פרוטוקול ועדה למינוי יועצים ומתכננים
ביום 14.7.19
נוכחים:

מר אריאל הילדסהיימר-
עו"ד דפנה קינן-
מר יוסי מזרחי-
מר פרץ אוסנברג -
מר עמית גופר-
גב' תמי רחבי -
גב' שני כהן-

מנכ"ל העירייה
יועצת משפטית
גזבר העירייה
מהנדס העירייה
מנהל אגף הנדסה
מנהלת מח' ארגון וכספים
מנהלת מדור חוזים והתקשרויות

נעדרים:

גב' דינה עמית-

מנהלת יחידת פרויקטים

מנכ"ל העירייה ביקש מהיועמ"ש לגבש מתווה בחירה ראוי ותחרותי בכל ההתקשרויות בהן לא
מתוכננת הסדרה קבועה עפ"י תכנית העבודה שגובשה בנושא.
נושאים כלליים
א .אגף הכנסות  -כתיבת מכרז לאכיפת דוחות חנייה
שירותי יעוץ בהליך מכרז לשירותי אכיפה
מנהלית חניה

שכ"ט כולל מע"מ

ארנון רונד יועצים ARC -
אופיר בוכניק ושות' רואי חשבון
טיפ-קון בע"מ

₪ 11,700
₪ 11,700
₪ 14,040

החלטה :לאשר את ארנון רונד יועצים –  ARCבכפוף להנחה.
הערות:
ב .קב"ט העירייה – "עיר חכמה"
שכ"ט כולל מע"מ
שירותי יעוץ ,אפיון ,תכנון ,לווי ופיקוח
ביישום מרכיבי שליטה ואבטחה ב"עיר
שכ"ט לשעת עבודה שכ"ט עבור  450שעות
חכמה"
עבודה לשנה
₪ 106,879.5
₪ 237.51
אגינקס תקשורת בע"מ
₪ 77,922
טנדו טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות בע"מ ₪ 173.16
₪ 86,872.5
₪ 193.05
י .גורדון מהנדסים יועצים בע"מ
החלטה :לאשר את טנדו טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות בע"מ.
הערות :להבא לשאוף למכרז פומבי  /הליך פומבי בהצעות בסכום  50Kומעלה ושהחוזה
יהיה מדיד ,גלובאלי ולא לפי שעה.
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מחלקת הנדסה
א .שצ"פ לינארי נווה זמר (שלב א')
שכ"ט כולל מע"מ
₪ 57,915
₪ 62,010
₪ 79,560

יועץ תאורה וחשמל
ת.ר.י נתיבי אור וחשמל
ספיר מרכז י.ר
דוד ברהום מהנדסים יועצים
החלטה :לאשר את ת.ר.י נתיבי אור וחשמל .

שכ"ט כולל מע"מ
₪ 50,310
₪ 64,818
7,020+63,648 = ₪ 70,668

יועץ נגישות ובטיחות
לבטח – שירותי נגישות ובטיחות
על בטוח – שירותי נגישות ובטיחות
עינב קאוה יאיר (נגישות)  +יוסי שחר
(בטיחות)

החלטה :לאשר את לבטח -שירותי נגישות ובטיחות.
הערות:
שכ"ט כולל מע"מ
₪ 8,424
₪ 35,100

יועץ קרקע
דוד דוד וישי דוד
גיפין סויל הנדסה
החלטה :לאשר את דוד דוד וישי דוד
הערות:
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ב .שדרוג מערכות ניקוז ציפמן מכרז 03/19
אומדן  ₪ 1,197,249כולל מע"מ
מנהל פרויקט
טיראן זמיר
חיים זריהן עתיד מהנדסים בע"מ
ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ

שכ"ט כולל מע"מ
סה"כ כולל מע"מ
אחוז שכר טרחה
₪ 46,334
3.87%
₪ 55,073
4.6%
₪ 65,849
5.5%

החלטה :לאשר את טיראן זמיר
הערות:

ג .הוספת נתיב בירידה מכביש  4לרחוב ויצמן ,רעננה
אומדן  ₪ 702,000כולל מע"מ
שכ"ט כולל מע"מ
₪ 71,817
₪ 78,975
₪ 81,900
₪ 84,240

מנהל פרויקט
טיראן זמיר
ג.ד ארד מהנדסים בע"מ
חיים זריהן עתיד מהנדסים בע"מ
ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ
החלטה :לאשר את טיראן זמיר
הערות:
ד .תכנון מעבדה בבית ספר ממ"ד אריאל

שכ"ט כולל מע"מ
₪ 175,500
₪ 12,870

אדריכל
ניר ועדי צרפתי אדריכלים
אני ותומר אדריכלים
החלטה :לאשר את אני ותומר אדריכלים
הערות:
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ה .שבילי אופניים ויצמן
מתכנן כבישים
אורי פיק פי ג'י אל
אלבז מישל הנדסה אזרחית בע"מ

שכ"ט כולל מע"מ
סה"כ כולל מע"מ
אחוז שכר טרחה
₪ 86,000
3.44%
₪ 112,500
4.5%

החלטה :לאשר את אורי פיק פי ג'י אל
הערות:
ו .עבודות סלילת כביש ברחוב הירדן
אומדן  ₪ 870,000כולל מע"מ
מנהל פרויקט
ולדימיר לוין
ג.ד ארד מהנדסים בע"מ
יואל ממן ניהול ופיקוח בע"מ

שכ"ט כולל מע"מ
סה"כ כולל מע"מ
אחוז שכר טרחה
₪ 27,840
3.2%
₪ 43,500
5%
₪ 32,625
3.75%

החלטה :לאשר את ולדימיר לוין
הערות:

מתכנן כבישים
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
אלבז מישל – הנדסה אזרחית בע"מ

שכ"ט כולל מע"מ
סה"כ כולל מע"מ
אחוז שכר טרחה
26,100
3%
52,200
6%

החלטה :לאשר את אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
הערות :בשל גודל הפרויקט והאומדן הנמוך התקבלו שתי הצעות מחיר בלבד.
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ז .שצ"פ יפה ירקוני השלמה
שכ"ט כולל מע"מ
₪ 11,700

יועץ חשמל
עמוס שרעבי – הנדסת חשמל

החלטה :לאשר את עמוס שרעבי – הנדסת חשמל
הערות :מבקשים אשרור להמשך עבודה ,קיימת יתרה בחוזה  2013100241מסיום שצ"פ
קודם מיום .15.12.15
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