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 פרוטוקול ועדת שלושה  

 : חברי הוועדה
 מנכ"ל העיריה 

 יועמ"ש  
 גזברית 

 אריה פרץ מנהל מערכות מידעמשתתפים נוספים: 
 

 הנדון:
  תקנות העיריות )מכרזים(. ( ל8)3, לפי תקנה  פטור ממכרזבהתקשרות עם יועץ 

 התקשרות במכרז משותף. √
 

   .צירוף למאגר יועצים 

 
 :קבלת החלטה לספק זוכה אחרי מכרז של משכ"ל –  דיוןנושא ה

 
 אריה:  

 
 : ( 18/01/2023ממשכ"ל אתמול בבוקר ) קיבלתי את המסמכים  

 
 משכ"ל  –המסמכים הם תוצאות נוהל הצעת מחיר מעלות תרשיחא  .1
נוהל הצעת המחיר היא עבור הצבת מצלמות בעיר מעלות תרשיחא במסגרת  .2

    התוכנית "אמצעים ותכניות להגברת הביטחון האישי".
₪  2,300,000סך הכל התקציב בתב"ר  – 2224521750התקציב הוא מתב"ר  .3

 ₪.  1,500,000מתוך זה מוקצב להצבת המצלמות והחיישנים 
ההחלטה לצאת למכרז דרך משכ"ל הקישור לפרוטוקול ועדת השלושה על   .4

https://www.maltar.org.il/uploads/n/1667486885.7110.pdf 
בקשה של  –)לאחר הארכה של שבוע  29/12/2022המכרז הסתיים בתאריך  .5

 הספקים המציעים(. 
בתוך מסגרת ההתקשרות עם משכ"ל מונה יועץ מקצועי מטעם המשכ"ל   .6

אשר בדק את הצעות המחיר השונות שהוגשו ואשר בדק מול הספק עם 
 ההצעה הזולה ביותר 

את איכות המוצרים שהספק הציע ואישר שהמוצרים אכן עומדים בתקן 
 שמשכ"ל מבקשים עבור הפרוייקט. 

ועד   29/12/2022תקין נעשתה בין התאריכים בדיקת היועץ שהכל  .7
ולאחר שאלות הבהרה לספק עם מענה של הספק היועץ אישר  18/01/2023
 שהכל תקין. 

 דוח הצעת ספק  •

https://www.maltar.org.il/uploads/n/1667486885.7110.pdf
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 ספק זוכה  –טופס ועדת השלושה  •

 טוס ריכוז הצעות חתום ע"י המשכ"ל  •
 חוזה התקשרות בין עיריית מעלות תרשיחא לספק הזוכה.  •

 סטנדרטים לחלוטין )מסמכי משכ"ל(. כל המסמכים שמצורפים הם  .8
 

 ענבר:
ראיתי שיש פער גדול בהצעות מחיר שהציעו הספקים השונים, תוכלו  

 להסביר את הפער 
 

 אמנון: 
 מבקש מאריה להסביר את הפער. 

 
 אריה: 

 בנושא, לטענתו הפערים נובעים מכמה סיבות:שוחחתי עם נציג משכ"ל 
 מטריקס. כניסה של חברות חדשות לתחום כמו  .1
בשיחה של נציג משכ"ל עם נציג של חברת סלקום נאמר לנציג משכ"ל   .2

 שלסלקום לא משתלם לעבוד באזורים מסויימים בגלל שיקולים עסקיים. 
 אותה סיבה )שיקולים עסקיים( נאמרה גם ע"י נציג אפקון.  .3
אס.אם.בי.איי.טי, נקסטקום וחברת שמרד הם שחקנים ותיקים אצל   .4

מסיבות של מלאי שנקנה בהנחה גדולה  משכ"ל ושם הפער נובע
מהמשווק, רצון יותר חזק של אחת החברות לזכייה במכרז וגם מהסיבה  

 העסקית. 
 

 
וגם    את ההצעה הנמוכה ביותר  אשריםמ    החלטת חברי ועדת השלושה:

ולפיכך מאשרים התקשרות עם חברת    Smbitשל חברת  ההצעה הזוכה 
Smbit , מאשרים את ההתקשרות לפי הסכום של  יש להבהיר בחוזה שאנו

ההצעה אבל שההזמנות מכוח החוזה ייעשו בהתאם לאישור פרטני ולפי  
 תקציב קיים לפרוייקט 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                   

      

 


