
 השרון רמת עיריית.4,
 מכרזים

28/1/ZO 

 Z81l1ZO בתאריך שהתקימה הועדה מישיבת 126מס מכרזים ועדת פטריכל

 משתתפים:

- וייזר דוברת גב•

-

-

 יו"ר

 יו"ר מ"מ ברלב רמי מר

 קורצקי יעקב מר

 דורון מיכאל מר

 חבר

 חבר

 חברה זדון עבנל גבי

 חברה אלקובי שבע בת גב~

 : מוזמנים

 יקר בן ניסים מר

 בלום מיכאל ך11 עו

-

-

 מבקר

 מזרחי גיקמן קרן עוייד

 משפטי יוץע

 משפטי יועץ סי

משפטית מחי  הלפרן דיג עדי ך11 עו

גזבר  גדייטביב מר

הנדסה חשב  בראון עופר מר

הנדסה אגף  מאלישב ליליה גב•

הגבית על הממונה  ציון מר

הנדסה אגף  לביא ארז מר

הודעה מרכזת  נסט לימור וגב

 : נוכחים

 הקבלנים

 בהדער:

מנכ~ילית  יגרמו אפר שירלי גבו

חבר  גריידי שמואל מר

 : כדלקמן הצעות 3 נמצאו התיבה בפתיחת .פתיחה- בניה mעבר סקר-15Z9t19מס פומבי מברז

הנחה 36%  גיאומפ זידי

 הנחה 17% אורניב זייד
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Aהשר•י רמת עיריית 
 מכרזים

 הנחה 28% אויר- צילומי אופק

 הנחה 5% אודמן

 החלטה- בילאיק 1רח ותיעלו ניקח-1S29/19מס פומבי מברז

 המלצות 3 קיבלונ .המכרז בתנאי שעומד היחדיי שהוא חק- או של חברת ההמלצות את בדקנו : אכזרי

 .איתר שדיברנו מי של רצונם לשביעות העבודות את ביצע והקבלן שונים ממקומות

 שלנו! המכרז של הסף בתנאי עומד :זה דוברת

 שאנחנו לעבודות ספציפיות המלצות ובדקנו ביקשנו והפעם בהתחלה אחרות המלצות לו היו : אכזרי

 צריכים.

 כזוכה או-חק הקבלן על מכריזה הועדה המכרז בתנאי ועמדיה הנדרשות ההמלצות השלמת לאור : החלטה
 זה. במכרז

 .בעד כולם- אחד פה : הצבעה

 הארכה.- עירוניים קנסתו לגביית משפטיים שרתוים-1426/1Sמס פומבי מכרז

 ההתקשרות את אישרתם אתם 2019 ביולי .2019 באפריל הסתיימה הזכיין עם ההתקשרות :תקופת גידי
 (בגלל הזה מהסוג התקשרות 16/6/20 עד נוספת הארכה הארךי 30/12.12.019 ב המשפט בית .19/.31/12 דע

 .1416/20 דע האורכת תקופת את להשלים מבקש אני )..שמתחלפות הממשלות

 חדשים! תיקים אליו תעביר אתה : דוברת

 ודאי , גידי

 חדשים. תיקים יעברו לא שבינואר אמר ציון שעברה פעם :כי דוברת

 . חדשים תיקים עברו לא בינואר : גדיי

 חדשים~ תיקים נעביר יוני דע מבבפרואר עכשיו :האם דוברת

 שנה של תקופה החוזה לפי לו יש איתר ההתקשרות של הסיום מיום כי לצייו יש מקרה ובכל .כן : גדיי

 .ברשותו הקיימים התיקים את לסיים

 חודשים. 14 לפני נגמר שזה :דיענו מיכאל

 . גביה חברת להפעיל אפשר אי זה חוקי שבמצב עליון משפט בית החלטת יש : קרן

 ואם תושבים. של בדלת לדפוק פרטית חברה שישלחו ראוי לא מקומיות שרשויות זה צ11 בגב הטענה : גדיי

 פעולות רק שעושה חגביה חברת את מפעילים שאנו היא שלנו ההגנה טענת ואז .אחרת זה ריתיע עובד יבוא

 אין כי לעשות אפשר ישא דבר שזה החקיקה את ולתקן הבדל שאין קבע עליון משטפ ובית . טכניות

 . ממשלה

 יש המלא המכרז מסכום 2.5% מעל הוא 2.020 יוני דע 2019 מאפריל הכספי שהשווי העודבה לאור : דוברת

 ~ ההסכם. הארכת את לאשר העיר למועצת ממליצה המכרזים וועדת המועצה אישור את לקבל

 יזר~ ו_Qד
 הר ך,!.!ג העירית ר• סגנית
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