ועדת התקשרויות מינהל הנדסה
מספר דיון13582 :
נוהל ע"י :דורון חזן
תועד ע"י :מורן סרידו
הוקלד ע"י :מורן סרידו

מאושר
התקיים בתאריך07/03/2019 :
מיקום הישיבה :לשכת מהנדס העיר
17/03/2019
תאריך אישור:
מורן סרידו
הודפס ע"י:

נושא הדיון:

ועדת התקשרויות מינהל הנדסה מיום 7.3.19
הדיון תועד ע"י אושרת עייש
השתתפו :דורון חזן  -מהנדס העיר -מהנדס העיר; אופיר היימן  -מנהל מחלקה -מח' מכרזים; צביקה פדר  -חשב-
חשבות מינהל הנדסה; איל אילוז  -סגן יועמ"ש -מח' פלילית; אושרת עייש ; לימור אלון
נעדרו:
מכותבים:

סעיף :1ניהול תכנון ופיקוח על ביצוע שיפוץ מבנה העירייה
בוצעה פנייה ל 4-יועצים ,הוגשו  2הצעות:
.1שי ברנס הציע  12%הנחה 100,849-ש"ח לפני מע"מ.
.2אהוד שמשוני הציע  11%הנחה 101,995-ש"ח לפני מע"מ.
 .3חברת גדיש לא הציעה הצעה.
 .4חברת לודן לא הציעה הצעה.

משימות
נושא המשימה
ניהול תכנון ופיקוח
על ביצוע שיפוץ
מבנה העירייה

פעילות
אלמוג אפטבי יודיע לשי ברנס על
צו התחלת עבודה

אחראי
אלמוג אפטבי

יעד
01/04/2019
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החלטות
נושא ההחלטה
ניהול תכנון
ופיקוח על ביצוע
שיפוץ מבנה

העירייה

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם שי
ברנס על סך  100,849ש"ח לפני
מע"מ שהינה ההצעה הזולה ביותר
וקיבלה את המצלת מנהל האגף.

מכותבים
איל אילוז  -סגן
יועמ"ש -מח' פלילית,
אופיר היימן  -מנהל
מחלקה -מח'
מכרזים ,דורון חזן -
מהנדס העיר -מהנדס
העיר ,צביקה פדר -
חשב -חשבות מינהל
הנדסה

תחילת תוקף
07/03/2019

סעיף :2עריכת כתב כמויות למכרז עבור ישיבה תיכונית מע"ר
באוקטובר  2017בוצעה פנייה ל 3-יועצים לקבלת הצעות ,אך הנושא לא הוגש לועדת התקשרויות.
עמית אלגמיל-ס .מנהל אגף מיבני ציבור צירף  2הצעות מחיר שכן נמצאו:
 .1חברת מידבד שהציעה  73,000ש"ח לפני מע"מ.
 .2מאיר גרינברג שהציע  67,671ש"ח לפני מע"מ.
ההצעה השלישית על סך  107,146ש"ח לא נמצאה.
בעקבות מסמכי הפנייה החלו לעבוד עם היועץ שהציע את ההצעה הזולה ביותר שהינו מאיר גרינברג.
עמית מבקש לאשר את ההתקשרות בצורה מוסדרת היות והיועץ ביצע חלק מהעבודה ואמור להמשיך הטיפול
בפרוייקט.

משימות
נושא המשימה
עריכת כתב
כמויות למכרז
עבור ישיבה
תיכנונית מע"ר

פעילות
עמית אלגמיל יודיע למאיר
גרינברג על צו התחלת עבודה.

אחראי
עמית אלגמיל

יעד
24/03/2019

החלטות
נושא ההחלטה
עריכת כתב
כמויות למכרז
עבור ישיבה
תיכנונית מע"ר

תוכן ההחלטה
לאור הסברו המנומק של עמית
אלגמיל ,הועדה מאשרת התקשרות
עם מאיר גרינברג על סך 67,671
ש"ח לפני מע"מ שהינה ההצעה
הזולה ביותר וקיבלה את המלצתו של
עמית אלגמיל.

מכותבים
עמית אלגמיל

תחילת תוקף
07/03/2019

סעיף :3כמאי פרויקט ממ"ד ט"ו
בתאריך  4.11.17מנהל הפרויקט של ביה"ס ממ"ד ט"ו הפעיל את הכמאי מאיר גרינברג.
לא נמצאו מסמכים המעידים על כך שהיועץ אושר בועדת התקשרויות.
היועץ עבד בפרויקט הנ"ל וביצע את עבודתו בהגשת ועריכת מסמכי מכרז לביה"ס כהכנה ליציאה למכרז
קבלנים כפי שהתבקש על-ידי מנהל הפרויקט.
עמית אלגמיל -ס .מנהל אגף מבני ציבור מבקש לאשר את ההתקשרות עימו .עמית מציין במכתב מנמק
שבאותה תקופה מנהל הפרויקט התפטר באופן מפתיע.

סוג דיון :ועדת התקשרויות מינהל הנדסה מתאריך 07/03/2019 :מספר דיון 13582 :הודפס בתאריך 28/03/2019 :עמוד  2מתוך 3

-- printed by QM7control system --

משימות
נושא המשימה
כמאי פרוייקט
ממ"ד ט"ו

פעילות
עמית אלגמיל יודיע למאיר
גרינברג על צו התחלת עבודה.

אחראי
עמית אלגמיל

יעד
24/03/2019

החלטות
נושא ההחלטה
כמאי פרוייקט
ממ"ד ט"ו

תוכן ההחלטה
לאור הסברו המנומק של עמית
אלגמיל-ס .מנהל אגף מבני ציבור
ועפ' המלצתו ,הועדה מאשרת
התקשרות עם מאיר גרינברג על סך
 53,534ש"ח לפני מע"מ .

תחילת תוקף
07/03/2019

מכותבים
מאיר גרינברג

סעיף :4סקר תשתיות שוק רובע ו'
לימור הציגה את הבקשה ,
בוצעה פנייה ל 3-יועצים  ,יועץ אחד מתוך שלושת היועצים הציע את הצעת המחיר כולל בדיקת טיב בעוד
ששני היועצים הציעו ללא בדיקת טיב .

משימות
נושא המשימה
סקר תשתיות שוק
רובע ו'

פעילות
על פי החלטת הועדה ,עמית
אלגמיל יפנה בפנייה שתכלול את
נושא "בדיקת טיב " לשלושת
היועצים .

אחראי
עמית אלגמיל

יעד
01/04/2019

החלטות
נושא ההחלטה
סקר תשתיות
שוק רובע ו'

תוכן ההחלטה
הועדה מחליטה להוריד את הנושא
מסדר היום ולבצע שוב פנייה להצעת
מחיר לאותם שלושת היועצים
שתכלול את נושא "בדיקת טיב ".

מכותבים
אלמוג אפטבי  -מנהל
אגף -אגף פרויקטים

תחילת תוקף
07/03/2019

סעיף :5חתימות חברי הועדה:
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