פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 4/2019-15
נוהל יועצים
מישיבת ועדת התקשרויות ( נוהל יועצים) שהתקיימה ביום שלישי כא' חשון תש"ף (  19נובמבר ,) 2019
בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל ,רח' ויצמן  1רמלה.
נוכחים ה"ה:
רונן עזריה  -מנכ"ל העירייה ויו"ר הועדה
רוזה עללאל  -גזברית העירייה
עו"ד שרון בן יקר  -ס .יועמ"ש לעניינים אזרחיים
עו"ד שלי ביטון -מזכירות העירייה

הנדון :פנייה לקבלת הצעות מיועצים בתחום אדריכלות ותכנון ערים
אגף הנדסה מבקש לקדם פרויק טים אשר לגביהם נדרש ידע  ,ניסיון ומקצועיות של אדריכלים ומתכנני ערים עבור
תכנון מוסדות ציבור וחינוך וכן תכנון תב"ע וכיוצ"ב.
לשם כך ,אגף הנדסה מעוניין לפנות ל  29 -אדריכלים ומתכנני ערים אשר רשומים במאגר היועצים כדלקמן:
 V 15אדריכלים ,אורן גולדשטיין  -כאן אדריכלים ,אמנון בר אור  -טל גזית אדריכלים בע"מ ,ב .אייזנברג ב.
שרמן אדריכלות ,יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ ,יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בע"מ,
ליואי דב וריינסקי אדריכלים בע"מ ,שלמה ובת שבע רונן אדריכלים ,אדריכלים מנספלד קהת בע"מ ,אלדן
אדריכלים  -רחל ויורם ,ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ ,בר לב אדריכלים בע"מ ,דרמן ורבקל אדריכלות
בע"מ ,חפץ אדריכלות ובינוי ערים בע"מ ,יהודה פרחי ,יהושע שושני אדריכל ומתכנן ע רים ,מילוסלבסקי
אדריכלים ,פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים ,צביקה פסטרנק ,ש.פובזנר .ג .אדרי כלים,
שואף רונן אד רי כלים בע"מ ,שחם מערכות מילניום בע"מ ,תמי הירש אדריכלים ,ירי ב מנדל אדריכל ,ציונוב
ויתקון אד ר יכלים ,בר לוי דיין אדרי כלים ומתכנני ערים בע"מ ,לייטרסדורף בן דיין אדר יכלים ,עדה כרמי מלמד
אד רי כלים בע"מ ,יער אדריכלים ומ תכניי ערים (  ) 2001בע"מ.
** יודגש כי ברישום למאגר נרשמו  45אדריכלים ומתכננים ערים ,כאשר נבחרו מתוכם  ( 29מפורט לעיל)
אשר עומדים בתנאי הסף לתחום הייעוץ אליו הגישו הצעתם .בשל הצ ורך הדחוף לקבוע מאגר יועצים אשר
ביניהם תוכל העירייה לערוך התמחרות ועל מנת שלא לגרום לעירייה נזק ממשי ,הועדה מאמצת את המלצת
הלשכה המשפטית ומורה למחלקה המקצועית לבחון בסבב הבא את יתרת המציעים והתאמתם לכניסה למאגר.
המציעים עומדים בתנאי הסף ובהצעתם לא נמצאו פגמים.
מצ"ב חוות דעת מקצועית של אגף הנדסה ומסומנת כנספח א'.
מצ"ב חוות דעת משפטית ומסומנת כנספח ב'.
חוזר מנכ"ל מס'  8/2016מיום  22.11.2016מסדיר את השימוש בתקנה  )3(8באופן בו רשות מקומית רשאית להתקשר
ללא מכרז בחוזה " לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים ,או יחסי אמון מיוחדים".
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נוכח העובדה כי ההתקשרות המבוקשת עם האדריכלים ומתכנני הערים דורשת ידע ומומחיות מיוחדים או
יחסי אמון מיוחדים ואינה עבודה מקצועית שגרתית כפי שקבוע בתקנה  )3(8ולאור חוות הדעת המשפטית המצ"ב,
הועדה מאשרת פנייה ל  29 -אדירכלים ומתכנני ערים הרשומים במאגר היועצים של העירייה :
 V 15אדריכלים ,אורן גולדשטיין  -כאן אדריכלים ,אמנון בר אור  -טל גזית אדריכלים בע"מ ,ב .אייזנברג ב.
שרמן אדריכלות ,יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ ,יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בע"מ,
ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע"מ ,שלמה ובת שבע רונן אדריכלים ,אדריכלים מנספלד קהת בע"מ ,אלדן
אדריכלים  -רחל ויורם ,ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ ,בר לב אדריכלים בע"מ ,דרמן ורבקל אדריכלות
בע"מ ,חפץ אדריכלות ובינוי ערים בע"מ ,יהודה פרחי ,יהושע שושני אדריכל ומתכנן ערים ,מיל וסלבסקי
אדריכלים ,פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים ,צביקה פסטרנק ,ש.פובזנר .ג .אדריכלים,
שואף רונן אדריכלים בע"מ ,שחם מערכות מילניום בע"מ ,תמי הירש אדריכלים ,יריב מנדל אדריכל ,ציונוב
ויתקון אדריכלים ,בר לוי דיין אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ ,לייטרסדורף בן דיי ן אדריכלים ,עדה כרמי מלמד
אדריכלים בע"מ ,יער אדריכלים ומתכניי ערים (  ) 2001בע"מ.
כמו כן ,הועדה מאשרת הליך תחרותי ( התמחרות) בהתאם לנוהל יועצים.

____________
רונן עזריה
מנכ"ל העירייה
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רוזה עללאל
גזברית העירייה

