ועדת התקשרויות מינהל הנדסה
מספר דיון23891 :
נוהל ע"י :דורון חזן
תועד ע"י :מורן סרידו
הוקלד ע"י :מורן סרידו

מאושר
התקיים בתאריך2/11/20182 :
מיקום הישיבה :לשכת מהנדס העיר
תאריך אישור2/12/20180 :
הודפס ע"י :מורן סרידו

נושא הדיון:

ועדת התקשרויות מיום 22.11.18
הדיון תועד ע"י אושרת עייש
השתתפו :דורון חזן  -מהנדס העיר -מהנדס העיר; אופיר היימן  -מנהל מחלקה -מח' מכרזים; איל אילוז  -מנהל
מחלקה -מח' פלילית; אושרת עייש ; ליאת אואנונו  -מזכירה -אגף רכש; רוית מויאל ; צביקה פדר  -חשב -חשבות
מינהל הנדסה
נעדרו:
מכותבים:

סעיף :1סקר נגישות במבני ציבור מנה שלישית 42 -מיבנים
מדובר במנה השלישית .מהנדס העיר מבין את גודל האחריות ומבקש לקבל הבהרה מיוחדת מכל אחד
מהיועצים על -מנת שיראה הוכחת נסיון דומה ברשות מוניציפלית שבוצעה על -ידיו.
מהנדס העיר מציין שעד כה נעשו  2מנות :במנה הראשונה הונגשו תוך  3חודשים כ 30-מיבנים ובמנה השניה
הונגשו בחצי שנה כ 40-מיבנים .בזמן שיש כעת לא נאפשר לעצמנו לקחת חברה שאינה מתמחה בתחום.
היועץ המשפטי בוועדה עו"ד אייל אילוז מציע שמהנדס העיר יפנה לכל אחת מהחברות שיגישו הוכחת נסיון
דומה ברשויות מקומיות .מדובר בלוחות זמנים צפופים לביצוע העבודה ועלולות להיות השלכות מרחיקות לכת
לאור ביצוע השירות במועד ובאופן הנדרש עפ"י חוק ולכן קיימת חשיבות אקוטית לדירוג מקצועי כחלק מאופן
בחינת ההצעות ובהתחשב באמור מהחשש שעולה משיחה טלפונית שקיים מהנדס העיר עם שמעון בי .אס
שהציע את ההצ עה הזולה ביותר ולפיה הנסיון שלו מתמצא כקבלן משנה "עבד אצל מישהו" ולכן אין בידו
המלצות מרשויות מקומיות.
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החלטות
נושא ההחלטה
סקר נגישות
במבני ציבור
מנה שלישית-
 42מיבנים

תוכן ההחלטה
הועדה מחליטה כי ההליך הנוכחי
מבוטל ובמקומו תתבצע פנייה חדשה
הכוללת דירוג לפי מרכיב ,מקצועיות
ולפי דרישות נסיון שיעביר מהנדס
העיר והכל מבלי שיש לכך להכריע
האם המציע כאן עומד או לא עומד.
כמו כן,לאחר דיון ומאחר וידוע כעת
שהיקף ההתקשרות הצפוי לפעימה
הנוספת למעלה מ 140,000-ש"ח
הוחלט כי הליך זה יבוטל כאמור
ובמקומו תפורסם פנייה בסכום
שגבוה מעל  140,000ש"ח בהתאם
לנוהל.

תחילת תוקף
22/11/2018

מכותבים
דורון חזן  -מהנדס
העיר -מהנדס העיר

סעיף :2תכנון מבנה שירותים לרשות הספורט במרינה.
במסגרת סיור שנערך במגרש המרינה ב 1.10.17-העירייה פנתה ל 4-מתכננים לקבלת תכנון ועיצוב של
המבנה.
 .1טלי כהן אנדרסון הציעה .72,000
 .2אפי כוינה הציע  72,000ש"ח.
 .3אראיל בלונדר הציע  72,000ש"ח.
אלי זהבי לא הגיש.
הדגש היה על איכות התכנון והעיצוב של המבנה בלבד.
אין התמחרות על הנחה ,המחיר קבוע עפ"י אומדן על סך  72,000ש"ח.
החלופה שנבחרה הייתה החלופה המציגה מרפסת עילית לרמפות המטפסות על גג המבנה של טלי כהן
אנדרסון.

משימות
נושא המשימה
תכנון מבנה
שירותים לרשות
הספורט במרינה.

פעילות
דורון יודיע לטלי כהן אנדרסון על
צו התחלת עבודה.

נושא ההחלטה
תכנון מבנה
שירותים לרשות
הספורט
במרינה .

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם טלי
כהן אנדרסון על -סך  72,000ש"ח
אשר קיבלה את המלצת מהנדס
העיר.

אחראי
דורון חזן

יעד
04/12/2018

החלטות
מכותבים
דורון חזן  -מהנדס
העיר -מהנדס העיר

תחילת תוקף
22/11/2018
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סעיף :3יועץ קרקע ברובע המיוחד
בוצעה פנייה ל 6-יועצים והוגשו  2הצעות.
עפ"י הנוהל יש צורך ב 3-הצעות.

משימות
נושא המשימה
יועץ קרקע ברובע
המיוחד

פעילות
הועדה מחליטה כי ליאת תפנה
שנית לכל ששת היועצים בכדי
שיציעו הצעתם.

אחראי
ליאת אואנונו

יעד
04/12/2018

סעיף :4חתימות
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