ועדת התקשרויות מינהל הנדסה
מספר דיון13193 :
נוהל ע"י :אייל דודוביץ
תועד ע"י :רחל אורנשטיין
הוקלד ע"י :רחל אורנשטיין

מאושר
התקיים בתאריך07/02/2019 :
מיקום הישיבה:
11/02/2019
תאריך אישור:
מורן סרידו
הודפס ע"י:

נושא הדיון:
ועדת התקשרויות מינהל הנדסה מיום 7.2.19
הדיון תועד על ידי אושרת עייש
השתתפו :אייל דודוביץ  -ראש מנהלת -מנהלת הסכם גג; אושרת עייש ; אופיר היימן  -מנהל מחלקה -מח' מכרזים;
איל אילוז  -מנהל מחלקה -מח' פלילית; שני שמעוני  -חשב -מנהלת הסכם גג; אסי ידידיה
נעדרו :דורון חזן  -מהנדס העיר -מהנדס העיר
מכותבים :נריה דולב  -מנהל אגף -אגף תכנון

סעיף :1הכנה ועריכת תב"ע להסדרת גבולות ברחוב הראשונים ברובע א'.
בוצעה פנייה ל 6-מציעים ,הוגשו  6הצעות:
 .1אלרוד אדריכלים הציע  38,500ש"ח לפני מע"מ.
 .2רונאל לוי אדריכלים הציע  40,000ש"ח לפני מע"מ.
 .3אבי ליזר הציע  62,000ש"ח לפני מע"מ.
 .4יעקב לנדא הציע  95,000ש"ח לפני מע"מ.
 .5אפי כוינה הציע  100,000ש"ח לפני מע"מ.
 .6סטביליטי סטודיו הציע  38,888ש"ח לפני מע"מ.

משימות
נושא המשימה
הכנה ועריכת
תב"ע להסדרת
גבולות ברחוב
הראשונים ברובע

א'.

פעילות
נריה דולב יודיע לחברת אלרוד
אדריכלים על צו התחלת עבודה.

אחראי
נריה דולב

יעד
10/02/2019
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החלטות
נושא ההחלטה
הכנה ועריכת
תב"ע להסדרת
גבולות ברחוב
הראשונים
ברובע א'.

תוכן ההחלטה
הוועדה מאשרת התקשרות עם
חברת אלרוד אדריכלים על סך
 38,500ש"ח לפני מע"מ שהינה
ההצעה הזולה ביותר וקיבלה את
המלצת מנהל האגף.

תחילת תוקף
07/02/2019

מכותבים
נריה דולב  -מנהל
אגף -אגף תכנון

סעיף :2ייעוץ ותכנון בתחום הסדרי תנועה פארק לכיש.
בוצעה פנייה ל 4-מציעים ,הוגשו  3הצעות:
 .1דבורה סטולרסקי הציעה  25%הנחה מאומדן הפרויקט  99,528 -ש"ח לפני מע"מ.
 .2לבדקין אלכס הציע  21%הנחה מאומדן הפרויקט  104,836 -ש"ח לפני מע"מ.
 .3אשרף מסראוה הציע  12%הנחה מאומדן הפרויקט  116,779 -ש"ח לפני מע"מ.
 .4אייל קראוס לא הגיש הצעה.

משימות
נושא המשימה
ייעוץ ותכנון
בתחום הסדרי
תנועה פארק

לכיש.

פעילות
אייל דוידוביץ יודיע לדבורה
סטולרסקי על צו התחלת עבודה.

אחראי
אייל דודוביץ

יעד
10/02/2019

החלטות
נושא ההחלטה
ייעוץ ותכנון
בתחום הסדרי
תנועה פארק

לכיש.

תוכן ההחלטה
הוועדה מאשרת התקשרות עם דבורה
סטורלרסקי בהנחה של  25%מהאומדן.
סך עלות אומדן ההצעה עומד על
 ₪ 99,528לפני מע"מ שהינה ההצעה
הזולה ביותר וקיבלה את המלצת ראש
מינהלת הסכם הגג.

מכותבים
אייל דוידוביץ

תחילת תוקף
07/02/2019

סעיף :3פנייה פומבית מס'  220.18למתן שירותי ייעוץ תעריפים.
בוצעה פנייה פומבית ,הוגשו  3הצעות:
 .1א.מ .ניהול ובקרה.
 .2מנוף לעסקים שירותים כלכליים.
 .3קישורים.
בפנייה צויין כי ההצעות יבחנו על פי  80%איכות ו 20%-מחיר.
בשלב הראשון ,נבדקו תנאי הסף.
התברר קודם לכן כי חברת א.מ .ניהול ובקרה הגישה יחד עם הצעתה את הצעת המחיר ולכן תנאי הסף לא נבדקו.

לאחר התייעצות של אייל דוידוביץ מול עו"ד הילה לוי-גרפינקל הוחלט לפסול את הצעתה היות ולא הגישה את
ההצעות על פי הנדרש בפנייה.
הצעותיהן של חברת מנוף לעסקים שירותים כלכליים וחברת קישורים עמדו בתנאי הסף.

בשלב השני ,בטרם נפתחו הצעות המחיר בוצע ניקוד איכות על ידי אייל דוידוביץ:
 .1מנוף לעסקים שירותים כלכליים נוקדה ב 80-נקודות.
 .2קישורים נוקדה ב 80-נקודות.
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בשלב השלישי ביום הוועדה ה 7.2.19-נפתחו הצעות המחיר ,להלן התוצאות:
 .1מנוף לעסקים שירותים כלכליים הציעה  180ש"ח לשעה לפני מע"מ.
 .2קישורים הציעה  173.80ש"ח לשעה לפני מע"מ.
לאחר שקלול הציונים איכות ומחיר ,להלן התוצאות:
 .1ייעוץ לעסקים שירותים כלכליים  99.31 -נקודות.
 .2קישורים  100-נקודות.
חברת קישורים זכתה בציון הגבוה ביותר.

משימות
נושא המשימה
פנייה פומבית מס'
 220.18למתן
שירותי ייעוץ

תעריפים.

פעילות
אייל דוידוביץ יודיע לחברת
קישורים על צו התחלת עבודה.

אחראי
אייל דודוביץ

יעד
10/02/2019

החלטות
נושא ההחלטה
פנייה פומבית
מס' 220.18
למתן שירותי
ייעוץ תעריפים.

תוכן ההחלטה
הוועדה מאשרת התקשרות עם
חברת קישורים שקיבלה את הציון
המשוקלל הגבוה ביותר.

מכותבים
אייל דוידוביץ

תחילת תוקף
07/02/2019

סעיף :4פנייה פומבית מס'  219.18למתן שירותי ייעוץ ,תפעול ואחזקה.
בוצעה פנייה פומבית ,הוגשו  2הצעות:
 .1ארז ניהול פרויקטים.
 .2סי .או .אר .תפעול בע"מ.
בפנייה צויין כי ההצעות יבחנו  80%איכות ו 20%-מחיר.
בשלב הראשון נבדקו תנאי הסף ,כל ההצעות עומדות בתנאי הסף.
בשלב השני בטרם נפתחו הצעות המחיר בוצע ניקוד איכות על ידי אייל דוידוביץ:
 .1ארז ניהול פרויקטים נוקדה ב 67-נקודות.
 .2סי .או .אר .תפעול בע"מ נוקדה ב 80-נקודות.
בשלב השלישי ביום הוועדה ה 7.2.19-נפתחו הצעות המחיר ,להלן התוצאות:
 .1ארז ניהול פרויקטים הציעה  199ש"ח לפני מע"מ לדונם.
 .2סי .או .אר .תפעול בע"מ הציעה  186ש"ח לפני מע"מ לדונם.
לאחר שקלול הדיונים איכות ומחיר ,להלן התוצאות:
 .1ארז ניהול פרויקטים  85.69 -נקודות.
 .2סי .או .אר .תפעול בע"מ  100 -נקודות.

משימות
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נושא המשימה
פנייה פומבית מס'
 219.18למתן
שירותי ייעוץ,
תפעול ואחזקה.

פעילות
אייל דוידוביץ יודיע לחברת סי.
או .אר .תפעול בע"מ על צו
התחלת עבודה.

אחראי
אייל דודוביץ

יעד
10/02/2019

החלטות
נושא ההחלטה
פנייה פומבית
מס' 219.18
למתן שירותי
ייעוץ ,תפעול

ואחזקה.

תוכן ההחלטה
הוועדה מאשרת התקשרות עם
חברת סי .או .אר .תפעול בע"מ
שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה
ביותר.

מכותבים
אייל דוידוביץ

תחילת תוקף
07/02/2019

סעיף :5עדכון מאגר יועצים
 .1הוועדה מאשרת הצטרפות של היועצים לקטגוריה "יועץ אדריכלות" בהתאם לרשימה המצ"ב.
 . 2הוועדה מאשרת הצטרפות של היועצים לקטגוריה "ניהול ופיקוח פרויקטים של תשתיות וכבישים" בהתאם
לרשימה המצ"ב.
 .3הוועדה מאשרת הצטרפות של היועצים לקטגוריה "ספירות תנועה" בהתאם לרשימה המצ"ב.
 .4הוועדה מאשרת הצטרפות של היועצים לקטגוריה "קרקע וביסוס" בהתאם לרשימה המצ"ב.
 .5הוועדה מאשרת הצטרפות של היועצים לקטגוריה "תכנון כבישים" בהתאם לרשימה המצ"ב.


חתימות.
סעיף :6
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