ועדת התקשרויות כללי

מאושר
התקיים בתאריך14/01/2019 :
מיקום הישיבה :לשכת המשנה מנכ"ל
17/01/2019
תאריך אישור:
מורן סרידו
הודפס ע"י:

מספר דיון12911 :
נוהל ע"י :דינה בר-אולפן
תועד ע"י :סופיה רביבו -
חדד
הוקלד ע"י :סופיה רביבו -
חדד

נושא הדיון:

ועדת התקשרויות מינהל כללי מיום 14.1.19
הדיון תועד ע"י אושרת עייש
השתתפו :דינה בר-אולפן  -משנה למנכ"ל -המינהל הכללי; סימה אזוגי-קלנג  -סגן יועמ"ש -היועץ המשפטי; שוש
שאול  -חשב מינהלי -חשבות מינהל כללי; משה דרור  -מנהל מחלקה -מח' יחסי ציבור; אופיר היימן  -מנהל
מחלקה -מח' מכרזים; אושרת עייש
נעדרו :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה; אסתי פילוס  -מנהל יחידה -יחידה אסטרטגית
מכותבים:

סעיף :1הפקת סירטוני הסברה לעיר אשדוד
בתאריך  9.8.18בוצעה פנייה מס'  211.18לקבלת הצעות להפקת סירטוני הסברה לעיר אשדוד .בפניה
לקבלת הצעות צוין כי ההצעות יבחנו עפ"י  70%איכות ו 30%-מחיר.
המציעים נדרשים להציע אחוזי הפחתה לתעריפים שמופיעים בסעיף  17בפנייה לקבלת הצעות.
מועד להגשת הצעות עד לתאריך  .23.8.18הוגשו  2הצעות:
 .1עמוס צילום לרגעים מיוחדים.
 .2מייק אדרי הפקות צילום.
לפי בדיקת הצוות המקצועי  -משה דרור ,אופיר היימן ושוש שאול ,היועצים עומדים בתנאי הסף.
בתאריך  18.11.18נתקיימה ישיבה בהשתתפות :משה דרור ,אדי בן חמו ,נאדין אשכנזי ויעל לוי ,הצוות ניקד
איכותית את המציעים כאשר אמת המידה מס'  3היא בחינת תיק העבודות המכיל עד  5סירטוני הסברה של
המציעים .הסירטונים הוקרנו לצוות ונוקדו על -ידם בהתאם.
מייק אדרי הפקות צילום נוקד ב 68 -נקודות.
עמוס צילום לרגעים מיוחדים נוקד ב 47 -נקודות.
בפנייה צוין בסעיף  10.2.2שרק הצעות המחיר של המציעים שקיבלו  55נקודות ומעלה במסגרת בחינת
האיכות יפתחו.
היות ועמוס צילום לרגעים מיוחדים לא עמד בבחינת האיכות לא נפתחה הצעת המחיר שלו.
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במעמד הוועדה נפתחה ההצעה הכספית של מייק אדרי הפקות צילום והוא הציע  10%הפחתה על המחירים
שמופיעים בסעיף  17בפנייה לקבלת הצעות.

משימות
נושא המשימה
הפקת סירטוני
החברה לעיר
אשדוד

הפקת סירטוני
החברה לעיר
אשדוד

אחראי
משה דרור

פעילות
הואיל ויש צורך ביותר מנותן
שירות אחד לביצוע השירותים,
העירייה תצא בהליך נוסף לקבלת
הצעות להפקת סרטוני הסברה.
עמוס צילום לרגעים מיוחדים יהיה
רשאי להגיש הצעה חדשה
בצירוף סירטונים אחרים בפנייה
שתתפרסם בעתיד לפי צורכי
העירייה.
משה דרור
משה דרור יודיע למייק אדרי
הפקות צילום על זכייתו.

יעד
21/01/2019

30/01/2019

החלטות
נושא ההחלטה
הפקת סירטוני
החברה לעיר
אשדוד

תחילת תוקף
14/01/2019

מכותבים
תוכן ההחלטה
משה דרור  -מנהל
הוועדה מאשרת התקשרות עם מייק
אדרי הפקות צילום לפי  10%הפחתה מחלקה -מח' יחסי
שקיבלה את המלצת מנהל המחלקה .ציבור

סעיף :2אידיאל ייעוץ כלכלי וטכנולוגי בע"מ
פורסם קול קורא של משרד האנרגיה להקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים.
אסתי פנתה ל 3 -חברות לקבלת הצעת מחיר מהן:
 .1חברת  31מעלות צפון בע"מ הציעה  237,000ש"ח.
 .2חברת סביבות פרוייקטים בע"מ הציעה  84,500ש"ח.
 .3חברת אידיאל ייעוץ כלכלי וטכנולוגי בע"מ הציעה  74,700ש"ח.
חברת אידיאל ייעוץ כלכלי וטכנולוגי בע"מ הציעה את ההצעה הזולה ביותר אך הגישה את הצעתה למרכיב ה-
 2לפי  330ש"ח שכר טירחה לשעה .היות וזה חורג מתעריפי חשכ"ל ,דינה התקשרה במעמד הוועדה למיכאל
אבישר מנכ"ל החברה והסבירה לו שהוא לא עומד בתעריפי חשכ"ל ,למרות שהצעתו הזולה ביותר הוא
מתבקש להשוות הצעתו לפי תעריפי חשכ"ל שהינו  271ש"ח לשעה לפני מע"מ ,מיכאל הסכים לכך.

משימות
פעילות
נושא המשימה
אידיאל ייעוץ כלכלי הלשכה המשפטית בשיתוף אסתי
פילוס תכין הסכם.
וטכנולוגי בע"מ
אידיאל ייעוץ כלכלי הלשכה המשפטית בשיתוף אסתי
פילוס תכין הסכם.
וטכנולוגי בע"מ

אחראי
אסתי פילוס

יעד
30/01/2019

סימה אזוגי-קלנג

30/01/2019
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החלטות
נושא ההחלטה
אידיאל ייעוץ
כלכלי וטכנולוגי
בע"מ

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות לשנה עם
חברת אידיאל ייעוץ כלכלי וטכנולוגי
בע"מ עם אופציה לשנה על סך
 45,000ש"ח לפני מע"מ למרכיב ה-
 1ולפי  271ש"ח לפני מע"מ עד 90
שעות (סה"כ 24,390 -ש"ח) למרכיב
ה.2-

מכותבים
אסתי פילוס  -מנהל
יחידה -יחידה
אסטרטגית

תחילת תוקף
14/01/2019

סעיף :3אומניספוף ייעוץ תוכן בע"מ
במהלך שנים ראש העיר ניסה מס' כותבי נאומים.
לפני כחודשיים אותר הכותב טל מילר מחברת אומניספוף ייעוץ תוכן בע"מ ונעשו ניסיונות ב 2-כתיבת נאומים
לראש העיר שעמדו בדרישות ראש העיר.
כתיבת נאומים לראש העיר מתבססת על יחסי אמון מיוחדים ומחייבת התאמה לסגנונה הייחודי של האישיות
הן בשפה והן בתוכן הדגשים .ביחס לשנים קודמות ,המחיר שהוצע ע"י החברה לנאום סביר וזול משמעותית
ביחס לקודמים.

משימות
נושא המשימה
אומניסוף ייעוץ
תוכן בע"מ
אומניסוף ייעוץ
תוכן בע"מ

פעילות
הלשכה המשפטית בשיתוף דינה
בר אולפן תכין הסכם.
הלשכה המשפטית בשיתוף דינה
בר אולפן תכין הסכם.

אחראי
דינה בר-אולפן

יעד
30/01/2019

סימה אזוגי-קלנג

30/01/2019

החלטות
נושא ההחלטה
אומניספוף ייעוץ
תוכן בע"מ

תוכן ההחלטה
לאור ההסבר המנומק ,הוועדה
מאשרת התקשרות עם חברת
אומניספוף ייעוץ תוכן בע"מ לשנה עם
אופציה לשנה נוספת לפי  1,295ש"ח
לפני מע"מ לנאום עד  140,000ש"ח
לפני מע"מ.

מכותבים
דינה בר-אולפן -
משנה למנכ"ל-
המינהל הכללי

תחילת תוקף
14/01/2019

סעיף :4חתימות
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