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 8/5/2022מתאריך    7/2022פרוטוקול ועדת מכרזים מס'  

             
                                                         נוכחים: 

 יו"ר הוועדה ו סגן רה"ע מר טנוס נחלה,
 מר יורי קוצ'ר, חבר הוועדה 

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

 : חסרים 
 עו"ד כמיל עודה, חבר הוועדה 

  

 מורן, גזברית העירייה גב' אירית 
 יועמ"ש, ענבר בן סימוןעו"ד 

 מר אורן משה, מנהל רכש ומכרזים 
 מר רומאו דכוור, אגף הנדסה 

 
 

   נציגי הקבלנים:
 מר חדאד נביל 

 אבו רומי אדריכלים -גב' אזייס
 
 
 

ויו"ר וועדת המכרזים    מנהל הרכש והמכרזים ,  מר אורן משה הערה: תיבת המכרזים נפתחה ע"י  
                                                    . ת רלוונטיו מעטפות    5בה  מר טנוס נחלה, ונמצאו  

 

פתיחת    - תכנון אדריכלי להקמת בית ספר יסודי חדש בתרשיחא   11/2022פומבי  מכרז   .1

 מעטפות 

 פתיחת מעטפות   - אחזקת מגרשי כדורגל במעלות תרשיחא   13/2022פומבי  מכרז   .2

   קבלת החלטה   - קבלן שנתי לשירותי התקנה ואחזקת מערכות מיזוג   9/2022פומבי  מכרז   .3

 שירותי שמירה ואבטחה   2000סיירת    - הוספת ספק חדש לספר הספקים  .4

 
 סדר הדיון: 

 
 פתיחת מעטפות   - תכנון אדריכלי להקמת בית ספר יסודי חדש בתרשיחא   11/2022פומבי  מכרז  

 .מציעים 2תנו נציגים של הצעות. נמצאים א  4ז כדין. קבלנו כרפרסמנו את המ : אורן 
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מרכנתיל ₪ של בנק  30,000צורפה ערבות בנקאית ע"ס  סוילח חיר"ש ע :1הצעה מס'  
 ₪ עבור רכישת מסמכי המכרז.  1,500כמו"כ מצורפת קבלה ע"ס   12/7/2022בתוקף עד  

 מערך הפרויקט   6%ההצעה עומדת על סך של  
 

צורפה ערבות בנקאית ע"ס   ,דביאת אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ"ש ע :2הצעה מס'  
₪ עבור  1,500כמו"כ מצורפת קבלה ע"ס  12/7/2022בתוקף עד מרכנתיל ₪ של בנק   30,000

 רכישת מסמכי המכרז. 
 מערך הפרויקט   5.95%ההצעה עומדת על סך של  

 
₪  30,000, צורפה ערבות בנקאית ע"ס אבו רומי אדריכלים ויועצים בע"מ"ש ע: 3הצעה מס'  

₪ עבור רכישת  1,500כמו"כ מצורפת קבלה ע"ס  12/7/2022בתוקף עד  לאומישל בנק 
 . מסמכי המכרז

 מערך הפרויקט   5.2%ההצעה עומדת על סך של  
 

מרכנתיל  ₪ של בנק  30,000, צורפה ערבות בנקאית ע"ס נביל חדאד "ש ע :4הצעה מס'  
 . ₪ עבור רכישת מסמכי המכרז  1,500כמו"כ מצורפת קבלה ע"ס   12/7/2022בתוקף עד  

 מערך הפרויקט.   7.2%ההצעה עומדת על סך של  
 

 מערך הפרויקט   13%אומדן:    - 5מעטפה מס'   
 

 אני מבקש הסבר לגבי הצעת המחיר באחוזים, זה לא מובן לי. טוביה: 
מדובר בפרויקט לטווח מסוים. יצאנו למכרז פתוח, כלומר לא הגבלנו את ההצעות רומאו: 

ר זה אחוז  האחוזים שקבלנו בהצעות מחי כנית מפורטת.התכנון כולל ת בהיקף גדול מאוד.
ב לציין שהצעת המחיר היא  שועתי קבלנו הצעות טובות מאוד. חמערך כל הפרויקט. לפי ד

 של איכות שוועדה מקצועית צריכה לבחון. 60%מהניקוד. יש עוד  40%רק 
 מההצעות. האם אנחנו יכולים בכלל להמשיך?משמעותית האומדן גבוה יורי:  

על פי דין אנחנו צריכים להגיש אומדן. אין בפסיקה אמירה לגבי פער בין האומדן ענבר: 
להצעות שהתקבלו. האומדן הוא כלי עבור ועדת המכרזים לבחון האם ההצעות הם בטווח  

פי החוק פסילה של ההצעות אך חשוב  פער בין האומדן להצעות לא מחייב עלהנורמלי. 
אני מבקשת מרומאו להסביר לחברי הוועדה את האומדן לקבל הסבר מקצועי על הפער. 

 שהוא הגיש.
ם להיות בפרויקט.  : כשחישבנו את האומדן לקחנו בחשבון את כל המתכננים שצריכירומאו

 בנו פעמיים כל מיני מתכננים ומכאן נובע הפער. יכול להיות שחיש
 לפי דעתך ההצעות הם בטווח הסביר?  :ס טנו 

 לפי דעתי כן.  :רומאו
 

 החלטת הוועדה: 

ההצעות עוברות לבחינה של וועדה מקצועית בראשות מהנדס העיר, נציג הגזברות ויועמ"ש.  
תגיש המלצה מפורטת לוועדת  ו   תבדוק עמידה בתנאי סף, תנקד את ההצעות   הוועדה המקצועית 

 המכרזים. 
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 אחזקת מגרשי כדורגל במעלות תרשיחא   13/2022מכרז פומבי  

לצערנו לא קבלנו הצעות במכרז הזה. מבקשים אישור להאריך את המכרז בעוד מס'   אורן: 
 שבועות. 

 

 החלטת הוועדה: 

 מאשרים להאריך את המכרז. 

 

 קבלת החלטה.   - קבלן שנתי לשירותי התקנה ואחזקת מערכות מיזוג אויר   9/2022מכרז פומבי  

הצעות במכרז זה. אני מזכיר לכם שמדובר על הצעה שמחולקת   2דה הקודמת פתחנו בווע: אורן 
ההצעות   2ההצעות וחישבתי את  2למס' סעיפים וכל סעיף קיבל אחוז שקלול שונה. קבלתי את 

ההצעות. לפי החישוב א.מ   2עם השקלול של הסעיפים. לפניכם מונחת טבלת השוואה בין 
א.מ  הקבלנים מומלצים. אנחנו עובדים איתם הרבה שנים. 2 ביצועים נתן הצעה יותר נמוכה.

 ממליץ לקבל את ההצעה של א.מ ביצועים. הוא גם ספק מקומי.
 

 החלטת הוועדה: 

 מקבלים את המלצתו של אורן משה ומאשרים את זכייתו של א.מ ביצועים במכרז זה. 

 

 2000סיירת    - הוספת ספק חדש לספר ספקים 

מספק בתחום האבטחה לצרף אותו לספר הספקים. החומר הועבר לקב"ט  קבלנו בקשה  אורן: 
 העירייה. לפניכם מונחת המלצתו של הקב"ט. 

 
 החלטת הוועדה: 

 . לספר הספקים  2000מאשרים לצרף את הספק סיירת  
 

 

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

       

   


