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                                                                                2202/70/10מתאריך    2202/10פרוטוקול ועדת מכרזים מס'  

             
                                                          נוכחים: 

 הוועדה וחבר יו"ר מר טנוס נחלה, 
 חבר הוועדה המשנה לראש העיר ומר יורי קוצ'ר, 

 הוועדה , חבר טוביה גלזר מר 
 הגב' לידיה רזניקוב, חברת הועדה 

 

 : חסרים 
  עו"ד כמיל עודה, חבר הוועדה 

 מר אורן משה, מנהל רכש ומכרזים 
 מר באסם מרעי, מבקר העירייה 

   מוזמנים נוספים:
 גב' אירית מורן, גזברית העירייה 

 יועמ"ש, ענבר בן סימוןעו"ד 
 מר דני חזן, ראש אגף שפ"ע
 ד"ר ריאד בשארה, וטרינר 

 

   נציגי הקבלנים:
 
 
 
 

ויו"ר וועדת המכרזים מר טנוס   גב' לוסי כהן רכזת מכרזיםתיבת המכרזים נפתחה ע"י   הערה: 
                                                    . תמעטפות רלוונטיו 06נחלה, ונמצאו בה 

 

  –שירותי ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי בתחום התכנון והבנייה   –   18/2022  פומבי מכרז   .1

   פתיחת מעטפות                                

  –מתן שירותי לכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב   –   16/2022  פומבי מכרז   .2

   קבלת החלטה                                

   קבלן כ"א ניקיון  –נעים שריף  –לספר הספקים  חדש  הוספת ספק   .3

 
 סדר הדיון: 

 
 – שירותי ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי בתחום התכנון והבנייה    –   2202/18  פומבי מכרז   .1

 פתיחת מעטפות                               
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 פרסמנו מכרז פומבי בנושא שירותי ייעוץ משפטי בתחום התכנון והבנייה,   אירית:

   הצעות מחיר   5התקבלו 

ההצעה  ₪  1,000קבלה לרכישת המכרז בסך , צורפה גל עובדיה ושות' יס"ש ע :1הצעה מס'  
 ₪ לשעת עבודה לא כולל מע"מ.  500על סך 

 
₪   1,000קבלה לרכישת המכרז בסך צורפה  , רוזינם עורכת דין  –לילך גפני "ש ע :2מס'    הצעה 

 ₪ לשעת עבודה לא כולל מע"מ.  500ההצעה על סך 
 

₪  1,000צורפה קבלה לרכישת המכרז בסך  , ושות', עורכי דין מ. פירוןש "ע: 3הצעה מס'  
 ₪ לשעת עבודה לא כולל מע"מ.   650ההצעה על סך

  
 

צורפה קבלה לרכישת המכרז בסך  יוסף ישורון ושות' עורכי דין ונוטריון, "ש ע :4הצעה מס'  
 ₪ לשעת עבודה לא כולל מע"מ.  ₪500 ההצעה על סך  1,000

 
₪ ההצעה על  1,000צורפה קבלה לרכישת המכרז בסך  , שפרבר עו"ד פריש"ש ע :5הצעה מס'  

 ₪ לשעת עבודה לא כולל מע"מ.  500סך 
 

 ₪ לשעת עבודה לא כולל מע"מ.   500 –אומדן המחלקה  :6מס'    מעטפה 
 

ההצעות עוברות לבחינה של וועדה מקצועית ברשות יועמ"ש העירייה,    החלטת הועדה: 
ם  העירייה. הוועדה המקצועית תבדוק עמידה בתנאי סף, המשתתפי מהנדס העירייה וגזברית  
   המלצה מפורטת לוועדת המכרזים.    ו גיש יוזמנו לוועדת איכות וי 

 
קבלת    – מתן שירותי לכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב    –   16/2022מכרז פומבי   .2

 החלטה  
 

הוועדה המקצועית בדקה את כל התנאים, מצ"ב טבלה עם ניקוד של הוועדה אשר    אירית:
 מפרטת בצורה ברורה את המלצותיה.  

כפי שאתם רואים, המלצת הוועדה הינה לבחור את ד"ר סילביה אנדראוס חורי בעלת הציון  
 הגבוה ביותר.  

 
) רסקיו בע"מ (  הפער במחיר שהציעה ד"ר סלביה אנדראוס חורי לעומת המציע השני  ענבר:

נקודות  ₪60 לחתול. הדבר משמעותי מיכוון שלרכיב המחיר הוקצו במכרז  20עומד על 
 מתוך הציון המשוכלל. 
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לאחר שראינו את המלצת הוועדה המקצועית, מכריזים על ד"ר סלביה אנדראוס  החלטה:  
 חורי כזוכה במכרז. 

 
 נעים שריף קבלן ניקיון.   –   הוספת ספק חדש לספר ספקים  .3
 

ואושר מצ"ב טופס בקשה מספק בתחום ניקיון לצרף אותו לספר הספקים. החומר הועבר  אירית:
 . מסודי איפרגן, מ"מ מנהלת משאבי אנושע"י 

 
 האם זה מחייב אותנו לפנות לספק ולהעסיק אותו ?   טוביה: 

 
ותו. חשוב שיהיה לנו בספק  זה לא מחייב, במידה ונצטרך לצאת למכרז, נוכל לשתף א  אירית:

  הספקים למקרה שנצטרך בעתיד.
 

 מאשרים לצרף את הספק נעים שריף, קבלן ניקיון לספר הספקים.      החלטה: 
 

 

 

 לוסי כהן  גב'  :  ל כתבה את הפרוטוקו                       חתימת יו"ר ועדת המכרזים מר טנוס נחלה

       

     

 
 העתק: 

 מר בסאם מרעי, מבקר העירייה 


