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פרוטוקול מישיבת התקשרויות מס' 28
שהתקיימה בתאריך 19.6.19

משתתפים:
מר שמואל ליטוב -מנכ"ל העירייה -יו"ר הועדה
עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועץ המשפטי – חבר הועדה
מר מאיר שטיינרייך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים – חבר הועדה
נוכחים:
מר אהרון אדלר ,גזבר העירייה
גב' שושנה גולדפינגר  -מבקרת העירייה
גב' רחל פרידמן  -מנהלת תיאום ובקרה אגף תשתיות ופיתוח
מר שמואל כהן צדק  -מהנדס אגף החינוך
מר אברהם אלתר ,מנהל אגף מערכות מידע
גב' גילה כמון ,אגף יזמות וכלכלה
גב' מיכל פולק -לשכת מנכ"ל
גב' רוחמי בורשטיין – לשכת מנכ"ל
גב' דסי בלק -מנהלת מחלקת התקשרויות
מוזמנים:
מעלות צפון בע"מ 31
ראש פיסגה בע"מ
זיו האפט יעוץ וניהול בע"מ
דודי שקורי ראיית חשבון וביקורת
בן דוד שליו קופ ושות' ,רו"ח
ליטינסקי בנימין חשבונאות ויעוץ
פבלו אלטמן אדריכלים
ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע"מ
אודי קרמסקי אדריכל
נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ד.ד.ל יעוץ וניהול פרויקטים בע"מ

לייפמן לאוניד בע"מ
קנה מידה
י .דוידובסקי אחזקות בע"מ
חי הנדסה גאודטית
לגעת במרחב בע"מ
משה יוסקוביץ הנדסת מדידות
מנבר את ארקין ,משרד עורכי דין
שרון המר משרד עו"ד

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: oאדיכלות
ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בע"מ
עירית ודרור אדריכלים
מדנס אדריכלים בע"מ

 oהכנת מכרזים
בראש סומך חברת עורכי דין
זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ

 oשמאות היטלי השבחה
חופשי נטל כהן בע"מ

 oמודד מוסמך
לגעת במרחב בע"מ
בשיר עבדאלראזק בע"מ

 oבטיחות במשרדי הרשות
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ

 oבטיחות למשפחתונים
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ

 oמתכנן סביבתי

סביבות ייעוץ סביבתי

 oשירותי מדיה
קישורים 360

 oסקר עצים מסוכנים
פתילת המדבר בע"מ

 oפרויקטים הנדסיים
ווקסלר (נ.ד.ב) מהנדסים בע"מ

 oניהול ופיקוח עבודות תשתית
ווקסלר (נ.ד.ב) מהנדסים בע"מ

 oהפקת אירועים קטנים ובינוניים
מזמור שיר מוסיקה והפקות בע"מ
 oיועצים בתחומי כלכלה ותפעול
י.ש המגזר השלישי בע"מ
 oאקוסטיקה ורעש
יואל עמר ושות'

 oיועצים בתחום קונסטרוקציה
לבני מהנדסים בע"מ

 oשכר וכח אדם ולווי העירייה מול משרדי ממשלה
עלאא ריאן ,רו"ח (עו"ד)

 oיועץ לתחום קרינה
דגש מדידות הנדסה וייעוץ

 oבתביעות ודרישות יזומות
שרון המר משרד עו"ד
מנבר את ארקין ,משרד עורכי דין

 oאישורי התקשרויות עם יועצים לאחר מהלך התמחרות ובחינת ההצעות הוחלט:
הודעות זכיה המופיעות מטה אינן מהוות הסכם להתקשרות או הזמנת עבודה כלשהיא .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 לאפיון תהליכי עבודה במערכות מיחשוב במחלקות
העירייה ובהכנת מכרז מיחשוב:
אושרה התקשרות עם היועץ ראש פסגה בע"מ
 oאישור התקשרות עם יועץ למבקרת העירייה:
אושרה התקשרות עם היועצים הבאים:
 זיו האפט יעוץ וניהול בע"מ
 דודי שקורי ראיית חשבון וביקורת
 בן דוד שליו קופ ושות' ,רואי חשבון
 ליטינסקי בנימין חשבונאות וייעוץ
ההתקשרות היא לסבב פיילוט אחד לבדיקת מקצועיות.
לאחר הסבב הראשון ,לצורך עבודות נוספות ,יבוצע תהליך התמחרות.
 oאישור עבודה עם יועצי פיקוח פרויקטים הנדסיים
 בפרויקט עבודה מעל מיליון  ₪או במידה ויהיו עבודות מצטברות מעל מיליון  ₪בשנהיקבל המפקח עד סכום של  2.5%מעלות הפרויקט.
 בפרויקטים בהיקף נמוך יותר תאשר הוועדה תשלום של עד  3%או תגמול לפי סכוםקבוע.
 oאישור התקשרות עם אדריכלים:
הנושא יידון בוועדת התקשרויות הבאה לאחר קבלת הצעות מחיר מעודכנות כפי שעלה
בוועדה.
 oאישור התקשרות עם יועץ CFD
אושרה התקשרות עם היועץ ד.ד.ל יעוץ וניהול פרויקטים בע"מ.
 oאישור התקשרות עם מודד מוסמך
הנושא יידון בוועדת התקשרויות הבאה לאחר קבלת הצעות מחיר מעודכנות כפי שעלה
בוועדה.
 oאישור התקשרות עם יועץ עו"ד לטיפול בתביעות ודרישות יזומות
אושרה התקשרות עם היועץ מנבר את ארקין משרד עורכי דין
 oאישור עבודה עם יועץ לבדיקת סקר עצים ובדיקת עצים מסוכנים:
אושרה עבודה לבדיקת עצים מסוכנים לפי התקציב המאושר.
 oאישור עבודה עם יועץ ליעוץ משפטי שוטף
אושרה עבודה עם היועץ הרצוג פוקס נאמן עורכי דין לאגף הכנסות.
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שמואל ליטוב

עו"ד יהודה ליבוביץ

מאיר שטיינרייך

