיר; צביקה פדר  -חשב -חשבות מינהל הנדסה; ארקדי ברובר -
מנהל מחלקה -אגף תשתיות; לימור אלון ; אלמוג אפטבי  -מנהל אגף -אגף פרויקטים; רוית מויאל ; אושרת מצליח -
עורך דין -היועץ המשפטי; אושרת עייש ; ליאת אואנונו  -מזכירה -אגף רכש
נעדרו:
מכותבים:

סעיף  :1יצחק זוכמן
יצחק זוכמן מייעץ למנהל אגף כבישים ותנועה ומקדם פרויקטים שבאחריות עיריית אשדוד ומשרד התחבורה,
מול משרד התחבורה ויתר הגורמים הרלוונטיים לפרוייקטים.
מדובר בכבישים מחברים בין מערכת כבישים עירוניים וכבישים של חברת נתיבי ישראל)כביש  41וכביש .(4
יוער ,כי בחלק מהפרויקטים אף הוגדל היקף האומדן לביצוע העבודה תוך כדי ביצוע העבודות.
לכן ,מאחר שיצחק זוכמן הוא בעל ניסיון וידע רב בפרויקטים אלו ומאחר שמדובר בפרויקטים נמשכים ועל-מנת
לשמור על רציפות מתן השירות ,הוועדה מוצאת כי אין תועלת בפניה ליועצים אחרים והעברת הטיפול
בפרויקטים אלו לידי יועץ אחר.
כמו כן ,התמורה שמשולמת ליועץ נבדקה בשנית ונמצא כי מדובר בתמורה סבירה ביותר.

משימות
נושא המשימה

פעילות
לאור ההסבר ,הועדה מאשרת
התקשרות עם יצחק זוכמן עד
 140,000ש"ח ובלבד שהתמורה
שתשולם לו בצירוף התמורה
ששולמה עד כה לא יעלו על
הסכום הפטור ממכרז.
ארקדי ברובר יודיע ליצחק זוכמן
על צו התחלת עבודה.

אחראי
ארקדי ברובר

יעד
05/08/2018
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סעיף  :2תכנון חשמל-ביה"ס כלל חסידי
בתאריך  26.04.18התקיימה ועדת התקשרויות והנושא נידון.
אלמוג אפטבי ,מנהל אגף מבני ציבור ,ביקש לבצע פנייה מחודשת לקבלת הצעת מחיר לכלל המשתתפים
בהליך זה מאחר שהצעות שיתקבלו היו גבוהות מאומדן ההנחה שהמנהל המקצועי ציפה שיתקבלו.
המשתתפים נדרשו להגיש הצעה חדשה כפי שהם מוצאים לנכון.
התקבלו  4הצעות:
.1שאול מהנדסים הציע  72,000ש"ח לפני מע"מ.
.2ארקדי שיין-דני שיין הציע  72,000ש"ח לפני מע"מ.
.3טיקטין-תכנון חשמל הציע  89,000ש"ח לפני מע"מ.
.4סילביה קוגן הציעה  73,197ש"ח לפני מע"מ.

משימות
נושא המשימה

פעילות
היות ו 2-ההצעות זהות במחיר
 -72,00ש"ח לפני מע"מ ,הועדה
סבורה כי בהתחשב בעובדה
שהמציע שאול מהנדסים כבר
ביצע בעבר חלק מפרויקט זה
והעירייה הייתה שבעת רצון
מתפקידו ומהשירות שניתן על-ידו
הוחלט על קביעתו כזוכה.
אלמוג אפטבי יודיע לחברת שאול
מהנדסים על צו התחלת עבודה.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
09/08/2018

סעיף  :3הכנת מפרט מעליות למבני ציבור וחינוך
בתאריך  7.3.18התקיימה ועדת התקשרויות ודנו בנושא זה.
חברת  V.I.Sזכתה אך לאחר ישיבת היכרות שלה עם אלמוג אפטבי ,מנהל אגף מבני ציבור ,החברה הבינה
את תכולת העבודה והודיעה כי לא מעוניינת בעבודה.
המציעה ה ,2-חברת אפיק הנדסה ,זומנה לישיבה ומסרה כי מעוניינת בעבודה אך תגיש הצעת מחיר חדשה,
ההצעה החדשה שהוגשה היא  7000ש"ח לפני מע"מ ,הצעה זהה למציעה השלישית חברת אלרום הנדסה.
לאחר התמחרות נוספת בין  2החברות ,המחיר נשאר אותו הדבר אצל שניהם 7,000 -ש"ח לפני מע"מ.
בהמשך לתהליך שבוצע ע"י אלמוג ,הועדה החליטה לחלק את תכולת העבודה בין  2המציעים באופן שווה.
בשלב זה ,ימסרו ל 2-היועצים עבודות באופן שווה עד  5מבנים לכל אחד.

משימות
נושא המשימה
הכנת מפרט
מעליות למבני
ציבור וחינוך

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עד
 35,000ש"ח לפני מע"מ לחברת
אפיק הנדסת מעליות.
הועדה מאשרת התקשרות עד
 35,000ש"ח לפני מע"מ לחברת
אלרום מעליות.
אלמוג אפטבי יודיע לחברת אפיק
הנדסת מעליות וחברת אלרום
מעליות על צו התחלת עבודה.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
09/08/2018
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סעיף  :4פיקוח עליון
בתאריך  15.02.18התקיימה ועדת התקשרויות ואושרה התקשרות עם טלי כהן אנדרסון על-סך  63,000ש"ח
לפני מע"מ עבור פיקוח עליון לעבודות נגישות במבני ציבור לפי  1,800ש"ח למבנה.
אלמוג אפטבי,מנהל אגף מבני ציבור מבקש הרחבה של  10,800ש"ח לפני מע"מ עבור פיקוח עליון ל 6-מיבנים
נוספים.

משימות
נושא המשימה

פעילות
הועדה מאשרת את ההרחבה
המבוקשת על-סך  10,800ש"ח
לפני מע"מ.
אלמוג אפטבי יודיע לטלי כהן
אנדרסון על המשך צו התחלת
עבודה.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
09/08/2018

סעיף  :5בדיקת חישובים סטטיים וססמיים לתמ"א 38
בוצעה פנייה ל 3-יועצים ,הוגשו  3הצעות:
.1יצחק פינטו מהנדסים הציע  13,000ש"ח לפני מע"מ.
.2דוד מהנדסים הציע  2,500ש"ח לפני מע"מ.
.3ר.ס.ב מהנדסים הציע  14,000ש"ח לפני מע"מ.
דוד מהנדסים הציע את ההצעה הזולה ביותר על-סך  2,500ש"ח לחוות דעת מלאה ל 2-השלבים.

משימות
נושא המשימה
בדיקת חישובים
סטטיים וסכמיים
לתמ"א 38

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
דוד מהנדסים עד  140,000ש"ח
לפני מע"מ.
דורון חזן יודיע לחברת דוד
מהנדסים על צו התחלת עבודה.

אחראי
דורון חזן

יעד
09/08/2018

סעיף  :6חתימות
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