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 כ"ג באדר א תשפ"ב 
 2022בפברואר   24

 
 
 2202/20/24פרוטוקול מיום  

    קבלת החלטה   –שירותי מוקד חיצוני   –   2220/103הליך  
 

 
 נוכחים: 

 

 הוועדה יו"רו מנכ"ל העירייה, אמנון אשל אסוליןמר 
 הגב' אירית מורן, גזברית העירייה וחברת הוועדה

 וחברת הוועדה יועמ"ש ,ענבר בן סימוןעו"ד 
  ומכרזים מר אורן משה, מנהל רכש

  מר משה ביטון, מנהל מוקד עירוני

 

                                                                
 מהלך הדיון והחלטות: 

 
הצעות שהתקבלו בהליך זה. ההצעות הועברו לוועדה מקצועית    3בוועדה הקודמת פתחנו אורן: 

שות: משה ביטון, טל מעוז ואריה פרץ לבחינת ההצעות וקבלת המלצה מקצועית. לפניכם אבר
 ההמלצה. 

 הצעות שהינם דומות מאוד במתן השירות.   3דנו ב  משה:
 ע"ש חברת "קול ביז" נפסלה מאחר והייתה גבוה מאוד.  1הצעה מס'       

פון" הייתה הזולה  "איזי ע"ש 3היו דומות בכלל השירות והתנאים, הצעה מס'   3ו  2הצעות מס' 
מכרז. החלטנו לפנות למציע ביותר ולכן עדיפה, אך היו חסרים המלצות עפ"י תנאי הסף של ה 

אציין שכל אכן קבלנו ממנו המלצות ודברתי עם הממליצים. לקבל ממנו המלצות.  3מס' 
כולן וותיקות וטובות במה שהן עושות, כך שהשיקול   ,ההצעות זהות ודומות במתן השירות

 המחיר.  המרכזי הוא 
 האם קבלת המלצות היו תנאי סף? ענבר:  
"על המשתתף לצרף המלצות ו/או אישורים אודות ניסיונו כנדרש   4עיף מקריא מההליך את סאורן: 

 בס"ק זה. הצעה אליה לא תצורפנה המלצות ו/או אישורים לא תדון" 
 הצעה זו צריכה להיות פסולה.  ענבר:

 היא הכי נמוכה.   3כי היא גבוהה, והצעה מס'  1שאתם לא ממליצים על הצעה מס' אני מבין אמנון: 
 המדרגות, שמנו לב שההצעות שהתקבלו בכל אחד מהסעיפים, לא היו ברורות לגבי  ענבר:

 ולכן ביקשנו לבדוק את הנושא.  
כל החברות שעובדות היום, עובדות ללא מדרגות. יש בסיס ואם עוברים את הבסיס, יש מחיר  משה:

 על כל דקה נוספת. 
 מבחינה סטטיסטית, אנחנו חורגים ?  אמנון:
 דקות.  700דקות, בתקופת הקורונה עמדנו על  500 חריגה של דים עלבשגרה אנחנו עומ  משה:

 דקות?  500כלומר אנחנו חורגים בכ  אמנון:
 כן.  משה:

של איזיפון פסולה מכיוון שהיא לא צרפה המלצות במעמד הגשת ההצעה.   3אז הצעה מס'  אמנון:
    ע"ש "שידורית"  2הצעה מס' מקבלים את  

 זלת המחיר. מבקשת לנהל מו"מ להו אירית:
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 : החלטת הוועדה 
 ע"ש שידורית כזוכה בהליך. משה ביטון ינהל מו"מ להוזלת המחיר.  2מכריזים על הצעה מס'  

        
 

         
 גב' לוסי כהן כותבת הפרוטוקול: אירית מורן                                                            

 
 העירייה יתגזבר     

   וראש מינהל כספים   
 
 
 

 אישור / אי אישור ראש העיר _______________ 
 


