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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  -נעדרה
נוכחים:
מר אריק אדלר – גזבר העירייה
עו"ד מוטי בר לב – יועץ משפטי חיצוני לוועדה
מר חנוך זיידמן – מנהל אגף תשתיות
מר אהרון מחלוף – סגן מנהל אגף התשתיות ומנהל מחלקת חשמל ,תאורת רחוב ואנרגיה
מר שמואל כהן צדק – מהנדס אגף החינוך
חן זלוטניק – רכזת הועדה
מוזמנים:
עמיצור כחלון – יועץ ביטוח
ספיר י.ז.ח – אריה מלר
מטה וט – משה אוחנה
עדניר ע.פ .בע"מ – עופר בריזר
ניסים שוקר מהנדסים – ניסים שוקר
דאטום מהנדסים – סאלם נאג'ימי
מ.דבי הנדסה וניהול בע"מ – חגי הדר
ל.אושקי – ליאון אושקי
ציונוב ויתקון אדריכלים – ליאור ציונוב
חזקיה אדריכלות פיננסית – מייזי חזקיה
בר לוי אדריכלים ומתכננים – עדן בר
צ.מוססקו אדריכל ומתכנן ערים – צבי מוססקו ואסף ברטל

על סדר היום:
-

אישורי הצטרפות למאגר

-

אישורי התקשרויות עם יועצים

אישורי הצטרפות למאגר:
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:
 oיחסי ציבור BBC
י.מ.י אופרטיבה בע"מ
 oבטיחות אש
הנדסה גורדין
 oעיצוב פנים
א.גפני-אדריכלות ועיצוב פנים
 oפרויקטים הנדסיים
פל-יל הנדסה בע"מ
 oיועץ תפעולי
שהם ( )2003שיפור ביצועים תהליכי למידה וייעוץ בארגונים בע"מ
 oקונסטרוקציה
פורמן שי – תכנון מבנים ויעוץ הנדסי
 oאדריכל פנים
סטיו אדריכלים

-

אישורי התקשרויות עם יועצים לאחר מהלך התמחרות ובחינת ההצעות הוחלט:
 oאישור התקשרות עם יועץ הנגשת מתו"ס (יועץ נגישות ל 22-גינות ציבוריות ו3-
מבני פיס):
אושרה התקשרות עם וסאם סטודיו
 oאישור התקשרות עם יועץ חשמל (בפרויקטים של בינוי מוסדות חינוך וציבור
ובעבודות תשתיות ,ברחובות ובגינות הציבוריות):
הוחלט לזמן לישיבה הבאה את המציע הנוסף ולקבל החלטה
 oאישור התקשרות עם מפקח על עבודות במבני ציבור עירוניים ומתקני העירייה:
אושרה התקשרות עם  3מציעים ויש לחלק ביניהם באופן שווה ככל הניתן את
העבודה:
ב.ש.ם הנדסה ופיקוח ,מ.דבי הנדסה וניהול בע"מ SY ,שירותי הנדסה
 oאישור התקשרות עם אדריכל לתכנון אדריכלי במוסדות חינוך ומוסדות ציבור:
אושרה התקשרות עם  2מציעים ויש לחלק ביניהם באופן שווה ככל הניתן את
העבודה:
ל.אושקי אדריכלים ,בר לוי אדריכלים ומתכננים
 oאישור התקשרות עם יועץ בנושא מכרזים והתקשרויות:
אושרה התקשרות עם מ.בר לב
 oאישור התקשרות עם יועץ ביטוח:
אושרה התקשרות עם עו"ד עמיצור כחלון יועץ ביטוח
 oאישור התקשרות עם מתכנן ויועץ קונסטרוקציה – שיפוצים קטנים למוסדות
חינוך:
אושרה התקשרות עם  3מציעים ויש לחלק ביניהם באופן שווה ככל הניתן את
העבודה:
ברוך ירמולינסקי SY ,שירותי הנדסה ,שמעון חן
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מאיר שטיינרייך

עו"ד יהודה ליבוביץ

