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פרוטוקול מישיבת התקשרויות מס' 23
שהתקיימה בתאריך 13.01.2019
משתתפים:
מר מאיר שטיינרייך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים – יו"ר הועדה
עו"ד מוטי בר לב – נציג היועץ המשפטי
גב' אסתר פיק ,מנהלת אגף הכנסות – חברת הועדה – נעדרה
עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועץ המשפטי  -נעדר
נוכחים:
מר שמואל כהן צדק  -מהנדס אגף החינוך
מר אלכס בליאצקי -אינג' מהנדס אגף התשתיות
גב רחל פרידמן  -מנהלת תיאום ובקרה אגף תשתיות ופיתוח
גב דסי בלק -מנהלת מחלקת התקשרויות
אילן אנג'ל –רכז הוועדה
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הוזמנו לראיונות:
#

תחום

שם חברה

נציג החברה בראיון

1

יועץ למבקרת

דגן ביקורת ובקרה בע"מ

לא הגיעו

2

אדריכל נוף

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ

יורם מילר

3

אדריכל נוף

4

אדריכל נוף

שי אילון אדריכלות עיצוב נוף בע"מ שי אילון
דוד גת
דוד גת – אדריכל נוף

5

אדריכל נוף

טל רוסמן אדריכלית

טל רוסמן

6

בטיחות אש

להב הנדסת בטיחות

עמוס בלאיש

7

בטיחות אש

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

הוזמנו לוועדה  ,אישרו
הגעה אך לא הגיעו

ט"ז אדר א ,תשע"ט
 21פברואר2019 ,

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:

 אישורי הצטרפות למאגר: oאדריכלות
שלמה ובת שבע רונן אדריכלים
 oשמאות היטלי השבחה
גיל גלעד שמאות מקרקעין ובנייה ירוקה
 oהפקת אירועים קטנים ובינוניים
שיפקה ארועים ונופש
 oהפקת אירועים גדולים
שיפקה ארועים ונופש
פלישמן פלס בע"מ
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-

אישורי התקשרויות עם יועצים לאחר מהלך התמחרות ובחינת ההצעות הוחלט:
הודעות זכיה המופיעות מטה אינן מהוות הסכם להתקשרות .כל עבודה מחייבת בחתימה
על הסכם התקשרות עם היועץ הזוכה .הסכם ההתקשרות יכיל את הצעת המחיר הזוכה
שהוגשה על ידי היועץ במסגרת הליך ההתמחרות.

 oאישור התקשרות עם יועץ אדריכל נוף:
אושרה התקשרות עם היועצים הבאים בנושא ייעוץ עם אדריכלי נוף הבאים:
 מילר בלום
 דוד גת
 טל רוסמן
עלות העבודה לא תעלה על  4.5%מעלות הפרויקט.
במסגרת ההתקשרות ,העבודה תחולק ככל הניתן בצורה מאוזנת בין היועצים
שזכו בהליך הצעות המחיר הנ"ל.
 oאישור התקשרות עם יועץ בטיחות אש:
החלטה תתקבל בישיבה הבאה לאחר השלמת הצעות המחיר.
 oאישור התקשרות עם שמאות מקרקעין:
אושרה התקשרות עם היועץ הבא בנושא שמאות מקרקעין:
 מאיר פינקלשטיין

_____________

________________

מאיר שטיינרייך

עו"ד יהודה ליבוביץ

