ח' סיון תשע"ח
22/5/2018

פרוטוקול ועדת יועצים  4/2018מיום 8/5/2018
נוכחים:

אוהד שגב ,מנכ"ל העיריה  -יו"ר הוועדה (טלפונית)
עו"ד כנרת הדר ,יועמ"ש העיריה  -חברת הוועדה
ראובן ויצמן ,גזבר העירייה  -חבר הוועדה
שי אללוף – אדריכל העיר
אלעד הראל  -עוזר מהנדסת העיר לקידום פרוייקטים
מירית דרוקמן -חשבת הנדסה
איציק בן שושן – מנהל אגף הרכש מרכז הועדה

בחירת מומחה רפואי
כנרת:

הוגשה תביעת נזיקין של יפראימוב שלו נגד עיריית עכו ומשרד החינוך .על הנתבעות
להגיש חוות דעת רפואית מטעמן .משרד החינוך מבקש לבצע הבדיקה על ידי ד"ר אליהו
סלטי .מכיוון שאנחנו נתבעים יחד הוצע שנגיש חוות דעת אחת וכך ישא כל נתבע במחצית
מעלות שכר המומחה .עלות המומחה  5,000ש"ח  +מע"מ ואנחנו נשלם מחצית.
מבקשת פטור חריג מהנוהל ,לאור העובדה שהמומחה כבר נבחר על ידי משרד החינוך.

החלטה :מאשרים בחירתו של ד"ר אליהו סלטי  .העירייה תשא במחצית משכרו.
בחירת מתכנן לתב"ע התחדשות והרחבת אזור תעשיה דרומי.
שי:

בהמשך לפרוטוקול מס  4בו נבחרה הצעתה של נעמה מליס כזוכה זיהינו טעות נקודתית
בניקוד שניתן למתכננים.

אוהד :מה הטעות?
שי:

התוצאות היו מאוד צמודות ולכן החלטתי גם לבדוק את המסמכים שהוגשו .נמצא
שבקטגורית "כמות תב"עות הכוללות שטחי תעסוקה/תעשיה בהיקף של  500דונם ויותר
שטופלו ע"י המציע " ניתן ניקוד בעבור שתי תכניות שאינן מפורטות ,כאשר בהגדרות
ה מכרז נרשם שיש להחשיב רק תכניות מפורטות .לאחר עדכון זה ירד הניקוד של שני
משרדים ,משרד כנפו כלימור ומשרד נעמה מליס.

כנרת:

האם מיכל יודעת על השינוי ?

שי:

מיכל עודכנה בפרטים.

כנרת  :במידה ומיכל יודעת ומקבלת את השינוי ניתן לקבל החלטה.
ראובן :אבקש לראות את המסמכים שהוגשו לכם.
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החלטה :בהתאם לניקוד ,משרד קולקר קולקר אפשטיין קיבל את הציון הגבוה ביותר ,בכפוף
לבדיקה של ראובן (מצורפות טבלאות בדיקה של ההליך).
___________
אוהד שגב
מנכ"ל העירייה

_____________
כנרת הדר ,עו"ד
יועמ"ש העירייה

_____________
ראובן ויצמן
גזבר בעירייה

ראובן :מעדכן את הוועדה כי עבר על המסמכים ואכן התוצאות עליהן דיווח שי נכונות.
_____________
תאריך

___________________
ראובן ויצמן ,גזבר העירייה
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