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 54פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

בחדר ישיבות ובזום  4/5/21מישיבת הועדה שהתקיימה בתאריך 

משתתפים: 

יו"ר - גב' דוברת וייזר

מ"מ יו"ר  -  מר רמי ברלב 

חבר )חלק מהישיבה נכח בחדר ישיבות וחלק נכח   -מר יעקב קורצקי 
בזום(. 

מוזמנים:

מבקר  - מר ניסים בן יקר

מנכ"ל -  ערן שורץ מר 

ע' מנכ"ל  -  גב'  ניצן פרל

מהנדסת - גב' עירית טלמור

מנהלת אגף ביצוע תשתיות  - גב' ליליה מאלישב

חשב הנדסה  - מר עופר בראון

מנהלת תחום בכירה, הסכמים, מכרזים והתקשרויות  - עו"ד עדי דייג הלפרן

ס' גזבר  - גב' רויטל פיטרמן

מנהלת מח' הכנסות הממשלה ותחום ביטוח - גב' רויטל הילל

מנהל אגף מחשוב  - מר אמיר הראל

מרכזת הועדה  -  גב' לימור נסט

 מנהל מכרז משרד עדי הדר  - מר אוראל בלילטי 

מנהלת מכרז משרד עדי הדר  -  גב' מיכל לנל

יועץ חיצוני משרד הררי טויסטר  -  עו"ד רותם גוז

יועץ חיצוני  - מר שלמה רודן 

יועץ חיצוני  - שלמה בן חיים מר 

יועץ חיצוני  -מר יואב לוצאטו 



 

 

 נוכחים )בזום(: 

 הקבלנים

 

 בהעדר: 

 חבר  -  מר מיכאל דורון

 מ"מ שמואל גריידי -   מר ירון גדות

 חברה  -  גב' בת שבע אלקובי

 חבר  -   מר צחי שריב  

 

 סדר היום: 

מתן שרותי תכנון כולל לקריית חינוך במגרשים   – 559/21מכרז פומבי מס' 
מדובר במכרז דו שלבי ולכן לא  פתיחה. –ברמה"ש  1010במתחם רש/ 300,301

המעטפות   נפתחו ההצעות הכספיות, שהוגשו במעטפה נפרדת. חברי הועדה חתמו על
ם. יתר מסמכי  של ההצעות הכספיות והן הוכנסו חזרה לתיבת המכרזי הסגורות

 ההצעות הועברו לבדיקת הגורמים המקצועיים. 

 הצעות כדלקמן: 14בפתיחת התיבה נמצאו 

 א.ב. מתכננים בע"מ

 קורין יחיאל אדר' בע"מ 

 אן.סי.אי חן אדר' בע"מ

 מנספלד קהת אדר' בע"מ

 אלייקים אדרכ' ובוני ערים בע"מ

 אדר' בע"מ 2017פוגל שוהם 

 וני  אדר' ומתכנני ערים בע"מנופר דוד בנימין אהוד פרידמן ר

 מילוסלבסקי אדר' בע"מ 

 כרמלי יונתן פלדמן אדר' בע"מ

 גיורא גור ושות' אדר' בע"מ 

 אבו רומי אדר', מהנדסי, ויועצים בע"מ

 קנאפו כלימור אדר' בע"מ 

 ליבאי דבוריינסקי אדר' בע"מ

 עמר קוריאל אדר' בע"מ



 

 

 

 פתיחה.  –אספקת ותחזוקה של מערכות מידע רשותיות  – 557/21מכרז פומבי מס' 

 הצעות כדלקמן:  5בפתיחת התיבה נמצאו 

   )בתוספת מע"מ( ₪ לחודש ה"כ ס  אשכול    חברה    

    17,000ג'              בע"מ    92מילאון   

 

     10,500 ג'   מטרופולינט   

 

     12,500 ג'  אוטומציה   

 

 17,500 ב'  מלם שכר    

 

 17,500 ב'  אוטומציה    

 

 A 66,780א'  מטרופולינט   

 הוגשה הצעה אך לא סוכמה לסה"כ B  א'                                  

 A 66,780'א' מלם מערכות  

 B 206,500א'                                 

 

 A 66,870א'             אוטומציה   

 B 208,000  א'                                  

 

 מלם מערכות הגישו עותק אחד ללא רישום הצעות המחיר. -

  מחלקה משפטית מתבקשת להתייחס  –בעניין טופס ניגודים של אוטומציה -

 בקפידה לרשום בטופס.  

 

 

 



 

 

 

 13,750 ג'      אומדן   

 22,000 ב'       

 A 82,865א'       

  B 223,000א'       

 

 

אחזקה, התקנה ושינויים במערכות רמזורים, גלים  – 544/20מכרז פומבי מס' 
 החלטה. –ירוקים, מערכות אל פסק, זמזומים, בקרת תנועה 

שלמה: בדקנו את שתי ההצעות שהוגשו והצעת וימאזור קצת יותר זולה. אבל 
לסגת  שלחו מכתב שהם מבקשים שימוע או דרך אחרת בשביל  אתמול וימאזור
 נתנו הצעה זולה מידי.כיוון שמההצעה שלהם 

על מנת : לבקשת הגורמים המקצועיים הדיון במכרז זה ידחה לעוד שבוע החלטה
 החומר. יוכלו לבדוק את שהם 

 

 

 החלטה. –. 2020-2021ביטוחי העיריה לשנת    555/21מכרז פומבי מס' 

דוברת: אני מזכירה לכם שהוגשו שתי הצעות למכרז של חברות הפניקס ואיילון  
 יתה זולה יותר.יהפניקס ההצעת כש

 רויטל: כיום אנחנו עובדים עם חברת איילון.

יואב: שתי ההצעות שהוגשו עומדות בתנאי המכרז כנדרש . ההצעה הזולה יותר 
 ממליץ לכם על הפניקס כזוכה.שנתקבלה היא של חברת הפניקס. אי לכך אני 

: לאור עמידתה של חברת הפניקס בתנאי המכרז כנדרש והיותה ההצעה  החלטה
הזולה ביותר, הועדה מקבלת את המלצת היועץ לוצאטו ומכריזה על חברת הפניקס  

 ₪ בפרמיה שנתית.  1,789,997כזוכה במכרז זה . הצעת הפניקס הינה ע"ס 

 כולם בעד.   –: פה אחד הצבעה 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

אספקת שרותי תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של  – 531/19מכרז פומבי מס' 
 עדכון.  – 1010מערכת פניאומטית לאיסוף אשפה בשכונת נוה גן צפון רש/

שבדקנו את תנאי הסף של שתי  את הועדהאוראל: בישיבה הקודמת עדכנתי 
מו אותם,  ההצעות שהוגשו וחסרים מסמכים שאנו צריכים לבקש מהחברות שישלי

ושני לנו זאת. פנינו למציעים והם השלימו את המסמכים כמבוקש  הועדה אישרה
 –שני ה עים עומדים בתנאי הסף כנדרש. אי לכך אנחנו מבקשים לעבור לשלב יהמצ

בדיקת התנאים ההנדסיים. אם לא נצטרך השלמות לחלק ההנדסי נוכל לעבור ישר 
 לשלב שלישי של המחירים. 

 כולם בעד : פה אחד הצבעה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוברת וייזר

 יה ס' ומ"מ ר' העיר

 ויו"ר הועדה


