פרוטוקול מישיבת התקשרויות מס' 6
שהתקיימה בתאריך 18.4.18
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:
דסי בלק – רכזת הועדה
מר אברהם וינברגר – ס .מנהל אגף שירותים חברתיים
מר אלדד אשורי – מנהל מח' נוער
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:

 oיועץ פיתוח ארגוני
שילובים יעוץ ניהולי והדרכה בע"מ
סולברג יעוץ בע"מ
נוקד – ניהול ,ארגון ומחשוב בע"מ
קבוצת גבים ע.ג .בע"מ
 oיועץ להכנת תחשיבים לחוקי עזר עירוניים
אורבניקס בע"מ
 oיועץ בתחומי כלכלה ותפעול
BDO
 oיועץ ומתכנן מתקני חשמל ומתח נמוך
מטרה וט הנדסת חשמל ובקרה  2009בע"מ
 oשירותי תכנון מערכות חשמל
מטרה וטהנדסת חשמל ובקרה  2009בע"מ
 oיועץ מתכנן רמזורים
שלמה רודן יעוץ פיקוח ותכנון
 oאדריכל/מעצב פנים
בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
עדה כרמי מלמד אדריכלים בע"מ
י .כהן אדריכלים
חזקיה אדריכלות פיננסית בע"מ
פבלו אלטמן אדריכלים
 oשירותי מהנדס ביסוס מבנים וקרקע
זליו דיאמנדי בע"מ
 oשירותי עו"ד בנושא כח אדם
עו"ד אהרון שפרבר
משרד עו"ד מיכל רוזנבוים ושות'
 oשירותי יועץ למבקרת העירייה
ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ
יהושע ושות' רואי חשבון

 oשירותי שמאי מקרקעין
יחזקאל יוסף
לוי אברהם ויונתן שמאות מקרקעין בע"מ
מעוז דראל בע"מ
מאיר פינקלשטיין שמאות מקרקעין וניהול
צפריר שמאות מקרקעין ויעוץ כלכלי בע"מ
 oשירותי תכנון ויעוץ קונסטרוקציה
א.כצמן מהנדסי בניין בע"מ
גוטמן יעקב מהנדסים בע"מ
שמעון חן הנדסה ובניין בע"מ
י .שני מהנדסים הנדסת בניין בע"מ
 oשירותי יעוץ להכנת מכרזים והתקשרויות
עו"ד אהרון שפרבר
ויינברגר ברטנטל בע"מ
 oיעוץ ,ליווי ,בקרה וניתוח חיוב הוצאות חשמל
גדיר הנדסה בע"מ
 oליווי ,בקרה וניתוח חיובי הוצאות מים
גדיר הנדסה בע"מ
 oניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים
איתן שליטה בנדל"ן בע"מ
שמעון חן הנדסה ובנין בע"מ
משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
קורן גואטה ניהול פיקוח ויעוץ הנדסי בע"מ
ספירה הנדסה וניהול פרויקטים
בית סיגמא אחזקות קידום ותכנון וניהול פרויקטים
 oיעוץ בעיצוב ותכנון גופי תארה
טופז חברה להנדסת חשמל ותקשורת בע"מ
אזרן אדי – עיצוב ותכנון תאורה
 oשירותי מודד מוסמך
יאיר איזבוצקי מדידות ורישום מקרקעין ( )1996בע"מ

המועמדים שלא אושרו הינם אלו אשר מועמדותם נבדקה ע"י הגוף המוסמך ולא עמדו
בכל הדרישות.
להלן היועצים שלא אושרו:
 oיועץ בתחומי כלכלה ותפעול
גבריאל דנה – לא עמד בתנאי הסף
 oאדריכל/מעצב פנים
יעקב חבר – לא עמד בתנאי הסף
 oשירותי עו"ד בנושא כח אדם
מרגלית בוטרמן עורכת דין – לא עמדה בתנאי הסף
 oשירותי שמאי מקרקעין
נתי נוימן – הגשה לאחר המועד

-

אישורי התקשרויות עם יועצים לאחר תהליך התמחרות:
 oאישור יועצים בעלי ידע מקצועי
הוחלט כי יפורסם קול קורא עבור כל נותני השירות מכיוון שיועצים אלו לא בעלי ידע
מיוחד כמו"כ יאושר להעביר הזמנות עד פרסום קול הקורא בהתאם להצעות המחיר.
 oהמשך העסקת יועצים – פרויקט חניון דן – אושרו היועצים בהתאם לרשימה.
מכיוון שכל היועצים עובדים בפרויקט עוד משנת  2017לפני כניסת הנוהל והאישור
הוא להמשך העסקתם בפרויקט קיים.
 oאישור המשך התקשרות פרויקט כהנמן הכנת כתבי כמויות
אושרה התקשרות עם יגאל נצר כיוון שזה השלמת הגשת תכניות למשרד התחבורה.
 oאישור התקשרות בנושא יועץ משפטי לתכנון ובניה
הצעת המחיר של רון זגית רוטנברג ושות' אינה מפורטת ולא ניתן לאשרה.
נדרש להשלים מסמך מפורט.

 oאישור התקשרות בנושא יועץ להכנת מכרז למערכות הפקה וניהול דוחות פיקוח
וחניה באמצעות מסופונים
אושרה התקשרות עם תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ בסכום של  ₪ 20,000לפני
מע"מ

_____________

________________

מאיר שטיינרייך

עו"ד יהודה ליבוביץ

_______________
אסתר פיק

