פגישת עבודה

מאושר
התקיים בתאריך28/01/2019 :
מיקום הישיבה :לשכת מהנדס העיר
תאריך אישור05/02/2019 :
הודפס ע"י :מורן סרידו

מספר דיון13113 :
נוהל ע"י:דורון חזן
תועד ע"י:מורן סרידו
הוקלד ע"י :מורן סרידו

נושא הדיון:
ועדת התקשרויות מינהל הנדסה מיום 28.1.19
השתתפו :דורון חזן  -מהנדס העיר -מהנדס העיר; אושרת עייש ; איל אילוז  -מנהל מחלקה -מח' פלילית; צביקה
פדר  -חשב -חשבות מינהל הנדסה; אופיר היימן  -מנהל מחלקה -מח' מכרזים; אלמוג אפטבי  -מנהל אגף -אגף
פרויקטים; ליאת אואנונו  -מזכירה -אגף רכש; עמית אלגמיל  -סגן מנהל אגף -אגף פרויקטים; שני שמעוני  -חשב-
מנהלת הסכם גג; לימור אלון
נעדרו:
מכותבים :ליאור לוי  -ראש מנהלת -מנהלת התחדשות עירונית

סעיף  :1תכנון אדריכלי לפרויקט הקמת  3כיתות מעון יום מורשת מנחם
בתאריך  2.1.19בוצעה פנייה ל 8-יועצים ,הוגשו  3הצעות:
 .1שיח אדריכלים.
 .2אברמוב אדריכלים והנדסה.
 .3היידי ארד.
 .4וי  5אדריכלים.
 .5דוד נופר.
 .6גיל מינסטר.
 .7אפי כוינה -אדריכלים בע"מ.
 .8מוססקו אדריכלים.
בבקשה לקבלת הצעות צוין כי ההצעות יבחנו עפ"י אחוזי הפחתה מאומדן הפרויקט 220,000 -ש"ח לא כולל
מע"מ.
הגשת ההצעות נסתיימה בתאריך  ,15.1.19הוגשו סה"כ  3הצעות:
 .1שיח אדריכלים הציע  7%הפחתה 204,600 -ש"ח לפני מע"מ.
 .2אברמוב אדריכלים והנדסה הציע 5.01% -הפחתה 208,956 -ש"ח לפני מע"מ.
 .3היידי ארד הציעה  18%הפחתה 180,400 -ש"ח לפני מע"מ.

משימות
נושא המשימה
תכנון אדריכלי
לפרויקט הקמת 3
כיתות מעון יום
מורשת מנחם

פעילות
עמית אלגמיל יודיע להיידי ארד
על צו התחלת עבודה.

אחראי
עמית אלגמיל

יעד
17/02/2019
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החלטות
נושא ההחלטה
תכנון אדריכלי
לפרויקט הקמת
 3כיתות מעון
יום מורשת

מנחם

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם היידי
ארד על סך  180,400ש"ח לפני
מע"מ שהינה ההצעה הזולה ביותר
וקיבלה את המלצת מנהל המחלקה.

מכותבים
עמית אלגמיל  -סגן
מנהל אגף -אגף
פרויקטים

תחילת תוקף
28/01/2019

סעיף  :2ייעוץ מיזוג אוויר עבור אצטדיון כדורגל
בוצעה פנייה ל 5-יועצים 2 -מהמאגר ו 3-יועצים מחוץ למאגר היות ומדובר בקידום פרויקט האצטדיון ויש צורך
ביועצים מתאימים לפרויקט בסדר גודל ומורכבות התואמת את הפרויקט הזה ,שיעמדו בקריטריונים ויהיו בעלי
נסיון מתאים לפרויקט זה.
 .1ד .האן -א .פרנקל מהנדסים יועצים לא הגיש הצעה.
 .2ה.ר.ו.א.ק הציע  129,250ש"ח לפני מע"מ.
 .3גדעון קפלן הציע  116,330ש"ח לפני מע"מ.
 .4מאיר לוסקי מהנדסים בע"מ הציע  122,793ש"ח לפני מע"מ.
 .5שאול שמיל לא הגיש הצעה.

משימות
נושא המשימה
יועץ מיזוג אוויר
עבור אצטדיון

כדורגל

פעילות
עמית אלגמיל יודיע לגדעון קפלן
על צו התחלת עבודה.

אחראי
עמית אלגמיל

יעד
17/02/2019

החלטות
נושא ההחלטה
יועץ מיזוג אוויר
עבור אצטדיון
כדורגל

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם גדעון
קפלן על סך  116,330ש"ח לפני
מע"מ שהינה ההצעה הזולה ביותר
וקיבלה את המלצת מנהל המחלקה
והמלצת מנהל הפרויקט -שלומי ביתן.

מכותבים
עמית אלגמיל  -סגן
מנהל אגף -אגף
פרויקטים

תחילת תוקף
28/01/2019

סעיף  :3יועץ בטיחות ובטיחות אש באצטדיון אשדוד
בוצעה פנייה ל 4-יועצים 2 -מהמאגר ו 2-מחוץ למאגר היות ומדובר בקידום פרויקט האצטדיון ויש צורך
ביועצים מתאימים לפרויקט בסדר גודל ומורכבות התואמת את הפרויקט הזה ,שיעמדו בקריטריונים ויהיו בעלי
נסיון מתאים לפרויקט זה.
 .1כדאי בטיחות הציע  11%הנחה 96,469 -ש"ח לפני מע"מ.
 .2לבטח הנדסה הציע  16%הנחה 91,050 -ש"ח לפני מע"מ.
 .3י .פרידמן הנדסה הציע  0%הנחה 150,000 -ש"ח לפני מע"מ.
 .4ברקן -יועץ בטיחות לא הגיש הצעה.

משימות
נושא המשימה
יועץ בטיחות
ובטיחות אש
באצטדיון אשדוד

פעילות
עמית אלגמיל יודיע לחברת לבטח
הנדסה על צו התחלת עבודה.

אחראי
עמית אלגמיל

יעד
17/02/2019
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החלטות
נושא ההחלטה
יועץ בטיחות
ובטיחות אש
באצטדיון אשדוד

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם חברת
לבטח הנדסה על סך  91,050ש"ח
לפני מע"מ שהינה ההצעה הזולה
ביותר וקיבלה את המלצת מנהל
המחלקה והמלצת מנהל הפרויקט-
שלומי ביתן.

תחילת תוקף
28/01/2019

מכותבים
עמית אלגמיל  -סגן
מנהל אגף -אגף
פרויקטים

סעיף  :4 כמאות ועריכת מסמכי מכרז לאצטדיון הכדורגל
בבקשה לקבלת הצעות צוין כי ההצעות יבחנו עפ"י אחוזי הפחתה מאומדן הפרויקט 290,273 -ש"ח לפני
מע"מ.
בתאריך  3.1.19בוצעה פנייה ל 4-יועצים ,הוגשו  3הצעות:
 .1מאיר גרינברג הציע  32%הנחה 197,385 -ש"ח לפני מע"מ.
 .2אסף רועי הנדסה הציע  0%הנחה 290,273 -ש"ח לפני מע"מ.
 .3יקותיאל דוד תכנון הציע  35%הנחה 188,677 -ש"ח לפני מע"מ.

משימות
נושא המשימה
כמאות ועריכת
מסמכי מכרז
לאצטדיון הכדורגל

פעילות
אלמוג אפטבי יודיע ליקותיאל דוד
תכנון על צו התחלת עבודה.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
17/02/2019

החלטות
נושא ההחלטה
כמאות ועריכת
מסמכי מכרז
לאצטדיון
הכדורגל

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם
יקותיאל דוד תכנון על סך 188,677
ש"ח לפני מע"מ שהינה ההצעה
הזולה ביותר וקיבלה את המלצת
מנהל האגף.

מכותבים
אלמוג אפטבי  -מנהל
אגף -אגף פרויקטים

תחילת תוקף
28/01/2019

סעיף  :5ייעוץ בנייה ירוקה עבור סינמטק אשדוד
בוצעה ל 3-יועצים 1 -מהמאגר ו 2-יועצים מחוץ למאגר כי יש יועץ אחד בלבד במאגר.
 .1ירוקה יוזמות הציע  45,000ש"ח לפני מע"מ.
 .2יפתח הררי הציע  32,000ש"ח לפני מע"מ.
 .3אנרגיה  AESהציע  28,000ש"ח לפני מע"מ.

משימות
נושא המשימה
ייעוץ בנייה ירוקה
עבור סינמטק

אשדוד

פעילות
אלמוג אפטבי יודיע לחברת
אנרגיה  AESעל סך 28,000
ש"ח לפני מע"מ.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
17/02/2019
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החלטות
נושא ההחלטה
ייעוץ בנייה
ירוקה עבור
סינמטק אשדוד

מכותבים
אלמוג אפטבי  -מנהל
אגף -אגף פרויקטים

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם חברת
אנרגיה  AESעל סך  28,000ש"ח
לפני מע"מ שהינה ההצעה הזולה
ביותר וקיבלה את המלצת מנהל
המחלקה.

תחילת תוקף
28/01/2019

סעיף  :6ייעוץ בנייה ירוקה עבור ביה"ס למצויינים
בוצעה פנייה ל 3-יועצים 1 -מהמאגר ו 2-יועצים מחוץ למאגר כי יש יועץ אחד בלבד במאגר.
 .1יוזמות בנייה ירוקה הציע  36,000ש"ח לפני מע"מ.
 .2יפתח הררי הציע  26,000ש"ח לפני מע"מ.
 .3אנרגיה  AESהציע  25,000ש"ח לפני מע"מ.

משימות
נושא המשימה
ייעוץ בנייה ירוקה
עבור ביה"ס

למצויינים

פעילות
אלמוג אפטבי יודיע לחברת AES
על צו התחלת עבודה.

נושא ההחלטה
ייעוץ בנייה
ירוקה עבור
ביה"ס למצויינים

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם חברת
אנרגיה  AESעל סך  25,000ש"ח
לפני מע"מ שהינה ההצעה הזולה
ביותר וקיבלה את המלצת מנהל
האגף.

אחראי
אלמוג אפטיבי

יעד
17/02/2019

החלטות
מכותבים
אלמוג אפטבי  -מנהל
אגף -אגף פרויקטים

תחילת תוקף
28/01/2019

חנה

סעיף  :7יועץ תקשורת ביה"ס נווה-
בוצעה פנייה ל 4-יועצים ,הוגשו  3הצעות:
 .1אפ .אמ הנדסה הציע  37,000ש"ח לפני מע"מ.
 .2קרן אורלי  1996בע"מ הציעה  45,000ש"ח לפני מע"מ.
 .3אי אם טכנולוגיה הציע  35,000ש"ח לפני מע"מ.
 .4מטרני יועץ חשמל בע"מ לא הגיש הצעה.

משימות
נושא המשימה
יועץ תקשורת
ביה"ס נווה -חנה

פעילות
אלמוג אפטבי יודיע לחברת אי
אם טכנולוגיה על צו התחלת
עבודה.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
17/02/2019

החלטות
נושא ההחלטה
יועץ תקשורת
ביה"ס נווה -חנה

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם חברת
אי אם טכנולוגיה על סך  35,000ש"ח
לפני מע"מ והינה ההצעה הזולה
ביותר וקיבלה את המלצת מנהל
האגף.

מכותבים
אלמוג אפטבי  -מנהל
אגף -אגף פרויקטים

תחילת תוקף
28/01/2019
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סעיף  :8כמאי נווה חנה
בוצעה פנייה ל 6-יועצים ,הוגשו  4הצעות:
 .1מידבד כלכלה הציע  54,000ש"ח לפני מע"מ.
 .2מאיר גרינברג הציע  71,777ש"ח לפני מע"מ.
 .3ת.ל.א.מ הציע  98,436ש"ח לפני מע"מ.
 .4רוני ולטמן לא הגיש הצעה היות ולא נותן שירותי כמאי.
 .5אלכס טרשים לא הגיש הצעה היות ולא נותן שירותי כמאי.
 .6ערן טל אסף הציע  92,500ש"ח לפני מע"מ.
משימות
אחראי
פעילות
נושא המשימה
אלמוג אפטיבי
אלמוג אפטבי יודיע לחברת
כמאי נווה חנה
מידבד כלכלה על צו התחלת
עבודה.

יעד
17/02/2019

החלטות
נושא ההחלטה
כמאי נווה חנה

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם חברת
מידבד כלכלה על סך  54,000ש"ח
לפני מע"מ שהינה ההצעה הזולה
ביותר וקיבלה את המלצת מנהל
האגף.

מכותבים
אלמוג אפטבי  -מנהל
אגף -אגף פרויקטים

תחילת תוקף
28/01/2019

סעיף  :9ניהול ופיקוח שיפוץ מבנה העירייה
בוצעה פנייה ע"י אלמוג אפטבי ל 3-יועצים והוגשו  3הצעות.
לאחר ביצוע הפנייה מתברר כי תכולת העבודה השתנתה והיא גדולה יותר ממה שתוכננה ולכן יש צורך בפנייה
מחודשת וביטול התהליך שבוצע.

משימות
נושא המשימה
ניהול ופיקוח
שיפוץ מבנה

העירייה

פעילות
באחריות אלמוג אפטבי להודיע
ליועצים שהתהליך הקודם בוטל
ולפנות בפנייה פומבית אליהם
וליועצים נוספים.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
17/02/2019

החלטות
נושא ההחלטה
ניהול ופיקוח
שיפוץ מבנה
העירייה

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת לבטל את התהליך
שבוצע ולבצע הליך בהתאם לנוהל
התקשרויות בסכום הגבוה ב-
 140,000ש"ח ולפנות גם למציעים
אשר אלמוג פנה בתהליך שבוטל
לקבלת הצעות.

מכותבים
אלמוג אפטבי  -מנהל
אגף -אגף פרויקטים

תחילת תוקף
28/01/2019
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סעיף  :10תכנון רמזורים לפרויקט פיתוח מתחם מגורים פארק לכיש
בתאריך  31.12.18בוצעה פנייה ל 7-יועצים:
 .1דבורה סטורלסקי הציעה  15.6%הנחה.
 .2אמי מתום הציע  5%הנחה.
 .3אמאב הציע  0%הנחה.
 .4לוי שטרק הציע  5%הנחה.
 .5אליה הנדסה הציע  12%הנחה.
 .6ינון תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ הציע  3%הנחה.
 .7אייל קראוס לא הגיש הצעה.
בבקשה לקבלת הצעות צויין כי ההצעות יבחנו עפ"י מחיר בלבד -על המציע להציע אחוז הנחה אחיד וקבוע לכל
הרמזורים המבוקשים.
הבקשה מחולקת לפי  4סוגי תכנון של רמזורים:
 .1רמזור בצומת 40,000-ש"ח.
 .2רמזור העדפה 160,000 -ש"ח.
 .3רמזור הולכי רגל 16,000 -ש"ח.
 .4רמזור זמני 32,000 -ש"ח.

משימות
נושא המשימה
תכנון רמזורים
לפרויקט פיתוח
מתחם מגורים
פארק לכיש

פעילות
אייל דוידוביץ יודיע לדבורה
סטורלסקי על צו התחלת עבודה.

נושא ההחלטה
תכנון רמזורים
לפרויקט פיתוח
מתחם מגורים
פארק לכיש

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם דבורה
סטורלסקי לפי  15.6%הנחה לכל סוג
תכנון של רמזור והינה ההצעה הזולה
ביותר וקיבלה את המלצת ראש
מינהלת הסכם הגג.

אחראי
אייל דוידוביץ

יעד
17/02/2019

החלטות
מכותבים
אייל דוידוביץ

תחילת תוקף
28/01/2019

סעיף  :11אגרונום פארק לכיש
בוצעה פנייה ל 4-יועצים ,הוגשו  3הצעות:
 .1שלפ מעבדה חקלאית הציע  88ש"ח לעץ לפני מע"מ.
 .2נועה נוף הציע  97ש"ח לעץ לפני מע"מ.
 .3אדיר ייעוץ ופיקוח נופי הציע  97ש"ח לעץ לפני מע"מ.

משימות
נושא המשימה
אגרונים פארק

לכיש

פעילות
אייל דוידוביץ יודיע לחברת שלפ
מעבדה חקלאית על צו התחלת
עבודה.

אחראי
אייל דוידוביץ

יעד
17/02/2019
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החלטות
נושא ההחלטה
אגרונים פארק
לכיש

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם חברת
שלפ מעבדה חקלאית על סך 13,200
ש"ח לפני מע"מ ,לפי  88ש"ח לעץ
לפני מע"מ שהינה ההצעה הזולה
ביותר וקיבלה את המלצת ראש
מינהלת הסכם הגג.

מכותבים
אייל דודוביץ  -ראש
מנהלת -מנהלת
הסכם גג

תחילת תוקף
28/01/2019

סעיף  :12תיאום וניהול הטמנת קווי חשמל
בוצעה פנייה ל 3-יועצים ,הוגשו  3הצעות:
 .1דורון גנץ מהנדסים הציע  249ש"ח לשעה לפני מע"מ.
 .2אי .יובי משה מהנדסים הציע  270ש"ח לשעה לפני מע"מ.
 .3מרום תובל -מאיר סבג הציע  290ש"ח לשעה לפני מע"מ.

משימות
נושא המשימה
תיאום וניהול
הטמנת קווי

חשמל

פעילות
אייל דוידוביץ יודיע לדורון גנץ
מהנדסים על צו התחלת עבודה.

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
17/02/2019

החלטות
נושא ההחלטה
תיאום וניהול
הטמנת קווי
חשמל

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם דורון
גנץ מהנדסים על סך  119,520ש"ח
לפני מע"מ לפי  249ש"ח לשעה לפני
מע"מ ,שהינה ההצעה הזולה ביותר
וקיבלה את המלצת ראש מינהלת
הסכם הגג.

מכותבים
אייל דוידוביץ

תחילת תוקף
28/01/2019

סעיף  :13יועץ פרוגרמה מתחם התנעה -רובע ו'
בוצעה פנייה ל 4-יועצים ,הוגשו  4הצעות:
 .1טובי אלפנדרי הציע  45,000ש"ח לפני מע"מ.
 .2צביקה מינץ הציע  65,000ש"ח לפני מע"מ.
 .3אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע הציע  35,000ש"ח לפני מע"מ.
 .4עודד גלרון הציע  90,000ש"ח לפני מע"מ.
משימות
אחראי
פעילות
נושא המשימה
אייל דוידוביץ
אייל דוידוביץ יודיע לחברת אביב
יועץ פרוגרמה
ניהול הנדסה ומערכות מידע על
מתחם התנעה-
צו התחלת עבודה.
רובע ו'

יעד
17/02/2019
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החלטות
נושא ההחלטה
יועץ פרוגרמה
מתחם התנעה-
רובע ו'

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם חברת
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע על
סך  35,000ש"ח לפני מע"מ שהינה
ההצעה הזולה ביותר וקיבלה את
המלצת ראש מינהלת הסכם הגג.

מכותבים
אייל דוידוביץ

תחילת תוקף
28/01/2019

סעיף  :14תכנון קונסטרוקציה פארק לכיש
בתאריך  10.1.19בוצעה פנייה ל 6-יועצים:
 ESHET .1הנדסה בע"מ.
 .2ב.ס.ב מהנדסים.
.3ירון אופיר מהנדסים בע"מ.
 .4לבני מהנדסים בע"מ.
 .5נחמן אידלס מהנדסים.
 .6קדמור מהנדסים בע"מ.
בבקשה לקבלת הצעות צוין כי ההצעות יבחנו עפ"י אחוזי הפחתה מאומדן הפרויקט 540,000 -ש"ח לפני
מע"מ.
הוגשו  3הצעות:
 ESHET .1הנדסה בע"מ הציעה  32%הפחתה 367,200 -ש"ח לפני מע"מ.
 .2לבני מהנדסים בע"מ הציע  15.5%הפחתה 456,300 -ש"ח לפני מע"מ.
 .3נחמן אידלס מהנדסים הציע  33%הפחתה 361,800 -ש"ח לפני מע"מ.

משימות
נושא המשימה
תכנון
קונסטרוקציה
פארק לכיש

פעילות
אייל דוידוביץ יודיע לנחמן אידלס
מהנדסים על צו התחלת עבודה.

אחראי
אייל דוידוביץ

יעד
17/02/2019

החלטות
נושא ההחלטה
תכנון
קונסטרוקציה
פארק לכיש

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם נחמן
אידלס מהנדסים על סך 361,800
ש"ח לפני מע"מ שהינה ההצעה
הזולה ביותר וקיבלה את המלצת
ראש מינהלת הסכם הגג.

מכותבים
אייל דוידוביץ

תחילת תוקף
28/01/2019

סעיף  :15ניהול ופיקוח בפרויקט איזור תעשיה צפוני חדש
בתאריך  3.1.19בוצעה פנייה ל 6-יועצים:
 .1וקסמן גוברין גבע.
 .2פרו -שיא הנדסה בע"מ.
 ESHET .3הנדסה בע"מ.
 .4אבני דרזניק מירון בע"מ.
 .5אחים מרגולין הנדסה וייעוץ.
 .6דוד אקרשטיין בע"מ.
הוגשה הצעה אחת של חברת פרו -שיא הנדסה בע"מ.
בתאריך  13.1.19בוצעה פנייה להצעות חוזרות ול 2-יועצים נוספים.
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הוגשו  3הצעות:
 .1חברת פרו -שיא הנדסה בע"מ הציע  11.5%הנחה.
 .2א.ג מהנדסים הציע  17.54%הנחה.
 .3א .יתד מהנדסים הציע  25%הנחה לשלב הראשון ו 7%-הנחה לשלושת השלבים הנוספים.
בבקשה לקבלת הצעות צוין כי ההצעות יבחנו עפ"י אחוז הפחתה אחיד וקבוע בכל השלבים.
 .1שלב תכנון מוקדם 500,000 -ש"ח לפני מע"מ.
 .2שלב תכנון -שכר טירחה לא יעלה על  1%הנחה.
 .3שלב ביצוע -שכר טירחה לא יעלה על  1%הנחה.
משימות
יעד
אחראי
פעילות
נושא המשימה
17/02/2019
אייל דוידוביץ
אייל דוידוביץ יודיע לחברת א.ג
ניהול ופיקוח
מהנדסים על צו התחלת עבודה.
בפרויקט איזור
תעשיה צפוני חדש

החלטות
נושא ההחלטה
ניהול ופיקוח
בפרויקט איזור
תעשיה צפוני
חדש
ניהול ופיקוח
בפרויקט איזור
תעשיה צפוני

חדש

תוכן ההחלטה
המציע א .יתד מהנדסים הגיש הצעה
לא אחידה עבור כל השלבים ולפיכך
הועדה מחליטה לפסול את הצעתו.

מכותבים
אייל דוידוביץ

תחילת תוקף
28/01/2019

הועדה מאשרת התקשרות עם חברת
א.ג מהנדסים שהציעו 17.54%
הפחתה לכל השלבים והינה ההצעה
הזולה ביותר וקיבלה את המלצת
ראש מינהלת הסכם הגג.

אייל דוידוביץ

28/01/2019

סעיף  :16מנהל פרויקט שיפוץ שוק רובע ב'
בוצעה פנייה ל 6-יועצים ,הוגשו  2הצעות:
 .1אביב ניהול והנדסה הציע  74,531ש"ח לפני מע"מ.
 .2אהוד שמשוני ניהול פרויקט והנדסה הציע  78,375ש"ח לפני מע"מ.
 .3תפנית ניהול בנייה לא הגיש הצעה.
 .4אורבניקס בע"מ לא הגיש הצעה.
 .5אופק י.ר הנדסה לא הגיש הצעה.
 .6וקסמן גוברין גבע לא הגיש הצעה.

משימות
נושא המשימה
מנהל פרויקט
שיפוץ שוק רובע

ב'

פעילות
המהנדס דורון חזן יודיע לחברת
אביב ניהול והנדסה על צו
התחלת עבודה.

אחראי
דורון חזן

יעד
17/02/2019

החלטות
נושא ההחלטה
מנהל פרויקט
שיפוץ שוק רובע
ב'

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם חברת
אביב ניהול והנדסה על סך 74,531
ש"ח לפני מע"מ והינה ההצעה הזולה
ביותר וקיבלה את המלצת המהנדס.

מכותבים
דורון חזן  -מהנדס
העיר -מהנדס העיר

תחילת תוקף
28/01/2019
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סעיף  :17תכנון שוק רובע ב'
בועדת התקשרויות מינהל הנדסה שנתקיימה ב 10.1.19-היה על ליאור לוי להעביר לרכזת הועדה את טופס
הבקשה להתקשרות עם הצעות המחיר של המציעים.
הטופס בקשה להתקשרות עם היועץ והצעת המחיר של חברת אינקליוד הוצגה בפני הועדה ע"י רכזת הועדה.

משימות
נושא המשימה
תכנון שוק רובע ב'

פעילות
ליאור לוי יודיע לחברת אינקליוד
על צו התחלת עבודה.

אחראי
ליאור לוי

יעד
17/02/2019

החלטות
נושא ההחלטה
תכנון שוק רובע
ב'

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם חברת
אינקליוד על סך  140,000ש"ח לפני
מע"מ שהינה ההצעה הזולה ביותר
וקיבלה את המלצת ראש מינהלת
התחדשות עירונית.

תחילת תוקף
28/01/2019

מכותבים
ליאור לוי  -ראש
מנהלת -מנהלת
התחדשות עירונית

סעיף  :18הכנת מפרטי מעליות למיבני ציבור וחינוך
בתאריך  31.07.18נתקיימה ועדת התקשרויות מינהל הנדסה שדנה בנושא.
הועדה אישרה להתקשר עם  2חברות שהציעו הצעה זהה להכנת המפרט למבנה -לכל יועץ אושרה התקשרות
על סך  35,000ש"ח לפני מע"מ ,סה"כ  10מיבנים 7,000 ,ש"ח לכל מבנה לפני מע"מ.
במינהל החינוך ישנם  60מיבנים בהם נדרש להקים פיר מעלית.
סילבי מבקשת להגדיל את תכולת העבודה ל 140,000-ש"ח .מדובר בהכנת מפרט ל 10-מיבני חינוך נוספים.
במקביל סילבי יוצאת לפנייה מעל  140,000ש"ח מול ליאת מהרכש.

משימות
נושא המשימה
הכנת מפרטי
מעליות למיבני
ציבור וחינוך

פעילות
סילבי זיני תודיע לחברת אפיק
הנדסה מעליות וחברת אלרום
מעליות על צו התחלת עבודה.

אחראי
סילבי זיני

יעד
17/02/2019

החלטות
נושא ההחלטה
הכנת מפרטי
מעליות למיבני
ציבור וחינוך

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם אפיק
הנדסת מעליות ועם חברת אלרום
מעליות על סך  35,000ש"ח לפני
מע"מ עבור כל אחד ,לפי  7,000ש"ח
למבנה ,סה"כ  10מיבנים.

מכותבים
סילבי זיני  -מנהל
מחלקה -מח' נגישות
וניהול מידע הנדסי

תחילת תוקף
28/01/2019

סעיף  :19עדכון מאגר יועצים
 . 1הועדה מאשרת הצטרפות של היועצים לקטגוריה "ניהול ופיקוח פרויקטים של תשתיות וכבישים" בהתאם
לרשימה המצ"ב.
 .2הועדה מאשרת הצטרפות של היועצים לקטגוריה "ספירת תנועה" בהתאם לרשימה המצ"ב.
 .3הועדה מאשרת הצטרפות של היועצים לקטגוריה "ניהול ופיקוח פרויקטים של תכנון וביצוע מבני ציבור"
בהתאם לרשימה המצ"ב.
 .4הועדה מאשרת הצטרפות של היועצים לקטגוריה "יועץ קונסטרוקציה" בהתאם לרשימה המצ"ב.
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 .5הועדה מאשרת הצטרפות של היועצים לקטגוריה "קרקע וביסוס" בהתאם לרשימה המצ"ב.
 .6הועדה מאשרת הצטרפות של היועצים לקטגוריה "יועץ אינסטלציה" בהתאם לרשימה המצ"ב.
 .7הועדה מאשרת הצטרפות של היועצים לקטגוריה "יועץ אלומיניום" בהתאם לרשימה המצ"ב.

חתימות:

סעיף  :20
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