ועדת התקשרויות מינהל הנדסה
מספר דיון11919 :
נוהל ע"י:דורון חזן
תועד ע"י:מורן סרידו
הוקלד ע"י :מורן סרידו

מאושר
התקיים בתאריך05/09/2018 :
מיקום הישיבה :מהנדס העיר
תאריך אישור11/10/2018 :
הודפס ע"י :סופיה רביבו-חדד

נושא הדיון:
ועדת התקשרויות מינהל הנדסה מיום 5.9.18
הדיון תועד ע"י אושרת עייש
השתתפו :דורון חזן  -מהנדס העיר -מהנדס העיר; אייל דודוביץ  -ראש מנהלת -מנהלת הסכם גג; ארקדי ברובר -
מנהל מחלקה -אגף תשתיות; אופיר היימן  -מנהל מחלקה -מח' מכרזים; אריה תורג'מן  -מנהל אגף -אגף החופים;
סילבי זיני  -מנהל מחלקה -מח' נגישות וניהול מידע הנדסי; צביקה פדר  -חשב -חשבות מינהל הנדסה; ליאת
אואנונו  -מזכירה -אגף רכש; שני שמעוני  -חשב -מנהלת הסכם גג; רוית מויאל ; אושרת עייש ; איל אילוז  -מנהל
מחלקה -מח' פלילית
נעדרו:
מכותבים :דורון גת ; אלמוג אפטבי  -מנהל אגף -אגף פרויקטים; לימור אלון

סעיף  :1ביצוע סיקרי נגישות ל 7-חופי רחצה
בוצעה פנייה ל 3-מציעים ,הוגשו  2הצעות:
.1עירית אלוקולומברה הציעה  315,000ש"ח לפני מע"מ.
.2שמעון בי.אס שירותי ייעוץ ,תכנון ,ליווי ותשתיות בע"מ הציע  56,000ש"ח לפני מע"מ.
חברת שמעון בי.אס שירותי ייעוץ ,תכנון ,ליווי ותשתיות בע"מ הגיש את ההצעה הנמוכה ביותר.

משימות
נושא המשימה
ביצוע סוקרי
נגישות ל 7-חופי
רחצה

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת שמעון בי.אס שירותי ייעוץ,
תכנון ,ליווי ותשתיות בע"מ על-סך
 56,000ש"ח לפני מע"מ.
סילבי זיני תודיע על צו התחלת
עבודה.

אחראי
סילבי זיני

יעד
20/09/2018

סעיף :2
הצעה פומבית מס'  205.18למתן שירות ,ניהול ופיקוח על פרוייקטים
להקמת מבני ציבור עבור מנהלת הסכם הגג
מדובר בהתקשרות לטובת מבני ציבור בפארק לכיש ואופציות לשכונות הבאות.
בתאריך  18.06.18פורסמה פנייה פומבית והוגשו  14הצעות:
 .1אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ.
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 .2אפשטיין ניהול פרוייקטים בע"מ.
 .3י.ד ירדן אלון.
 .4פ.גורדי הנדסה בע"מ.
 .5פרו-שיא הנדסה בנייה ותשתיות בע"מ.
 .6גוני הנדסה.
 .7אדם עמית ניהול והנדסה.
 .8גדיש הנדסה וניהול בע"מ.
 .9אמיקן ניהול פרוייקטים בבנייה בע"מ.
 .10ניצן ענבר ניהול פרוייקטים בע"מ.
 .11דקר בניין והנדסה בע"מ.
 .12יואל ממן ניהול ופיקוח בע"מ
 .13א.ס.ת תכנון והקמת פרוייקטים בע"מ
 .14אסיף גפן הנדסה וניהול פרוייקטים בע"מ
חברת אסיף גפן הנדסה וניהול פרוייקטים בע"מ וחברת יואל ממן ניהול ופיקוח בע"מ הצעתם לא עמדה בתנאי
הסף היות שלא הוכיחו את עמידתם בתנאי הסף הקבוע בסעיף  4.2לתנאי הפנייה הקובע כי רשאי להשתתף
בפ ניה מציע אשר העסיק במשך שלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה ,בו זמנית וכעובדים קבועים לפחות 7
מהנדסים אזרחיים /אדריכלים /הנדסאים בתחום ההנדסה האזרחית (לא כולל המציע עצמו במקרה של עוסק
מורשה שאינו תאגיד) .בנוסף נציגי חברת א.ס.ת תכנון והקמת פרוייקטים בע"מ הגיעו לראיון והודיעו כי הם
מושכים את הצעתם.
לפיכך שלושת החברות הנ"ל לא עברו לשלב הבא.
בפנייה לקבלת הצעות צויין כי ההצעות יבחנו על-פי  80%איכות ו 20%-מחיר.
בטרם נפתחו הצעות המחיר ,בוצע ניקוד איכות בשלב הראשון ע"י צוות משנה הכולל את אייל דוידוביץ ,שני
שמעוני ואופיר היימן.
להלן התוצאות:
 .1אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ 76.83-נקודות.
 .2אפשטיין ניהול פרוייקטים בע"מ 71.50-נקודות.
 .3י.ד ירדן אלון 69.50-נקודות.
 .4פ.גורדי הנדסה בע"מ 66.83-נקודות.
 .5פרו-שיא הנדסה בנייה ותשתיות בע"מ 63.83-נקודות.
 .6גוני הנדסה 63.17-נקודות.
 .7אדם עמית ניהול והנדסה 61-נקודות.
 .8גדיש הנדסה וניהול בע"מ 60.50-נקודות.
 .9אמיקן ניהול פרוייקטים בבנייה בע"מ 58-נקודות.
 .10ניצן ענבר ניהול פרוייקטים בע"מ 56.33-נקודות.
 .11דקר בניין והנדסה בע"מ 43.83-נקודות.
בשלב השני ,ביום הועדה נפתחו הצעות המחיר ,להלן התוצאות:
 .1אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ הציע .4.9%
 .2אפשטיין ניהול פרוייקטים בע"מ הציע .3.95%
 .3י.ד ירדן אלון הציע .3.75%
 .4פ.גורדי הנדסה בע"מ הציע .4%
 .5פרו-שיא הנדסה בנייה ותשתיות בע"מ הציע .4.55%
 .6גוני הנדסה הציע .4.48%
 .7אדם עמית ניהול והנדסה הציע נחה הציע .3.8%
 .8גדיש הנדסה וניהול בע"מ הציע .3.6%
 .9אמיקן ניהול פרוייקטים בבנייה בע"מ הציע .3.9%
 .10ניצן ענבר ניהול פרוייקטים בע"מ הציע .4.2%
 .11דקר בניין והנדסה בע"מ הציע .4.2%
לאחר שקלול הציונים איכות ומחיר ,להלן התוצאות:
 .1אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ 91.53-נקודות.
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 .2אפשטיין ניהול פרוייקטים בע"מ 89.73-נקודות.
 .3י.ד ירדן אלון 88.70-נקודות.
 .4פ.גורדי הנדסה בע"מ 84.83-נקודות.
 .5פרו-שיא הנדסה בנייה ותשתיות בע"מ 79.66-נקודות.
 .6גוני הנדסה 79.24-נקודות.
 .7אדם עמית ניהול והנדסה 79.95-נקודות.
 .8גדיש הנדסה וניהול בע"מ 80.50-נקודות.
 .9אמיקן ניהול פרוייקטים בבנייה בע"מ 76.46-נקודות.
 .10ניצן ענבר ניהול פרוייקטים בע"מ 73.48-נקודות.
 .11דקר בניין והנדסה בע"מ 60.98-נקודות.
חברת אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ זכתה בציון הגבוה ביותר.

משימות
נושא המשימה
הצעה פומבית מס'
 205.18למתן
שירות ,ניהול
ופיקוח על
פרוייקטים להקמת
מבני ציבור עבור
מנהלת הסכם הגג

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת אחים מרגולין הנדסה
וייעוץ בע"מ שקיבלו את הציון
המשוקלל הגבוה ביותר.
אייל דוידוביץ יודיע לחברה על צו
התחלת עבודה.

אחראי
אייל דודוביץ

יעד
20/09/2018

סעיף  :3תכנון תנועה ,רמזורים ,הסדרי תנועה לשלבי ביצוע ברובע מיוחד
באשדוד
בוצעה פנייה ל 7-מציעים והוגשו  4הצעות:
.1אמאב הנדסה.
.2לוי שטרק.
.3אמי מתום.
.4פ.ק.צ.
בבקשה לקבלת הצעות צויין כי ההצעות יבחנו על-פי  80%ו 20%-מחיר.
בטרם נפתחו הצעות המחיר ,בוצע ניקוד איכות בשלב הראשון ע"י המחלקה המקצועית.
להלן התוצאות:
.1אמאב הנדסה 65-נקודות.
.2לוי שטרק 80-נקודות.
.3אמי מתום 71-נקודות.
.4פ.ק.צ 65-נקודות.
בשלב השני ,ביום הועדה נפתחו הצעות המחיר ,להלן התוצאות:
.1אמאב הנדסה הציעה  420,000ש"ח לפני מע"מ.
.2לוי שטרק הציעה  244,000ש"ח לפני מע"מ.
.3אמי מתום הציעה  1,474,000ש"ח לפני מע"מ.
.4פ.ק.צ הציעה  700,000ש"ח לפני מע"מ.
לאחר שקלול הציונים איכות ומחיר ,להלן התוצאות:
.1אמאב הנדסה 76.62-נקודות.
.2לוי שטרק 100-נקודות.
.3אמי מתום 74.31-נקודות.
.4פ.ק.צ 71.97-נקודות.
משימות
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נושא המשימה
תכנון תנועה,
רמזורים ,הסדרי
תנועה לשלבי
ביצוע ברובע
מיוחד באשדוד

תכנון תנועה,
רמזורים ,הסדרי
תנועה לשלבי
ביצוע ברובע
מיוחד באשדוד

פעילות
נוכח הפער המשמעותי בין
ההצעות ,הועדה מחליטה שמנהל
האגף-ארקדי ברובר יקיים ישיבת
עבודה עם המציע שהציע את
ההצעה הזולה ביותר בכדי לוודא
שהבין את תכולת העבודה
במלואה.
לאחר ישיבת עבודה של ארקדי
עם המציע ,ארקדי יחזור לועדה
לעדכן והועדה תקבל החלטה
בהתאם.
נוכח הפער המשמעותי בין
ההצעות ,הועדה מחליטה שמנהל
האגף-ארקדי ברובר יקיים ישיבת
עבודה עם המציע שהציע את
ההצעה הזולה ביותר בכדי לוודא
שהבין את תכולת העבודה
במלואה.
לאחר ישיבת עבודה של ארקדי
עם המציע ,ארקדי יחזור לועדה
לעדכן והועדה תקבל החלטה
בהתאם.

אחראי
ארקדי ברובר

יעד
07/10/2018

רוית מויאל

07/10/2018

סעיף  :4תכנון ,תאורה ,חשמל ותקשורת ברובע המיוחד באשדוד.
בוצעה פנייה ל 6-מציעים ,הוגשו  4הצעות:
.1טיקטין תכנון חשמל.
.2ספיר סנטר.
.3שאול מהנדסים.
.4טופז מגיד אבו חאטום.
בבקשה לקבלת הצעות צויין כי ההצעות יבחנו על פי  80%איכות ו 20%-מחיר.
בטרם נפתחו הצעות המחיר ,בוצע ניקוד איכות בשלב הראשון ע"י המחלקה המקצועית.
להלן התוצאות:
.1טיקטין תכנון חשמל 80-נקודות.
.2ספיר סנטר 80-נקודות.
.3שאול מהנדסים 80-נקודות.
.4טופז מגיד אבו חאטום 76-נקודות.
בשלב השני ,ביום הועדה נפתחו הצעות המחיר ,להלן התוצאות:
.1טיקטין תכנון חשמל הציע  11%הנחה.
.2ספיר סנטר הציע  21.5%הנחה.
.3שאול מהנדסים הציע  0%הנחה.
.4טופז מגיד אבו חאטום הציע  18%הנחה.
לאחר שקלול הציונים איכות ומחיר ,להלן התוצאות:
.1טיקטין תכנון חשמל 97.64-נקודות.
.2ספיר סנטר 100-נקודות.
.3שאול מהנדסים 95.7-נקודות.
.4טופז מגיד אבו חאטום 95.15-נקודות.
חברת ספיר סנטר זכתה בציון הגבוה ביותר.
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משימות
נושא המשימה
תכנון ,תאורה,
חשמל ותקשורת
ברובע המיוחד
באשדוד.

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת ספיר סנטר בע"מ שקיבלו
את הציון המשוקלל הגבוה ביותר.
ארקדי ברובר יודיע לחברה על צו
התחלת עבודה.

אחראי
ארקדי ברובר

יעד
20/09/2018

סעיף  :5תכנון אדריכלות נוף לפרוייקט הרובע המיוחד.
בוצעה פנייה ל 7-מציעים ,הוגשו  3הצעות:
.1מילר בלום תכנון סביבתי.
.2אסיף ברמן נועה ברוט.
.3קו בנוף.
בבקשה לקבלת הצעות צויין כי ההצעות יבחנו על-פי  80%איכות ו 20%-מחיר.
בטרם נפתחו הצעות המחיר ,בוצע ניקוד איכות בשלב הראשון ע"י המחלקה המקצועית.
להלן התוצאות:
.1מילר בלום תכנון סביבתי 80-נקודות.
.2אסיף ברמן נועה ברוט 62-נקודות.
.3קו בנוף 76-נקודות.
בשלב השני ,ביום הועדה נפתחו הצעות המחיר ,להלן התוצאות:
.1מילר בלום תכנון סביבתי הציע  2,750,000ש"ח לפני מע"מ.
.2אסיף ברמן נועה ברוט הציע  978,000ש"ח לפני מע"מ.
.3קו בנוף הציע  2,001,124ש"ח לפני מע"מ.
לאחר שקלול הציונים איכות ומחיר ,להלן התוצאות:
.1מילר בלום תכנון סביבתי 87.11-נקודות.
.2אסיף ברמן נועה ברוט 82-נקודות.
.3קו בנוף 85.77-נקודות.
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משימות
נושא המשימה
תכנון אדריכלות
נוף לפרוייקט
הרובע המיוחד.

תכנון אדריכלות
נוף לפרוייקט
הרובע המיוחד.

פעילות
נוכח הפער המשמעותי בין
ההצעות ,הועדה מחליטה שמנהל
האגף-ארקדי ברובר יקיים ישיבת
עבודה עם המציע שהציע את
ההצעה הזולה ביותר בכדי לוודא
שהבין את תכולת העבודה
במלואה.
לאחר ישיבת עבודה של ארקדי
ברובר עם המציע ,ארקדי יחזור
לועדה לעדכן והועדה תקבל
החלטה בהתאם.
נוכח הפער המשמעותי בין
ההצעות ,הועדה מחליטה שמנהל
האגף-ארקדי ברובר יקיים ישיבת
עבודה עם המציע שהציע את
ההצעה הזולה ביותר בכדי לוודא
שהבין את תכולת העבודה
במלואה.
לאחר ישיבת עבודה של ארקדי
ברובר עם המציע ,ארקדי יחזור
לועדה לעדכן והועדה תקבל
החלטה בהתאם.

אחראי
ארקדי ברובר

יעד
07/10/2018

רוית מויאל

07/10/2018

סעיף  :6 מתן שירות ,הכנת מדידה ומיפוי לפרוייקט רובע מיוחד.
בוצעה פנייה ל 6-מציעים ,הוגשו  3הצעות:
.1א.פנקס ובנו.
.2גטניו מודדים.
.3מדב"א מדידות.
בבקשה לקבלת הצעות צויין כי ההצעות יבחנו עפ"י  80%איכות ו 20%-מחיר .אומדן גובה ההתקשרויות לכל
פרוייקט 600,000 -ש"ח.
בטרם נפתחו הצעות המחיר ,בוצע ניקוד איכות בשלב הראשון ע"י המחלקה המקצועית.
להלן התוצאות:
.1א.פנקס ובנו 80-נקודות.
.2גטניו מודדים 80-נקודות.
.3מדב"א מדידות 80-נקודות.
בשלב השני ,ביום הועדה נפתחו הצעות המחיר ,להלן התוצאות:
.1א.פנקס ובנו הציע  47%הנחה.
.2גטניו מודדים הציע  31%הנחה.
.3מדב"א מדידות הציע  20%הנחה.
לאחר שקלול הציונים איכות ומחיר ,להלן התוצאות:
.1א.פנקס ובנו 100-נקודות.
.2גטניו מודדים 95.36-נקודות.
.3מדב"א מדידות 93.25-נקודות.
חברת א .פנקס ובנו זכתה בציון הגבוה ביותר.
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משימות
נושא המשימה
מתן שירות ,הכנת
מדידה ומיפוי
לפרוייקט רובע
מיוחד.

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת א .פנקס ובנו שקיבלה את
הציון המשוקלל הגבוה ביותר.
ארקדי ברובר יודיע לחברה על צו
התחלת עבודה.

אחראי
ארקדי ברובר

יעד
20/09/2018

סעיף  :7תכנון קונסטרוקציה ואיטום מעבר תת קרקע ברובע המיוחד.
בוצעה פנייה ל 6-מציעים ,הוגשו  4הצעות:
.1דוד מהנדסים.
.2פ.ק.צ הנדסה.
.3לבני מהנדסים.
.4ירון שמעוני שחם.
בבקשה לקבלת הצעות צויין כי ההצעות יבחנו על-פי  80%איכות ו 20%-מחיר.
בטרם נפתחו הצעות המחיר ,בוצע ניקוד איכות בשלב הראשון ע"י המחלקה המקצועית.
להלן התוצאות:
.1דוד מהנדסים 80-נקודות.
.2פ.ק.צ הנדסה 80-נקודות.
.3לבני מהנדסים 80-נקודות.
.4ירון שמעוני שחם 80-נקודות.
בשלב השני ,ביום הועדה נפתחו הצעות המחיר ,להלן התוצאות:
.1דוד מהנדסים הציע  1,200,000ש"ח לפני מע"מ.
.2פ.ק.צ הנדסה הציע  1,200,000ש"ח לפני מע"מ.
.3לבני מהנדסים הציע  1,123,500ש"ח לפני מע"מ.
.4ירון שמעוני שחם הציע  795,000ש"ח לפני מע"מ.
לאחר שקלול הציונים איכות ומחיר ,להלן התוצאות:
.1דוד מהנדסים 93.25-נקודות.
.2פ.ק.צ הנדסה 93.25-נקודות.
.3לבני מהנדסים 94.15-נקודות.
.4ירון שמעוני שחם 100-נקודות.
ירון שמעוני זכה בציון הגבוה ביותר.
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משימות
נושא המשימה
תכנון
קונסטרוקציה
ואיטום מעבר תת
קרקע ברובע
המיוחד.

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
ירון שמעוני שקיבל את הציון
המשוקלל הגבוה ביותר.
ארקדי ברובר יודיע לחברה על צו
התחלת עבודה.

אחראי
ארקדי ברובר

יעד
20/09/2018

סעיף  :8תכנון פיזי ,ניקוז ,קירות תומכים ,תיאום מערכות לפרוייקט הרובע
המיוחד.
בוצעה פנייה ל 7-מציעים ,הוגשו  4הצעות:
.1פ.ק.צ.
.2רעמ הנדסה.
.3חסון ירושלמי.
.4חלו"א הנדסה.
בבקשה לקבלת הצעות צויין כי ההצעות יבחנו על-פי  80%איכות ו 20%-מחיר.
בטרם נפתחו הצעות המחיר ,בוצע ניקוד איכות בשלב הראשון ע"י המחלקה המקצועית..
להלן התוצאות:
.1פ.ק.צ 75-נקודות.
.2רעמ הנדסה 80-נקודות.
.3חסון ירושלמי 75-נקודות.
.4חלו"א הנדסה 80-נקודות.
בשלב השני ,ביום הועדה נפתחו הצעות המחיר ,להלן התוצאות:
.1פ.ק.צ הציע  3,200,000ש"ח לפני מע"מ.
.2רעמ הנדסה הציע  350,000ש"ח לפני מע"מ.
.3חסון ירושלמי הציע  1,522,150ש"ח לפני מע"מ.
.4חלו"א הנדסה הציע  835,407ש"ח לפני מע"מ.
לאחר שקלול הציונים איכות ומחיר ,להלן התוצאות:
.1פ.ק.צ 77.19-נקודות.
.2רעמ הנדסה 100-נקודות.
.3חסון ירושלמי 79.6-נקודות.
.4חלו"א הנדסה 88.38-נקודות.
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משימות
נושא המשימה
תכנון פיזי ,ניקוז,
קירות תומכים,
תיאום מערכות
לפרוייקט הרובע
המיוחד.

תכנון פיזי ,ניקוז,
קירות תומכים,
תיאום מערכות
לפרוייקט הרובע
המיוחד.

אחראי
ארקדי ברובר

פעילות
נוכח הפער המשמעותי בין
ההצעות ,הועדה מחליטה שמנהל
האגף-ארקדי ברובר ,יקיים ישיבת
עבודה עם המציע שהציע את
ההצעה הזולה ביותר בכדי לוודא
שהבין את תכולת העבודה
במלואה.
לאחר ישיבת העבודה של ארקדי
ברובר עם המציע ,ארקדי יחזור
לוועדה לעדכן והועדה תקבל
החלטה בהתאם.
רוית מויאל
נוכח הפער המשמעותי בין
ההצעות ,הועדה מחליטה שמנהל
האגף-ארקדי ברובר ,יקיים ישיבת
עבודה עם המציע שהציע את
ההצעה הזולה ביותר בכדי לוודא
שהבין את תכולת העבודה
במלואה.
לאחר ישיבת העבודה של ארקדי
ברובר עם המציע ,ארקדי יחזור
לוועדה לעדכן והועדה תקבל
החלטה בהתאם.

יעד
07/10/2018

07/10/2018

סעיף  :9מודד שוק ברובע ב'
בוצעה פנייה ל 3-מציעים ,הוגשו  2הצעות:
.1שלסינגר הציע  38,000ש"ח לפני מע"מ.
.2משב מדידות הציע  75,000ש"ח לפני מע"מ.
ההצעה הזולה ביותר של חברת שלסינגר על-סך  38,000ש"ח לפני מע"מ.

משימות
נושא המשימה
מודד שוק ברובע
ב'

מודד שוק ברובע
ב'

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת שלסינגר על-סך 38,000
ש"ח לפני מע"מ.
אלמוג אפטבי יודיע לחברת
שלסינגר על צו התחלת עבודה.
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת שלסינגר על-סך 38,000
ש"ח לפני מע"מ.
אלמוג אפטבי יודיע לחברת
שלסינגר על צו התחלת עבודה.

אחראי
לימור אלון

יעד
20/09/2018

אלמוג אפטבי

20/09/2018

סעיף  :10תכנון אדריכלי אבות קדושין
בוצעה פנייה ל 3-מציעים ,הוגשו  2הצעות:
.1חסין דבורצ'ק הציע  70,600ש"ח לפני מע"מ.
.2קרלוס קלימן הציע  85,000ש"ח לפני מע"מ.
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ההצעה הזולה ביותר של חסין דבורצ'ק על-סך  70,600ש"ח לפני מע"מ.

משימות
נושא המשימה
תכנון אדריכלי
אבות קדושין

תכנון אדריכלי
אבות קדושין

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חסין דבורצ'ק על-סך 70,600
ש"ח לפני מע"מ.
אלמוג אפטבי יודיע לחסין
דבורצ'ק על צו התחלת עבודה.
הועדה מאשרת התקשרות עם
חסין דבורצ'ק על-סך 70,600
ש"ח לפני מע"מ.
אלמוג אפטבי יודיע לחסין
דבורצ'ק על צו התחלת עבודה.

אחראי
לימור אלון

יעד
20/09/2018

אלמוג אפטבי

20/09/2018

סעיף  :11 תכנון כבישים ,ניקוז ותיאום מערכות בפרוייקט איזור תעשיה
צפוני חדש.
בבקשה לקבלת הצעות צויין כי ההצעות יבחנו עפ"י מחיר.
תכולת העבודה לפי משרד הבינוי והשיכון.
האומדן מבוסס על נתונים שקיבלנו מרמ"י.
בעבר נעשתה פנייה ולא הוגשו הצעות.
כעת בוצעה פנייה נוספת ל 8-מציעים ,הוגשו  5הצעות:
.1חלו"א חברה למדידה והנדסה אזרחית הציעה  4,337,095ש"ח לפני מע"מ.
.2לוי שטרק מהנדסים ויועצים הציעה  4,800,000ש"ח לפני מע"מ.
.3דקר בנין והנדסה הציעה  2,800,000ש"ח לפני מע"מ.
.4חסין ירושלמי הציעה  5,227,960ש"ח לפני מע"מ.
.5אלתן הנדסה הציעה  3,966,785ש"ח לפני מע"מ.
דקר בנין הגיש את ההצעה הנמוכה ביותר.

משימות
נושא המשימה
תכנון כבישים,
ניקוז ותיאום
מערכות בפרוייקט
איזור תעשיה
צפוני חדש.

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
דקר בנין על-סך  2,800,000ש"ח
לפני מע"מ.
אייל דוידוביץ יודיע לדקר בנין על
צו התחלת עבודה.

אחראי
אייל דודוביץ

יעד
20/09/2018

סעיף  :12ביצוע מדידות אזור תעשייה צפוני חדש.
בבקשה לקבלת הצעות צויין כי ההצעות יבחנו עפ"י מחיר.
בוצעה פנייה ל 7-מציעים ,הוגשו  3הצעות:
.1א.פנקס ובניו בע"מ הציע  517,500ש"ח לפני מע"מ.
.2גטניו מודדים מוסמכים בע"מ הציע  600,000ש"ח לפני מע"מ.
.3מדב"א מדידות והנדסה בע"מ הציע  480,000ש"ח לפני מע"מ.
ההצעה הזולה ביותר של חברת מדב"א מדידות והנדסה על-סך  480,000ש"ח לפני מע"מ.
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משימות
נושא המשימה
ביצוע מדידות
אזור תעשייה
צפוני חדש.

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת מדב"א מדידות והנדסה
על-סך  480,000ש"ח לפני
מע"מ.
אייל דוידוביץ יודיע לחברת
מדב"א מדידות והנדסה על צו
התחלת עבודה.

אחראי
אייל דודוביץ

יעד
20/09/2018

סעיף :13סיכום
משימות
נושא המשימה
סיכום

סיכום

פעילות
מהנדס העיר מבקש להבהיר
למנהל אגף פרויקטים שלא
יתקבלו בקשות להתקשרות ללא
תכולת עבודה מפורטת ו3-
הצעות קונקרטיות.
הועדה דורשת ממנהל אגף
פרוייקטים לפעול בהתאם לנוהל
התקשרויות עם יועצים בכל
התקשרות עתידית.
מהנדס העיר מבקש להבהיר
למנהל אגף פרויקטים שלא
יתקבלו בקשות להתקשרות ללא
תכולת עבודה מפורטת ו3-
הצעות קונקרטיות.
הועדה דורשת ממנהל אגף
פרוייקטים לפעול בהתאם לנוהל
התקשרויות עם יועצים בכל
התקשרות עתידית.

אחראי
לימור אלון

יעד
20/09/2018

אלמוג אפטבי

20/09/2018
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סעיף  :14חתימות
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