ועדת התקשרויות מינהל הנדסה
מספר דיון12164 :
נוהל ע"י:דורון חזן
תועד ע"י:מורן סרידו
הוקלד ע"י :מורן סרידו

מאושר
התקיים בתאריך25/10/2018 :
מיקום הישיבה :לשכת מהנדס העיר
תאריך אישור05/11/2018 :
הודפס ע"י :מורן סרידו

נושא הדיון:

ועדת התקשרויות מינהל הנדסה מיום 25.10.18
השתתפו :דורון חזן  -מהנדס העיר -מהנדס העיר; אייל דודוביץ  -ראש מנהלת -מנהלת הסכם גג; איל אילוז  -מנהל
מחלקה -מח' פלילית; רוית מויאל ; ליאת אואנונו  -מזכירה -אגף רכש; שני שמעוני  -חשב -מנהלת הסכם גג; צביקה
פדר  -חשב -חשבות מינהל הנדסה; אושרת עייש
נעדרו:
מכותבים:

סעיף  :1ביצוע קידוחי סקר גזי קרקע עפ"י מפרט איכות הסביבה
מדובר בתב"ע מגרש האימונים.
בוצעה פנייה למציעים שהומלצו לנו ע"י המשרד לאיכות הסביבה ואיגוד ערים.
הוגשו  4הצעות:
 .1חברת וינדקס הציעה  48,900ש"ח.
 .2חברת אדמה הציעה  56,450ש"ח.
 .3חברת  LDDהציעה  60,000ש"ח.
 .4חברת איזוטופ הציעה  65,800ש"ח.

משימות
נושא המשימה
ביצוע קידוחי סקר
גזי קרקע עפ"י
מפרט איכות
הסביבה

פעילות
אייל דוידוביץ יודיע לחברת
וינדקס על צו התחלת עבודה.

אחראי
אייל דודוביץ

יעד
12/11/2018
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החלטות
נושא ההחלטה
ביצוע קידוחי
סקר גזי קרקע
עפ"י מפרט
איכות הסביבה

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם חברת
וינדקס על סך  48,900ש"ח שהינה
ההצעה הזולה ביותר וקיבלה את
המלצת מנהל המחלקה.

תחילת תוקף
25/10/2018

מכותבים
אייל דודוביץ  -ראש
מנהלת -מנהלת
הסכם גג

סעיף  :2תכנון אדריכלי קמפוס לגיל הרך
בהמשך לוועדה שנתקיימה ב 18.10.18-הוחלט שיערך שימוע לדוד גוגנהיים לגבי התקשרות איתו בפרויקט
הסכם הגג ,בנוסף תבדק יכולתה של החברה בדבר התפקוד במתן השירותים הניתנים ע"י החברה לגבי תכנון
אדריכלי קמפוס לגיל הרך.
לאחר בדיקה של דורון ואייל דוידוביץ במעמד השימוע לדוד גוגנהיים ,דוד גוגנהיים קיבל את הביקורת והתחייב
לקחת אחריות בפרויקט תכנון אדריכלי לקמפוס הגיל הרך.

משימות
נושא המשימה
תכנון אדריכלי
קמפוס לגיל הרך

פעילות
אלמוג אפטבי יודיע לדוד גוגנהיים
על צו התחלת עבודה.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
12/11/2018

החלטות
נושא ההחלטה
תכנון אדריכלי
קמפוס לגיל הרך

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם דוד
גוגנהיים על סך  142,825ש"ח
שהינה ההצעה הזולה ביותר לפי
 26.25%הפחתה מעלות התכנון
המוקדם ( 193,661ש"ח),
ובנוסף הועדה קיבלה את המלצת
מהנדס העיר וראש מינהלת הסכם
גג.

מכותבים
אלמוג אפטבי  -מנהל
אגף -אגף פרויקטים

תחילת תוקף
25/10/2018

סעיף  :3חתימות
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