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פרוטוקול מישיבת התקשרויות מס' 12
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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:
עו"ד מוטי בר לב – יועץ משפטי חיצוני לוועדה
דסי בלק – רכזת הועדה
מוזמנים:
איתן שליטה בנדל"ן בע"מ – איתן יאיר
פ.גורדי הנדסה בע"מ – ציון פרץ
ריגנגורט הנדסת מבנים ומתקנים בע"מ – עזריאל
בית סיגמא אחזקות קידום תכנון וניהול פרויקטים בנדל"ן בע"מ
קורן גואטה ניהול פיקוח ויעוץ הנדסי בע"מ – איציק קורן
על סדר היום:
-

אישורי הצטרפות למאגר

-

אישורי התקשרויות עם יועצים

-

ראיון עם חברות של תכנון ,ניהול ופיקוח של פרויקטים הנדסיים

-

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:
 oתכנון מערכות חשמל
נעים בדרך הנדסת פרויקטים ומערכות מהנדסים יועצים בתחום החשמל
ספיר י.ז.ח בע"מ
 oיועץ לביטוח
יגאל שגיא ושות' משרד עורכי דין
 oעיצוב פנים
בת שבע אגוזי
 oפרויקטים הנדסיים
מ.דבי הנדסה וניהול בע"מ
אגבאריה יוסף הנדסה שמאות ובטיחות בע"מ
 oאדריכל נוף
מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
שי אילון אדריכלות עיצוב נוף בע"מ
 oיועץ פיתוח ארגוני
רומי דר
 oאדריכלות
אודי קרמסקי אדריכל
 oעו"ד בנושא כח אדם
כוכבה גבזה-חרס עו"ד
 oמתקני חשמל ומתח נמוך
ספיר י.ז.ח בע"מ

-

אישורי התקשרויות עם יועצים – לאחר תהליך התמחרות ובחינת ההצעות הוחלט:
 oשירותי מהנדס ביסוס מבנים וקרקע
אושרה התקשרות עם זליו דיאמנדי בע"מ
 oתכנון מערכות חשמל – מגרש חניה עירוני רח' הקישון דנגור
אושרה התקשרות עם מטרה וט
 oיועץ להכנת תחשיבים לחוקי עזר עירוניים – היטל סלילה ,תיעול ושצ"פ
אושרה התקשרות עם א.ר.א.ב .בונוס
 oיועץ תעסוקתי
אושרה התקשרות עם מאיה בקר ליבר
 oאדריכלות – ספריה במוסד חינוכי
אושרה התקשרות עם בת שבע אגוזי לספריה במוסד חינוכי.

-

ראיון עם חברות של תכנון ,ניהול ופיקוח של פרויקטים הנדסיים בנושא התקשרות עם
החכ"ל לניהול פיקוח ותיאום פרויקט בצפון העיר תבע  572ותבע 708
חברות איתן שליטה בנדל"ן בע"מ ,פ.גורדי הנדסה בע"מ ,ריגנגורט הנדסת מבנים ומתקנים
בע"מ ,בית סיגמא אחזקות קידום תכנון וניהול פרויקטים בנדל"ן בע"מ ,קורן גואטה ניהול
פיקוח ויעוץ הנדסי בע"מ ,הופיעו בפני הועדה והציגו את ניסיונן ויכולתן לקחת על עצמם
את התכנון והניהול של הפרויקט.
הוחלט לזמן את החברות הנוספות שלא הצליחו להגיע ורק לאחר מכן לקבל החלטה.
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מאיר שטיינרייך

עו"ד יהודה ליבוביץ

