פרוטוקול מישיבת התקשרויות מס' 9
שהתקיימה בתאריך 14.5.18
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  -נעדרה
נוכחים:
עו"ד מוטי בר לב – יועץ משפטי חיצוני לועדה
דסי בלק – רכזת הועדה
מר חנוך זיידמן – מנהל אגף תשתיות
מר שמואל כהן צדק – אינג' מהנדס אגף החינוך
מר אברהם ויינברגר – ס .מנהל אגף שירותים חברתיים
מר יוסף רובינשטיין – ס .מנהל אגף הנדסה
מוזמנים:
י .שני – ישראל שני
זייד גאומפ – קובי זייד
גיא פוינט – אימד חכים
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 ותכנון מתקני תברואה וכיבוי אש
ברוך גורביץ מהנדסים בע"מ
 oאדריכל פנים
קרייזמן אדריכלים
 oיועץ להכנת תחשיבים לחוקי עזר עירוניים
א.ר.א.ב בונוס
 oמתכנן ויועץ הנגשת מתו"ס
וסאם סטודיו
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
 oיועץ להנגשת שירות
וסאם סטודיו
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
 oשירותי מודד מוסמך
א.ד .שפיגל מודד מוסמך
 oסוקר בטיחות מוסדות חינוך
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
 oיועץ בטיחות אש
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
לאחר יציאתו של עו"ד בר-לב
 oשירותי עו"ד בנושא כח אדם
מ .בר-לב ושות' (בר לב לא נכח בזמן קבלת ההחלטה)

-

אישורי התקשרויות עם יועצים – לאחר מהלך התמחרות ובחינת ההצעות הוחלט
לאשר:
 oליווי אסטרטגי וארגוני – מנהלת B.B.C.
הוחלט על המשך תהליך עם חב' שילובים בתהליך הצמיחה והשיווק של המרכז
 80שעות – סה"כ  + ₪ 25,440מע"מ
 oהתקשרויות אגף הרווחה
הוחלט שבסדנאות ,חוגים יש להגיש הצעות מחיר כפי המקובל
מנטור קבוצתי יש להגיש קול קורא
מנטור אישי הינה התקשרות בעלת אופי של אימון אישי
 oאישור התקשרות עם תכנון ויעוץ קונסטרוקציה לצורך רישיונות מוסדות חינוך
אושרה התקשרות עם שמעון חן.
 oאישור התקשרות עם מודד מוסמך
אושרה התקשרות לפי המפורט:
אגף התשתיות – אושרה התקשרות עם דרונוב וזייד גאומפ
אגף החינוך  -אושרה התקשרות עם מפרו ושפיגל
אגף נכסים – אושרה התקשרות עם מפרו וזייד גאומפ
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________________

מאיר שטיינרייך

עו"ד יהודה ליבוביץ

