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 2022ינואר,  4

 
 

  4.1.22מיום  עם יועצים ועדת התקשרויות  - 1מספר  פרוטוקול
 

  :ה"ה משתתפים
 

 יו"ר הוועדה  - סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל כללי, אסף אדרי : חברי הוועדה
 נציגת יועמ"ש העירייה – התקשרויות העירייה ממונה תחום בכיר, עו"ד שרונה לוי

 נציג גזבר העירייה  –חשב העירייה , תמיר מילררו"ח 
 , מ"מ מזכירת הוועדהאושרית דניאל, קניינית ראשית ואחראית אינוונטר

 
מנהל אגף תחבורה  –נתנאל כהן  :)השתתפו בדיון לגבי בקשה שהוגשה על ידם( נציגי האגפים

 ופיתוח תשתיות.
 

 :עיקרי הדיוןן ללה
 

 דרום המתחבר עם קו הניקוז של רמת גן.-גבעתייםקו ניקוז תכנון  – שם הפרויקט .1
 מנהל אגף תחבורה ופיתוח תשתיות –נתנאל כהן  – שם ותפקיד מגיש הבקשה

סירקין בוכנר, לביא נטיף, בלשה ילון, אחוד מהנדסים. י.לבל, פלגי מים,   – שמות המועמדים
 ח.ג.מ

 י.לבל  – על ידי נציג המחלקה שם היועץ המומלץ
 5086תב"ר  – מקור תקציבי

 כולל מע"מ ₪  280,519.20חלופה א'   – עלות ההתקשרות
 כולל מע"מ₪ 508,725.75 חלופה ב'

 
 

 נציגת יועמ"ש העירייה: 
על בסיס המידע וההסברים שנמסרו על ידי הגורמים המקצועיים, מדובר בעבודה הדורשת 

מדובר בעבודת ייעוץ מורכבת מאוד, לתכנון קו הניקוז למים  – מומחיות ויחסי אמון מיוחדים
שיעבור מאזור התעשייה כורזין, יחצה כביש תנועה מרכזי ויתחבר לקן הניקוז של עיריית רמת 

חברת חשמל, ועיריית רמת גן. אין ספק שמדובר בעבודה  ,גן, והכל בשילוב עם חברת נת"ע
 המחייבת מומחיות מיוחדת.

 
 :עם יועצים ההתקשרויות ועדת

המועמדים עומדים בתנאי הסף שנקבעו במאגר יועצים. בחינת ההצעות נעשית על פי אמות 
 המידה שנקבעו בנוהל היועצים העירוני. 

 
 : דיון והחלטות
באזור גבעתיים דרום, מאזור התעשייה כורזין, דרך אלוף  ציר ניקוז לתכנון ת ומדובר בעבוד

   דוד עד להתחברות עם מערכת הניקוז בעיריית רמת גן. 
מדובר בעבודה ייחודית שדורשת קידוח ודחיקה תת קרקעי שלא כל מתכנן בעל ידע וניסיון 

מל, כמו כן מדובר בעבודה המשלבת גורמים נוספים כמו נת"ע, חברת חש יכול לבצע אותם.
ועירית רמת גן. עבודות נת"ע כבר החלו ומכאן הדחיפות בהתקשרות עם יועץ, כדי שנוכל 

 להעביר את התכנון ולשלבו בעבודות נת"ע.
 ון הטוב ביותר.יהפניה נעשתה בנוהל ועדת יועצים למתכננים הגדולים ביותר בארץ ובעלי הניס

 מנהל אגף תחבורה ופיתוח תשתיות. –נתנאל כהן בליווי צמוד של 
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התאם לנוהל משרד הפנים להגיע בלהבא ו התבקשתחבורה ופיתוח תשתיות  אגףמנהל 
לוועדה וללשכה המשפטית לקבלת הכוונה, טרם יציאה ופניה למציעים לקבלת הצעות מחיר, 

 .למכרז פומבי הצפוי לעבור סכום המחייב יציאה באומדנים בהם קיים צפי בסכום
בנוסף, באחריות מנהל האגף להיוועץ עם גזברות העירייה והלשכה המשפטית בנוגע לבטוחות 

 .והערבויות הנדרשות בסכום זה, בכדי להבטיח את טיב העבודה
 

 –ר עם המציע שהצעתו המומלצת ביותר הועדה מחליטה לקבל את המלצת המנהל ולהתקש
 י.לבל.

 
המפרטת את חשיבות  28.12.21חו"ד מאת מנהל אגף תשתיות מיום  –לוועדה הוצג מסמך 

 ודחיפות הנושא וכן את תהליך הבחירה.
 –חוות הדעת מצורפת כנספח א' להחלטה זו על בסיס חוות הדעת של מנהל אגף התשתיות 

 החליטה הוועדה לקבל את המלצה להתקשר עם המציע י.לבל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________                          _______________________________ 
 רו"ח תמיר מילר  –עו"ד שרונה לוי                             נציג הגזברות  –נציגת הלשכה המשפטית 

 
 
 

________________________ 
 אסף אדרי –יו"ר הוועדה      

 
 
 
 
 
 
 

 מזכירת הוועדה    מ"מ –רשמה : אושרית דניאל 


