יום שלישי  14פברואר 2017
סיכום ישיבת וועדת התקשרויות לבחירת יועצים חיצוניים מס' 01/2017
מיום ראשון ,תאריך  12בפברואר  ,2017שעה 15:00
מקום הישיבה :משרד היועץ המשפטי של העירייה
משתתפים ה"ה:

ראיד אלקרינאוי
עלי אבו אלחסן
עו"ד שרון שטיין

 גזבר העירייה ,יו"ר הוועדה מזכיר העירייה ,חבר הוועדה -היועץ המשפטי של העירייה ,חבר הוועדה

על סדר היום:
 .1הכנת תחשיבים ומעטפות משפטיות לחוקי עזר.
 .2הגדלת מדידות לעבודות התכנון בקרקע פרטית.
 .3עבודות מדידה.
 .4בדיקת עשן ,סימולציה ,היכל התרבות רהט.

סעיף מס'  – 1הכנת תחשיבים ומעטפות משפטיות לחוקי עזר
היות ונוצר מצב של עיכוב באישור חוקי העזר ,והיות והעבודה הראשונה הוכנה על ידי משרד
רואי חשבון אופיר בוחניק ושות' ,נוצר קשר עם המשרד להמשיך בביצוע העבודה ,ולדאוג לאישור
חוקי העזר מול משרד הפנים ,וגורמים נוספים ,וזאת בהסתמך על ההתקשרות המקורית מתאריך
 19במאי  ,2009ובתאריך  13באוקטובר .2009
ההצעה להשלמת העבודה  + ₪ 28,764מע"מ.
תנאי התשלום  50%מקדמה 50% ,עם אישור חוקי העזר ופרסום ברשומות.

החלטה:

להתקשר עם משרד רואי חשבון אופיר בוחניק ושות' בסך  + ₪ 28,764מע"מ כחוק.
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סעיף מס'  – 2הגדלת מדידות לעבודות התכנון בקרקע פרטית
על פי דברי מהנדס העיר במסמך שהועבר לוועדה ,אשר מציין שההגדלה נבעה מדרישה של
אדריכלות המחוז לכלול שטחים נוספים לצורך מתן פתרון לנחלים ולבדיקה והכנת דווח ונספח
ניקוז (דוח הידרולוג).
במתחמים של אלאפיניש תוספת  ,₪ 16,000אלהוזייל .₪ 6,800
המבצע המודד אלקא מהנדסים בע"מ.

החלטה:

 .1לא התקבל הסבר לגבי ההצעה המקורית ,ומה השינויים בשטח ,והנימוקים.
 .2המהנדס מתבקש להמציא הסבר לגבי ההצעות הקודמות והתייחסות לעלויות.

סעיף מס'  – 3עבודות מדידה
התקבלה דרישה לביצוע מדידה על ידי המציע אלקא מהנדסים בע"מ ,ללא שום דברי הסבר
ומידע ,והאם ההצעה שהוגשה מחירה סביר  ₪ 14,742כולל מע"מ.

החלטה:

המהנדס מתבקש לצרף דברי הסבר.
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סעיף מס'  – 4בדיקת עשן ,סימולציה ,היכל התרבות רהט
התקבלו באמצעות משרד מהנדס העיר שלוש הצעות מחיר לביצוע סימולציה ,עשן למבנה היכל
הפיס לתרבות רהט על פי תוכנת .SFD
להלן ההצעות שהתקבלו:
 .1אלקטרה פז בע"מ
 .2אינג' א .ארנן בע"מ
 .3י .ינקוביץ הנדסת בטחות והגנה מאש בע"מ
החלטה:

 ₪ 99,450כולל מע"מ.
 ₪ 63,180כולל מע"מ.
 ₪ 81,900כולל מע"מ.

 .1לאחר בדיקת הנושא עם היועץ לענייני בטיחות לגבי מבנה היכל התרבות –
עאדל זיאדנה נתן הסבר בקשר להצעות והמליץ לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
 .2להתקשר עם המציע אינג' א .ארנן בע"מ בסך  ₪ 63,180כולל מע"מ.

ננעלה הישיבה,

________________
ראיד אלקרינאוי

גזבר העירייה ,יו"ר הוועדה

________________
עלי אבו אלחסן

מזכיר העירייה ,חבר הוועדה

_______________
עו"ד שרון שטיין

היועץ המשפטי של העירייה ,חבר הוועדה

אישור רה"ע________________________________________________ :
תאריך_____________ :

חתימה________________ :

העתק :משתתפים ,רה"ע ,מבקר ,חשב מלווה
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