ועדת התקשרויות מינהל הנדסה
מספר דיון15963 :
נוהל ע"י :דורון חזן
תועד ע"י :סופיה רביבו -
חדד
הוקלד ע"י :סופיה רביבו -
חדד

מאושר
התקיים בתאריך12/08/2019 :
מיקום הישיבה :לשכת מהנדס העיר
11/09/2019
תאריך אישור:
מורן סרידו
הודפס ע"י:

נושא הדיון:
ועדת התקשרויות מינהל הנדסה מיום 12.08.19
תועד ע"י גב' אושרת עייש ,מנהלת לשכת מנכ"ל
השתתפו :דורון חזן  -מהנדס העיר -מהנדס העיר; אושרת עייש ; אופיר היימן  -מנהל מחלקה -מח' מכרזים; עמית
אלגמיל  -סגן מנהל אגף -אגף פרויקטים; מירון יעקובוב ; יוסי אנטבי ; פלורי דהן  -חשב מינהלי -חשבות מינהל
תפעול; איל אילוז  -משנה ומ"מ ליועמ"ש -מח' פלילית; חופית סיון גל ים  -מנהל מחלקה -תחזוקה ובינוי מוסדות
חינוך
נעדרו:
מכותבים:

סעיף :1שירותי מדידה שנתיים
בוצעה פנייה ל 4 -מציעים ,הוגשו  4הצעות:
 .1חברת מקסימום הציעה  112,000ש"ח לפני מע"מ
 .2חברת א .פנקס הציעה  170,000ש"ח לפני מע"מ.
 .3חברת שלסינגר הציעה  148,000ש"ח לפני מע"מ.
 .4חברת משב מדידות הציעה  172,000ש"ח לפני מע"מ.

משימות
נושא המשימה
שירותי מדידה
שנתיים
שירותי מדידה
שנתיים

פעילות
עמית אלגמיל יחתים את חברת
מקסימום ואת החשבת מורן שלו
על צו התחלת עבודה.
עמית אלגמיל יחתים את חברת
מקסימום ואת החשבת מורן שלו
על צו התחלת עבודה.

אחראי
עמית אלגמיל

יעד
29/08/2019

מורן שלו

29/08/2019
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החלטות
נושא ההחלטה
שירותי מדידה
שנתיים

תוכן ההחלטה
הוועדה מאשרת התקשרות עם
חברת מקסימום מדידות על  -סך
 112,000ש"ח לפני מע"מ ,שהינה
ההצעה הזולה ביותר וקיבלה את
המלצת ס .מנהל אגף מיבני ציבור -
עמית אלגמיל.

מכותבים
עמית אלגמיל

תחילת תוקף
12/08/2019

סעיף :2ייעוץ אקוסטי ומורשה נגישות שירות ומתו"ס
בוצעה פנייה ל 5 -מציעים ,הוגשו  5הצעות:
 .1עיריית אלקומברה הציעה  1,750ש"ח לפני מע"מ לכיתה
 .2פסל לירז הציעה  1,800ש"ח לפני מע"מ לכיתה
 .3וולדמן דוידי רויטל הציעה  1,500ש"ח לפני מע"מ לכיתה
 .4מאיר אטדגי הציע  3,500ש"ח לפני מע"מ לכיתה
 .5טלי כהן אנדרסון הציעה  4,500ש"ח לפני מע"מ לכיתה

משימות
נושא המשימה
ייעוץ אקוסטי
ומורשה נגישות
שירות ומתו"ס
ייעוץ אקוסטי
ומורשה נגישות
שירות ומתו"ס

פעילות
חופית סיוון תחתים את רויטל
דוידי וולדמן ואת החשבת פלורי
דהן על צו התחלת עבודה.
חופית סיוון תחתים את רויטל
דוידי וולדמן ואת החשבת מורן
שלו על צו התחלת עבודה.

נושא ההחלטה
ייעוץ אקוסטי
ומורשה נגישות
שירות ומתו"ס

תוכן ההחלטה
הוועדה מאשרת התקשרות עם
וולדמן דוידי רויטל שהצעתה הזולה
ביותר לפי  1,500ש"ח לפני מע"מ
לכיתה ל 93 -כיתות עד 139,500
ש"ח לפני מע"מ וקיבלה את המלצת
מנהלת מחלקת תחזוקה ופיתוח -
חופית סיון גל ים.

אחראי
פלורי דהן

יעד
29/08/2019

חופית סיון גל ים

29/08/2019

החלטות
מכותבים
חופית סיון גל ים -
מנהל מחלקה-
תחזוקה ובינוי
מוסדות חינוך

תחילת תוקף
12/08/2019

סעיף :3מתן שירותי ניהול ופיקוח על עבודות ניקוז ברחבי העיר
בוצעה פנייה ל 3 -מציעים ,הוגשו  2הצעות:
 .1דוד בורטניק הציע  30%הפחתה משעת העבודה  264.60ש"ח לפני מע"מ שנקבעה עפ"י תעריף מתכננים
ויועצים.
 .2אלנורה הציעה  15%הפחתה משעת העבודה  264.60ש"ח לפני מע"מ שנקבעה עפ"י תעריף מתכננים
ויועצים.
חברת א.ש ניהול לא הגישה הצעה.
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משימות
פעילות
נושא המשימה
מתן שירותי ניהול מירון יעקובוב יחתים את דוד
ופיקוח על עבודות בורטניק ואת החשבת פלורי דהן
ניקוז ברחבי העיר על צו התחלת עבודה.
מתן שירותי ניהול מירון יעקובוב יחתים את דוד
ופיקוח על עבודות בורטניק ואת החשבת פלורי דהן
ניקוז ברחבי העיר על צו התחלת עבודה.

אחראי
מירון יעקובוב

יעד
29/08/2019

פלורי דהן

29/08/2019

החלטות
נושא ההחלטה
מתן שירותי
ניהול ופיקוח על
עבודות ניקוז
ברחבי העיר

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם דוד
בורטניק שהצעתו הזולה ביותר לפי
 182ש"ח לשעה לפני מע"מ עד 40
שעות בחודש עד  140,000ש"ח לפני
מע"מ לשנה וקיבלה את המלצת ס.
מנהל אגף נחל וניקוז  -מירון יעקובוב.

תחילת תוקף
12/08/2019

מכותבים
מירון יעקובוב

סעיף :4התקשרות מנהרת רוח אצטדיון אשדוד
מבוקשת הגדלת היקף ההתקשרות בחוזה קיים בשיעור של פחות מ 25%-מהנימוקים המפורטים להלן.
הקונסטרוקטור בפרויקט שבנדון צירף מכתב המסביר את הרקע לצורך בהתקשרותו עם חברות המבצעות
בדיקה של מנהרת רוח עבור מבנים וכי אין בארץ חברות ישראליות שמבצעות בדיקות אלו.
ולכן פנה ל 2-חברות בתחום בחו"ל:
 .1חברת  RWDIשהציעה  53,600דולר שהם  191,191ש"ח לפני מע"מ.
 .2חברת  WACKERשהציעה  31,900אירו שהם  127,919ש"ח לפני מע"מ.

משימות
נושא המשימה
התקשרות מנהרת
רוח אצטדיון
אשדוד
התקשרות מנהרת
רוח אצטדיון
אשדוד

פעילות
אלמוג אפטבי יחתים את יצחק
רוקח ואת החשב צביקה פדר על
נספח הרחבה לחוזה הקיים.
אלמוג אפטבי יחתים את יצחק
רוקח ואת החשב צביקה פדר על
נספח הרחבה לחוזה הקיים.

אחראי
צביקה פדר

יעד
29/08/2019

אלמוג אפטבי

29/08/2019

החלטות
נושא ההחלטה
התקשרות
מנהרת רוח
אצטדיון אשדוד

תוכן ההחלטה
לאור האמור הועדה מאשרת הרחבת
ההתקשרות הקיימת ,בסך נוסף של
 127,919ש"ח לפני מע"מ (כפוף
לעדכון שער היורו  -לפי שער יציג של
יום התשלום) ,לצורך ביצוע
ההתקשרות בין הקונסטרוקטור לבין
חברת .WACKER

מכותבים
צביקה פדר  -חשב-
חשבות מינהל
הנדסה ,אלמוג
אפטבי  -מנהל אגף-
אגף פרויקטים

תחילת תוקף
12/08/2019
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סעיף :5אדריכל בחווה החקלאית
באוקטובר  2017נעשתה פנייה ע"י רם אהרוני ,אדריכל העיר לקבלת הצעות לאדריכל בחווה החקלאית.
בוצעה פנייה ל 6-מציעים והוגשו  3הצעות:
 .1גיל מיניסטר הציע  10%מהאומדן.
 .2אלי זהבי הציע  10%מהאומדן.
 .3דניאל אזרד הציע  10%מהאומדן.
אילן פינבקו ,אלי דרמן וחברת תיק פרוייקטים לא הגישו הצעות.
היות והצעות המציעים זהות ,אדריכל העיר המליץ להתקשר עם אלי זהבי לאור ניסיונו החיובי ,קצב עבודתו
המהירה ועמידה בזמנים והמתכנן מכיר את השטח המיועד היטב.
בתאריך  31.10.17נשלח ליועץ אלי זהבי מכתב הודעה על התקשרות עימו בחווה החקלאית ע"י אדריכל העיר
 רם אהרוני.הנושא לא הובא לדיון בוועדת התקשרויות.

משימות
נושא המשימה
אדריכל בחווה
החקלאית

פעילות
עמית אלגמיל יחתים את אלי
זהבי ומורן שליו על צו התחלת
עבודה.

אחראי
עמית אלגמיל

יעד
29/08/2019

החלטות
נושא ההחלטה
אדריכל בחווה
החקלאית

תוכן ההחלטה
היות ונוהל התקשרויות נכנס לתוקפו
בינואר  2018וההתקשרות בוצעה
באוקטובר  ,2017הוועדה מאשרת
התקשרות עם אלי זהבי על-סך
 117,000ש"ח לפני מע"מ.

מכותבים
עמית אלגמיל

תחילת תוקף

סעיף :6חתימות:
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