ועדת התקשרויות מינהל הנדסה
מספר דיון11048 :
נוהל ע"י:דורון חזן
תועד ע"י:
הוקלד ע"י :מורן סרידו

מאושר
התקיים בתאריך07/05/2018 :
מיקום הישיבה :לשכת מהנדס העיר
תאריך אישור17/05/2018 :
הודפס ע"י :מורן סרידו

נושא הדיון:

ועדת התקשרויות מינהל הנדסה מיום 7.5.18
הדיון תועד ע"י רוית מויאל
השתתפו :דורון חזן  -מהנדס העיר -מהנדס העיר; עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה; אושרת מצליח  -עורך דין-
היועץ המשפטי; אופיר היימן  -מנהל מחלקה -מח' מכרזים; בת אל בניטה  -אחראית נושא -אגף פרויקטים;
רוית מויאל
נעדרו:
מכותבים:

סעיף  :1יועץ חשמל לאצטדיון
.1טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ
.2י.אהרוני הנסת חשמל
.3ספיר י.ז.ח בע"מ
הועברו טפסים לניקוד-מולאו ע"י חברי הוועדה.
ביום  14.3.18נפתחו ההצעות ללא הצעות המחיר .הצעות המחיר הוחזרו לתיבת המכרזים.
לאחר שחברי הוועדה ניקדו את ניקוד האיכות בהתאם לפרמטרים שנקבעו בתנאי הפניה להלן
התוצאות:
.1טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ74.5 -
.2י.אהרוני הנסת חשמל .88.5-
 .3ספיר י.ז.ח בע"מ .57.5
לאחר שבוצע הניקוד נפתחו ההצעות הכספיות מתוך תיבת המכרזים .הסכום המקסימלי שנקבע
ממסמכי הפניה הינו  ₪ 620,000ללא מע"מ .להלן התוצאות:
 .1טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ 15%-הפחתה
 .2י.אהרוני הנדסת חשמל 14%-אחוז הפחתה.
 .3ספיר י.ז.ח בע"מ 2%-הפחתה
לאחר שבוצע שקלול המחיר +האיכות להלן התוצאות:
.1טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ.79.6-
.2י.אהרוני הנדסת חשמל. 90.5-
 .3ספיר י.ז.ח בע"מ63.3-
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משימות
נושא המשימה
יועץ חשמל-

אצטדיון

פעילות

לאור התוצאות שהתקבלו
הוועדה מחליטה פה אחד
לבחור בהצעה של חברת י.
אהרוני הנדסת חשמל כהצעה
הזוכה  ,היות שהצעתה של
החברה קיבלה את הניקוד
המשוקלל הגבוה ביותר .

אחראי
אופיר היימן

יעד
28/05/2018

סעיף  :2תכנון אדריכלות נוף למתחם קריית הספורט העירונית החדשה.
עלות הפרוייקט  680,000ש"ח.
נעשתה פנייה ל 6-משרדים:
.1גדעון שריג וקסמן אדריכלות נוף.
.2מוריה סקלי אדריכלות נוף.
.3סטודיו לאדריכלות ונוף ( )1999בע"מ.
.4קו הנוף אדריכלות נוף בע"מ.
.5האוסמן אדריכלים ובוני ערים בע"מ.
.6גרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ.
הוגשו  3הצעות:
.1קו הנוף אדריכלות נוף בע"מ.
.2גדעון שריג וקסמן אדריכלות נוף.
.3מוריה סקלי אדריכלות נוף.
פתיחת ההצעות נעשתה ביום  7.5.18בנוכחות יוסף וליאת מהרכש.
הוגשו  3הצעות:
.1קו הנוף אדריכלות נוף בע"מ-נתן  1%הנחה.
.2גדעון שריג וקסמן אדריכלות נוף-נתן  4%הנחה.
.3מוריה סקלי אדריכלות נוף-לא נתנה הנחה.
משימות
נושא המשימה
תכנון אדריכלות
נוף למתחם קריית
הספורט העירונית

החדשה.

אחראי
אופיר היימן

פעילות

יעד
28/05/2018

גדעון שריג הגיש את ההצעה
הזולה ביותר לפיכך החליטה
הוועדה פה אחד לקבל את הצעתו.


לאצטדיון:
סעיף  :3יועץ קונסטרוקציה
לאחר בדיקת תנאי הסף של המציעים התברר ש 4-המציעים עומדים בתנאי הסף וניתן להעבירם
לשלב בדיקת האיכות של ההצעה.
ביום  9.4.18נפתחו ההצעות ללא הצעות המחיר .הצעות המחיר הוחזרו לתיבת המכרזים.
לאחר שחברי הוועדה ניקדו את ניקוד האיכות בהתאם לפרמטרים שנקבעו בתנאי הפניה להלן
התוצאות המשוקללות :
.1רוקח אשכנזי מהנדסים .93.25
.2שמעוני ירון שחם מהנדסים יועצים בע"מ.88-
.3דורון שלו הנדסה בע"מ.65 -
.4גבריאל טרכטנברג מהנדסים בע"מ.74-
לאחר שבוצע הניקוד נפתחו ההצעות הכספיות מתוך תיבת המכרזים .הסכום המקסימלי שנקבע
ממסמכי הפניה הינו  1.8-מיליון ש"ח ללא מע"מ  ,להלן התוצאות:
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 .1רוקח אשכנזי מהנדסים הציעה  10.5%הפחתה
 .2שמעוני ירון שחם מהנדסים יועצים בע"מ הציעה  15%-הפחתה
 .3דורון שלו הנדסה בע"מ הציעה  30% -הפחתה
 .4גבריאל טרכטנברג מהנדסים בע"מ הציעה  32%-הפחתה.
לאחר שבוצע שקלול המחיר +האיכות בהתאם לתנאי הפניה  ,להלן התוצאות:
.1רוקח אשכנזי מהנדסים .89.7-
 .2שמעוני ירון שחם מהנדסים יועצים בע"מ.86.4-
.3דורון שלו הנדסה בע"מ.71.4-
.4גבריאל טרכטנברג מהנדסים בע"מ.79.2-
משימות
נושא המשימה
יועץ קונסטרוקציה
–אצטדיון:

פעילות
לאור התוצאות שהתקבלו הוועדה
מחליטה פה אחד לבחור ברוקח
אשכנזי כהצעה הזוכה היות
שהצעתה של החברה קיבלה את
הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר .

אחראי
אופיר היימן

יעד
28/05/2018

סעיף  :4חתימות
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