ועדת התקשרויות מינהל הנדסה
מספר דיון13416 :
נוהל ע"י :דורון חזן
תועד ע"י :סופיה רביבו -
חדד
הוקלד ע"י :סופיה רביבו -
חדד

מאושר
התקיים בתאריך28/02/2019 :
מיקום הישיבה :לשכת מהנדס העיר
06/03/2019
תאריך אישור:
מורן סרידו
הודפס ע"י:

נושא הדיון:
ועדת התקשרויות מינהל הנדסה מיום 28.02.19
השתתפו :דורון חזן  -מהנדס העיר -מהנדס העיר; אופיר היימן  -מנהל מחלקה -מח' מכרזים; סימה אזוגי-קלנג -
סגן יועמ"ש -היועץ המשפטי; אושרת עייש ; לימור אלון ; רות דיין ; אורית אברמוביץ'  -מנהל יחידת פרוייקטים -אגף
אחזקה; ארקדי ברובר  -מנהל מחלקה -אגף תשתיות
נעדרו :צביקה פדר  -חשב -חשבות מינהל הנדסה
מכותבים:

סעיף  :1ייעוץ תכנון נופי במתחם התנעה רובע ו' 
בוצעה פנייה ל 4 -יועצים ,הוגשו  4הצעות:
 .1מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ הציע  15%הנחה מאומדן הפרוייקט 83,177 -ש"ח לפני מע"מ.
 .2דני יוסף אדריכלות נוף הציע  13%הנחה מאומדן הפרוייקט 85,000 -ש"ח לפני מע"מ.
 .3אילנה אופיר הציעה  13%הנחה מאומדן הפרוייקט 85,000 -ש"ח לפני מע"מ.
 .4איזי בלאנק א .נוף בע"מ הציע  0%הנחה מאומדן הפרוייקט  97,855 -ש"ח לפני מע"מ.

משימות
נושא המשימה
ייעוץ תכנון נופי
במתחם התנעה
רובע ו'

פעילות
אייל דוידוביץ יודיע לחברת מילר
בלום תכנון סביבתי בע"מ על צו
התחלת עבודה.

אחראי
אייל דוידוביץ

יעד
28/03/2019

החלטות
נושא ההחלטה
ייעוץ תכנון נופי
במתחם התנעה
רובע ו'

תוכן ההחלטה
הוועדה מאשרת התקשרות עם
חברת מילר בלום תכנון סביבתי
בע"מ על -סך  83,177ש"ח לפני
מע"מ שהינה ההצעה הזולה ביותר
וקיבלה את המלצת ראש מינהלת
הסכם הגג.

מכותבים
אייל דודוביץ  -ראש
מנהלת -מנהלת
הסכם גג

תחילת תוקף
28/02/2019

סעיף  :2מדידת עצים לפרוייקט הרחבת בית העלמין
בוצעה פנייה ל 3-יועצים ,הוגשו  3הצעות:
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 .1גטניו ושות' הציע  46,000ש"ח לפני מע"מ
 .2שלזינגר מדידות הציע  35,000ש"ח לפני מע"מ
 .3משב מדידות ושירותי ביצוע בע"מ הציע  200,000ש"ח לפני מע"מ

משימות
נושא המשימה
מדידת עצים
לפרוייקט הרחבת
בית העלמין

פעילות
נריה דולב יודיע לחברת שלזינגר
מדידות על צו התחלת עבודה

אחראי
נריה דולב

יעד
28/03/2019

החלטות
נושא ההחלטה
מדידת עצים
לפרוייקט
הרחבת בית
העלמין

תוכן ההחלטה
הוועדה מאשרת התקשרות עם
חברת שלזינגר מדידות על -סך
 35,000ש"ח לפני מע"מ שהינה
ההצעה הזולה ביותר וקיבלה את
המלצת מנהל האגף.

תחילת תוקף
28/02/2019

מכותבים
נריה דולב  -מנהל
אגף -אגף תכנון

סעיף  :3תכנון פיזי ,ניקוז ותיאום מערכות בצמתים מרומזרים
בוצעה פנייה ל 3 -יועצים ,הוגשו  3הצעות:
 .1אצטק הנדסה הציע  58,000ש"ח לפני מע"מ
 .2י.ט .הנדסה הציע  68,000ש"ח לפני מע"מ
 .3אמי מתום הציע  90,000ש"ח לפני מע"מ

משימות
נושא המשימה
תכנון פיזי ,ניקוז
ותיאום מערכות
בצמתים
מרומזרים

פעילות
ארקדי ברובר יודיע לחברת אצטק
הנדסה על צו התחלת עבודה

נושא ההחלטה
תכנון פיזי ,ניקוז
ותיאום מערכות
בצמתים
מרומזרים

תוכן ההחלטה
הוועדה מאשרת התקשרות עם
חברת אצטק הנדסה על -סך 58,000
ש"ח לפני מע"מ שהינה ההצעה
הזולה ביותר וקיבלה את המלצת
מנהל האגף.

אחראי
ארקדי ברובר

יעד
28/03/2019

החלטות
מכותבים
ארקדי ברובר  -מנהל
מחלקה -אגף
תשתיות

תחילת תוקף
28/02/2019

סעיף  :4כמאות ביה"ס למחוננים
בוצעה פנייה ל 3 -יועצים ,הוגשו  3הצעות:
 .1טל אסף הציע  38,609ש"ח לפני מע"מ
 .2מאיר גרינברג הציע  30,887ש"ח לפני מע"מ
 .3חברת ת.ל.א.מ הציע  35,906.94ש"ח לפני מע"מ
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משימות
נושא המשימה
כמאות ביה"ס
למחוננים

פעילות
עמית אלגמיל יודיע למאיר
גרינברג על צו התחלת עבודה.

אחראי
עמית אלגמיל

יעד
28/02/2019

החלטות
נושא ההחלטה
כמאות ביה"ס
למחוננים

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם מאיר
גרינברג על -סך  30,887ש"ח לפני
מע"מ שהינה ההצעה הזולה ביותר
וקיבלה את המלצת מנהל המחלקה.

תחילת תוקף
28/02/2019

מכותבים
עמית אלגמיל  -סגן
מנהל אגף -אגף
פרויקטים

סעיף  :5כמאי ממ"ד טו'
הועדה מחליטה להוריד את הנושא מסדר היום היות ואין הצעת מחיר של היועץ.

החלטות
נושא ההחלטה
כמאי ממ"ד טו'

תוכן ההחלטה
הועדה דורשת שהיועץ יגיש מפרט
הכולל את כל העבודה שנעשתה עד
היום כולל פירוט עלויות ואישור סגן
מנהל אגף מבני ציבור כי העבודה
התקבלה לשביעות רצונו וכי התמורה
הנדרשת בגינה הינה סבירה.

מכותבים
עמית אלגמיל  -סגן
מנהל אגף -אגף
פרויקטים

תחילת תוקף
28/02/2019

סעיף  :6ניהול ופיקוח על עבודות כבישים ומדרכות
בוצעה פנייה ל 4-יועצים ,הוגשו  2הצעות:
 .1דוד בורטניק הציע  20%על  4%מהיקף הפרוייקט
 .2אלכס טרשוס הציע  13.5%הנחה על  4%מהיקף הפרוייקט

משימות
נושא המשימה
ניהול ופיקוח על
עבודות כבישים
ומדרכות

פעילות
יפים אייזנברג יודיע לדוד בורטניק
על צו התחלת עבודה

נושא ההחלטה
ניהול ופיקוח על
עבודות כבישים
ומדרכות

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם דוד
בורטניק שהציע  20%הנחה על 4%
מהיקף הפרוייקט ,שהינה ההצעה
הזולה ביותר וקיבלה את המלצת
מנהל האגף .ההתקשרות תהא עד
 140,000ש"ח לפני מע"מ.

אחראי
אורית אברמוביץ'

יעד
28/03/2019

החלטות
מכותבים
אורית אברמוביץ' -
מנהל יחידת
פרוייקטים -אגף
אחזקה

תחילת תוקף
28/02/2019

סעיף  :7עדכון מאגר יועצים
הוועדה מאשרת הצטרפות של היועצים לקטגוריה "יועץ נגישות" בהתאם לרשימה המצ"ב.
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סעיף  :8חתימות 
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