מס' תאריך

אגף

מחלקה

מהות העבודה

החלטה

יועץ נבחר

עלות ההצעה ₪
(ללא מע"מ)

ליהוא צינאדר

1

07.01.2018

הנדסה

2

06/02/2018

תב"ל

הועדה מחליטה למנות את ליהוא
צינאדר  ,בסך של  + 133,989מע"מ,
מינוי יועץ נוף לדרך זאת בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים
וחתימה על הסכם שיגדיר את
גישה המרכז
התחייבויות היועץ כלפי העירייה.
הבינתחומי
יועץ בתחום
השמאות

תנועה

בקשה דחופה למינוי
יועץ פיקוח על
עבודות תשתית -
דיון

133,989
לא נבחר

לא נבחר

נתי זיו
הועדה מחליטה למנות את נתי זיו
אדריכלות ועיצוב פנים ,באמצעות
אדריכל נתי זיו ,בעלות של + ₪ 22,500
מע"מ .זאת בכפוף ל:
 )1העברת מכתב הסבר מעורך הליך
קבלת ההצעות לפער בין ההצעות ולפער
בין ההצעות לאומדן.
 )2בדיקת ניגוד עניינים והוצאת הזמנת
עבודה.
בבן סרוק
תכנון שיפוץ במעונות יום
תכנון כוללני ורישוי
של שירותים
הועדה לא מאשרת את ההתקשרות.
ציבוריים ברחבי
העיר הרצליה
3

20/02/2018

תב"ל

תחזוקה

יעוץ ותכנון לעבודות
נגישות  -תכנון
הקמת פיר מעלית הועדה לא מאשרת את ההתקשרות.
בחט"ב רעות

22,500

לא נבחר

לא נבחר

3

20/02/2018

תב"ל

תחזוקה

תכנון כוללני בי"ס
ברנדייס  -תוספת
כיתות וחדרי ספח

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם
"זרקא אדריכלים" באמצעות בנימין
זרקא לפי שכ"ט בסך של + ₪ 58,000
מע"מ ,זאת בכפוף ל :
 )1העברת מכתב הסבר מעורך הליך
קבלת ההצעות לפער בין ההצעות ולפער
בין ההצעות לאומדן.
 )2בדיקת ניגוד עניינים והוצאת הזמנת
עבודה.

את ההתקשרות.
הועדה לא
מאשרתהים
ומבנים בחוף
תכנון ורישוי של מתקנים

זרקא אדריכלים
[באמצעות בינימין
זרקא]
לא נבחר

58,000

 20.02.2018הנדסה

הועדה מאשרת את מינוי "ז"ק-רייכר
אדריכלים" באמצעות אדריכלית
מתניה ז"ק לפי שכ"ט בסך של
 + ₪ 105,000מע"מ( ,עפ"י הצעתם
המעודכנת ,הזולה ביותר) זאת בכפוף
בחירת יועץ נוף –
תוכנית הר/מק 2315לבדיקת ניגוד עניינים וחתימה על
התחדשות עירונית הסכם שיגדיר את התחייבויות היועץ
כלפי העירייה
מתחם הלפרין
אדריכלית מתניה ז"ק105,000

 12.04.2018תב"ל

בהמשך להליך הצעות המחיר שנעשה
שירותי אדריכלות בשנת  2017הועדה מאשרת את מינוי
שיפוץ ותוספת
אדריכלית ורד פלוק בסך של
בנייה – תיכון
 +₪ 513,000מע"מ .זאת בכפוף
הראשונים ,בהתאם
לתקנה  )8( 3תקנות לבדיקת ניגוד עניינים וחתימה על
המכרזים – עבודות הסכם שיגדיר את התחייבויות היועץ
כלפי העירייה .ההחלטה נתקבלה ברוב
תכנון פטורות
.
הוועדה
חברי
ממכרז
אדריכלית ורד פלוק 513,000

 25.04.2018ועדות

הוועדה מאשרת את המשך ההתקשרות
אישור הגדלת היקף עם עמי יפה ניהול פרויקטים בע"מ,
התקשרות עם היועץ באמצעות היועץ עמי יפה ,בתשלום
בנושא מאגר יועצים סכום בסך של  + ₪ 49,000מע"מ.

עמי יפה

49,000

 25.04.2018תב"ל

לאור דחיפות העבודות שצריכות להתבצע
כבר בקיץ  ,2018המומחיות הנדרשת
ולאחר בחינת היקפי העבודה של היועץ
מול העירייה ,והיקף העבודה במקרה זה,
הועדה מאשרת את מינוי יוסף יעקב
הנדסה ובטיחות בע"מ באמצעות
יוסף יעקב לפי שכ"ט בגובה ,1.45%
המוערך בסך של כ₪ 57,275 -
,וזאת בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים
שירותי פיקוח
וחתימה על הסכם שיגדיר את
וניהול בתחום
העירייה
כלפי
היועץ
התחייבויות
ספר
בתי
נגישות ב7-
יוסף יעקב

57,275

שירותי פיקוח
בתחום תוספת
כיתות בביה"ס
ברנדייס

לאור דחיפות העבודות שצריכות להתבצע
כבר בקיץ  ,2018המומחיות הנדרשת
ולאחר בחינת היקפי העבודה של היועץ
מול העירייה ,והיקף העבודה במקרה זה,
הועדה מאשרת את מינוי א.ס שירותי
תיאום ופיקוח ניהול ובנייה בע"מ
באמצעות א.ס שירותי תיאום ופיקוח
ניהול ובנייה בע"מ לפי שכ"ט של
 2.375%המוערך בסך של כ -
 ,₪ 23,750וזאת בכפוף לבדיקת
ניגוד עניינים וחתימה על הסכם שיגדיר
את התחייבויות היועץ כלפי העירייה
וניהול
23,750
א.ס שירותי תיאום פיקוח

 21.05.2018תב"ל

שירותי פיקוח
בתחום בניית
מעבדת רובוטיקה
בביה"ס הנדסאים
שירותי אדריכלות
בתחום  4מבנים
לשירותים ציבוריים

לאור דחיפות העבודות שצריכות להתבצע
כבר בקיץ  ,2018המומחיות הנדרשת
ולאחר בחינת היקפי העבודה של היועץ
מול העירייה ,והיקף העבודה במקרה זה,
הועדה מאשרת את מינוי "א.ג.מ ניהול
ופיקוח" באמצעות המפקח גיל סוניס
בסך של  + ₪ 26,400מע"מ וזאת
בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים וחתימה
על הסכם שיגדיר את התחייבויות
היועץ כלפי העירייה.
גיל סוניס

לא נבחר

26,400

 17.06.2018הנדסה

לאור דחיפות העבודה והמומחיות
הנדרשת ,הועדה מאשרת את מינוי
אהרון בוץ שמאות וניהול מקרקעין
באמצעות אהרון בוץ בשכ"ט של
+ ₪ 170,000מע"מ ,וזאת בכפוף
שירותי יעוץ בתחום לבדיקת ניגוד עניינים וחתימה על
השמאות – תוכנית הסכם שיגדיר את התחייבויות היועץ
כלפי העירייה.
הר2200/א

אהרון בוץ

170,000

 31.07.2018הנדסה

לאור דחיפות העבודה והמומחיות
הנדרשת ,הועדה מאשרת  -בכפוף
לבדיקה של האגף כי המחיר הוא
המחיר המלא והסופי ,הכולל את כל
היועצים להם זקוק המתכנן ,במיקור
פנים וללא תוספות בעתיד  -את מינוי
חב'  WAWAבאמצעות סם אלפסי
ויובל שם-אור בשכ"ט של ₪ 84,000
שירותי יעוץ לתכנון  +מע"מ ,וזאת בכפוף לבדיקת ניגוד
סם אלפסי ויובל
את
עניינים וחתימה על הסכם שיגדיר
שם-אור ,חברת
שכונה ירוקה –
התחייבויות היועץ כלפי העירייה.
WAWA
הר2200/א
הסדרי תנועה
ורמזורים  :הרחבת
רחוב ז'בוטינסקי
בקשה לתוספת
לחוזה מס' 7919
עם חברת דגש.
לא מאושר

לא נבחר

84,000

 31.07.2018תב"ל

על סמך המלצת האגף והנתונים שנמסרו
על ידו הועדה מאשרת את הבקשה
להגדלת הסכם ההתקשרות עם
יעוץ קונסטרוקציה
במעבדת רובוטיקה המהנדס יעקב שפרן בסך ₪ 7,305
בתיכון הנדסאים – (לא כולל מע"מ) עבור ייעוץ
קונסטרוקציה במעבדת רובוטיקה
בקשה להגדלת
.
הנדסאים
בתיכון
הסכם
יעקב שפרן

7,305

 19.11.2018הנדסה

 19.11.2018תבל

תשתיות

שירותי ייעוץ
לחיבור צמתים
למרכז בקרה
רמזורים
שירותי אדריכלות
פרויקטים עירונים
שונים בהרצליה

תקנה )8(3לתקנות העיריות (מכרזים)
קובעת כי רשות מקומית רשאית
להתקשר ללא מכרז בחוזה "לביצוע
עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות
מיוחדים" .לאור המומחיות הנדרשת
לחיבור הרמזורים למרכז הבקרה
והעובדה כי מדובר בעבודה חד פעמית,
הועדה מאשרת את מינוי מתו"פ
מהנדסים תכנון באמצעות ישראל
רשטניק ,בסכום התקשרות בסך של
 ₪ 140,000בצירוף מע"מ ,בלבד.
וזאת בכפוף בדיקת ניגוד עניינים
וחתימה על הסכם שיגדיר את
התחייבויות היועץ כלפי העירייה

ישראל רשטניק
מחברת מתו"פ
מהנסים

140,000

.
הילה צור

30,000

