18/1/2018

פרוטוקול מישיבת התקשרויות מס' 3
שהתקיימה בתאריך 18.1.18
משתתפים:
עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועץ המשפטי-חבר הועדה
מר מאיר שטיינרייך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים – יו"ר הועדה
גב' אסתר פיק ,מנהלת אגף הכנסות – חברת הועדה
נוכחים:
עו"ד מוטי בר לב – יועץ משפטי חיצוני
דסי בלק – רכזת הועדה
-

בפני הועדה הוצגו המסמכים שהציגו היועצים שהגישו מועמדות להיכלל במאגר
היועצים.
המועמדים שאושרו הינם אלו אשר מועמדותם נבדקה ע"י הגוף המוסמך ועמדו בכל
הדרישות לרבות המצאת כל המסמכים הנדרשים.
להלן היועצים שאושרו ,לפי הסיווגים הבאים:
-

יועץ פיתוח ארגוני
אר.אנד.אס קונספט בע"מ
פילת מקבוצת היי קפיטל בע"מ
דר' ורדה בר
בני שדה
לוטם אסטרטגיות לפיתוח
רינה קישון
דר' גלעד ארנון בע"מ

-

יועץ ומתכנן תנועה ותחבורה
א.ס.ט טליסמן הנדסה בע"מ

-

יועץ בטיחות אש
א.נ .אלון בטיחות וגהות בע"מ
להב הנדסת בטיחות אש

-

ייעוץ בתחום יחסי ציבור למרכז למנהלת BBC
פידבק בינה פלדשטיין אסטרטגיה פרסום ותקשורת שיווקית בע"מ
גל בייסברג תקשורת ואסטרטגיה בע"מ.

-

שירותי מודד מוסמך
אורהייטק  GISבע"מ
מפרו

-

שירותי תכנון ויעוץ קונסטרוקציה
ברוך ירמולינסקי
סטאר מהנדסים בע"מ

-

שירותי תכנון ויועץ מיזוג אויר
פרדסי ברקוביץ תכנון ויעוץ מיזוג אויר

-

שירותי יעוץ בתחום מערכות שכר ,דיווח ומשאבי אנוש
ש.ח.ק שחר חדש תכנון ובקרה בע"מ

-

יועץ להכנת מסמך עמדה בנושא תמונת מצב של הרשויות החרדיות
תאסק ת"א יעוץ אסטרטגי

-

שירותי יועץ ומתכנן סביבתי
צעירה מרואני תכנון סביבתי
יוזמות למען הסביבה בע"מ

-

בודק שכר מוסמך
מררי ,גבע ושות' ,רואי חשבון
עזרא כדורי ושות' ,רואי חשבון

-

יועץ להכנת תחשיבים לחוקי עזר עירוניים
אופיר בוכניק ושות'

-

שירותי ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים
רינגורט הנדסת מבנים ומתקנים בע"מ
עד ניר ע.פ .בע"מ
ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
אופק י.ר .הנדסה ובנין בע"מ
פים פרויקטים בע"מ
דאטום מהנדסים בע"מ
פלקסמן הנדסה וניהול פרויקטים
מרום תובל יעוץ ניהול והשקעות בע"מ
מ .ברנע הנדסה ובניה בע"מ
התמד הנדסה בע"מ
מור ארבע מאות חמישים בע"מ – אשתו עובדת עירייה באגף הגזברות .מובהר כי אשתו
לא תטפל בתשלומים לחברה.

-

-

יועץ בתחומי כלכלה ותפעול
א.ר.א.ב בונוס בע"מ

-

שירותי יועץ למבקרת העירייה
אופיר בוכניק ושות'
אודיט בקרה וביקורת בע"מ
אינטגרטי יעוץ וניהול סיכונים בע"מ
קוחלני אלון
אלישע סער יעוץ ובקרהבע"מ
דגן ביקורת ובקרה בע"מ

-

שירותי יועץ לאפיון הקמה והטמעה של תוכנות לניהול תהליכי עבודה באגף הכנסות
מטריצה פיתוח עם חשיבה

-

יעוץ משפטי בנושא אכיפה סביבתית כללית
שירי שפירא ,עו"ד

המועמדים שלא אושרו הינם אלו אשר מועמדותם נבדקה ע"י הגוף המוסמך ולא עמדו
בכל הדרישות.
להלן היועצים שלא אושרו:

-

-

שירותי יועץ ומתכנן סביבתי
אורבניקס בע"מ – לא מתעסקים בביצוע בדיקות ומתן היתרי חפירה

-

בודק שכר מוסמך
אופיר בוכניק ושות'  -עקב חשש לניגוד עניינים בהיותו יו"ר דירקטוריון של חברת
התאמה

אישור עקרוני להסכם:
 oפרנט -יועץ להכנת מכרז לאכיפת חניה באמצעות מצלמות

-

הבהרות עקרוניות:
 oבתנאי הסף דרישה לניסיון היינו ניסיון של הגוף המציע או אחד מהמנהלים
הדומיננטיים ,וכל עוד הוא מנהל את הגוף המציע.
 oהיות המציע עובד לשעבר בעירייה ,אין בעובדה זו כשלעצמה ניגוד עניינים וכל
מקרה ידון לגופו.

_____________

________________

מאיר שטיינרייך

עו"ד יהודה ליבוביץ

________________
אסתר פיק

