פרוטוקול ועדה למינוי יועצים ומתכננים
ביום 23.1.19
נוכחים:

א.

מנכ"ל העירייה
יועצת משפטית
גזבר העירייה
ראש מינהל הנדסה
מנהלת מדור מכרזים והתקשרויות

מר אריאל הילדסהיימר-
עו"ד דפנה קינן-
מר יוסי מזרחי-
מר תומר היימן -
גב' רחל פרימן -

הכנת תצ"ר לתכנית רע 2012 /ב':
הצעה:
 )1י .דוידובסקי אחזקות בע"מ
שכ"ט  ₪ 188,370כולל מע"מ
אגרות למפ"י כ ₪ 15,000-כולל מע"מ

מודד-

 )2מודדי השרון
שכ"ט  ₪ 56,160כולל מע"מ
אגרות למפ"י כ ₪ 15,000-כולל מע"מ
 )3קו מדידה
שכ"ט  ₪ 60,840כולל מע"מ
אגרות למפ"י כ ₪ 15,000-כולל מע"מ

הוחלט :לאשר את מודדי השרון
ב.

ציפוי כבישים:
אומדן  + ₪ 3,000,000מע"מ
הצעה:
 )1א.מ הנדסה וניהול פרוייקטים בע"מ
שכ"ט  3.5%מעלות הביצוע בפועל
סה"כ  ₪ 122,850כולל מע"מ

מנהל פרוייקט-

 )2ג.ד ארד מהנדסים בע"מ
שכ"ט  3.3%מעלות הביצוע בפועל
סה"כ  ₪ 115,830כולל מע"מ
 )3זמיר גת
שכ"ט  3%מעלות הביצוע בפועל
סה"כ  ₪ 105,300כולל מע"מ
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 ) 4לודן תשתיות ובינוי ( )1993בע"מ
שכ"ט  2.95%מעלות הביצוע בפועל
סה"כ  ₪ 103,545כולל מע"מ
הוחלט :לאשר את לודן תשתיות ובינוי בע"מ .יש לבחון בראי שנתי – האם לא דורש
מכרז /הליך תחרותי רחב יותר

ג.

יעוץ שוטף בנושאי נגישות עירונית:
הצעה:
 )1על בטוח
שכ"ט  + ₪ 250מע"מ לשעה
כ 100 -שע' לחודש
 )2עינב קוה – יאיר
שכ"ט  + ₪ 230מע"מ לשעה
כ 100 -שע' לחודש
 )3לבטח
לא מעוניינים

הוחלט :לאשר את עינב קווה יאיר לחצי שנה מגמר החוזה הקיים ,במקביל להיערך לקיום
הליך תחרותי במכרז כולל
ד .יעוץ שוטף בנושאי נגישות רישוי עסקים:
הצעה:
 )1על בטוח
שכ"ט  + ₪ 250מע"מ לשעה
כ 100 -שע' לחודש
 )2לבטח
לא מעוניינים
 )3טלי כהן אנדרסון בע"מ
שכ"ט  +₪ 238מע"מ לשעה
כ 100 -שע' לחודש
הוחלט :לאשר את טלי כהן אנדרסון לחצי שנה מגמר החוזה הקיים ,במקביל להיערך לקיום
הליך תחרותי במכרז כולל
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ה.

עבודות שוטפות ברחבי העיר בתחום בנייה ציבורית:
הצעה:
 )1מ .צבי
שכ"ט  +₪ 345מע"מ לשעה
כ 100 -שע' לחודש

מנהל פרוייקט-

 )1לודן
שכ"ט  + ₪ 233מע"מ לשעה
כ 100 -שע' לחודש
 )2י.מ קרזל הנדסה בע"מ
שכ"ט  + ₪ 290מע"מ
כ 100 -שע' לחודש
הוחלט :הוחלט לאשר כ 500 -שע' עד סוף שנת  ,2019במקביל להיערך לקיום תהליך
תחרותי במכרז כולל
ו.

עריכת בקרה הנדסית במסגרת תמ"א :38
הצעה:
 )1פרי רבין מהנדסים בע"מ
שכ"ט  ₪ 3,861כולל מע"מ לפרוייקט

קונסטרוקטור-

 )2ורון יהושע
שכ"ט  ₪ 3,861כולל מע"מ לפרוייקט
(יהושע ורון אושר בועדה מיום 13.3.17
בשכ"ט של  ₪ 4,037כולל מע"מ לפרוייקט)
יש צורך ביותר מקונסטרוקטור אחד
הוחלט :לאשר את פרי רבין ואת יהושע ורון
ז.

יועץ לשימור מבנים לעירייה:
הצעה:
אדריכל -

מנדל את מנדל אדריכלים בע"מ
שכ"ט לפי שעות עבודה בפועל
(בתעריף "יועץ " 1של החשב הכללי)
כ 30-שעות
היועץ אושר בעבר ועבד איתנו בשימור
מבנים משנת  2008וזאת עבודת המשך

הוחלט :לאשר את מנדל את מנדל לפרוייקט זה בלבד
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ח.

הקמת מגרש בייסבול:
אומדן  7,500,000ש"ח
הצעה:
אדריכל –

 )1שי ליט (בהמלצת אגודת הבייסבול)
מומחה להקמת מגרשי בייסבול
יעשה תכנון אדריכלי ואדריכלות נוף
ודשא סינטטי
שכ"ט  ₪ 218,822.76כולל מע"מ
(הצעת מחיר של אדריכל נוף בלבד
בנפרד  ₪ 177,255כולל מע"מ)
 )2יוסי פרחי
לא מעוניין

הוחלט :לפרסם מכרז לבחירת אדריכל מגרש הבייסבול
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