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 77פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

בחדר הישיבות 14/12/21מישיבת הועדה שהתקיימה בתאריך 

משתתפים: 

מ"מ יו"ר  - מר רמי ברלב 

חבר  - מר דני לביא 

חברה גב' בת שבע אלקובי 

: מוזמנים

מבקר  - מר ניסים בן יקר 

ס' יועץ משפטי גב' קרן ג'קמן מזרחי 

גזבר ס'  - גב' רויטל פיטרמן 

חשב הנדסה - מר עופר בראון 

מנהל מח' תאום הנדסי וניקוז  - מר אדיר אברהם 

מזכירת ועדה  - גב' לימור נסט 

יועץ חיצוני  - מר מעוז גילה

בהעדר: 

יו"ר - גב' דברת וייזר 

חבר  - מר מיכאל דורון 

)ירון גדות מחליף( - מר שמואל גריידי  

חבר  - מר יעקב קורצקי 

מנכ"ל - מר ערן שורץ 

סדר היום: 

למתן שרותי הקלטה, תמלול וביצוע קלדנות בישיבות הועדה המקומית לתכנון   – 576/21מכרז פומבי מס' 
 עדכון.  –ובניה, מליאת המועצה וועדות העיריה 

עופר: מדובר בהשלמת מסמכים של המציע במכרז זה.

 רמי: זה לא פגם במכרז? 

פרטיכל  עופר: לא צורפה הקבלה על רכישת המכרז אך היא קיימת כיון שיש עותק ממנה בתיק המכרז, 
 מפגש מציעים לא צורף, שאלות הבהרה ומענה לשאלות לא צורפו וכו'.

האלה בד"כ מפורסמים.פרוטוקולים רמי: אבל ה

גופים הוא  4עופר: נכון זה מפורסם אך המציע היה צריך גם לצרף להצעה שהגיש. המלצות או חוזים עם 
 עד היום.  2017שנת  -סיון  ישנות הנ חוזים לכל התקופה של הייתהצרף חוזים אך לא המלצות ובקשתנו 



 

 

 

 

 רמי: ואם הוא לא יגיש את אחד המסמכים אז הוא נפסל? 

 ת מה ישלימו ומה לא.קרן: צריך לחכות ולראו

שנים ומבוקש תצהיר לעניין, כישורים   9-10עופר: הוא נתן שמות ממליצים ודיברנו איתם, הם עובדים שם  
 סיון של אנשי מקצוע ספציפיים.יונ

 רמי: עד מתי אנחנו אמורים לקבל את ההשלמות? 

כך שעד הישיבה הבאה  אני אפנה לחברה ואתן להם שבוע ימים עופר: לאחר שיודפס ויחתם הפרוטוקול  
 החומר כבר יגיע.

 קרן: אם לא תהיה השלמה עופר יביא אלינו את כל החומר ונבחן אם זה מביא לפסילה או לא.

 הועדה מאשרת את בקשת עופר לפנות למציע על מנת להשלים מסמכים שלא הוגשו על ידו. החלטה:

 כולם בעד. –פה אחד  הצבעה:

 

 עדכון.  –צילום ושטיפת קווי ניקוז  – 573/21מכרז פומבי מס' 

שהוגשו בפתיחת מכרז זה. האחת של "ארזים" שחלק לא קטן  של שתי ההצעות מעוז: ערכנו בדיקה 
ממסמכי המכרז כנדרש לא הוגשו עם ההצעה וחברה שניה "מאירי" שגם בהצעתה היו חסרים מעט  

 מסמכים.

   - מסמך שמונח פה לפנינו. למשל סיווג קבלניבת שבע: רוב המסמכים לא הוגשו ע"י חברת "ארזים" ע"פ ה
בעלי הסמכת   עובדיםהעסקת , לצילום הקווים , הסמכת מעבדותלהובלה בשכר תנאי סף, רשיון מוביל

 בבעלות המציע. , ציוד צילוםצילום

 או לעמוד בהם?   להגיש אותםעופר: מה הוגדר בתנאי הסף? האם על המציעים 

 .מעוז: גם וגם.

 קרן: צריך לבקש השלמת מסמכים.  

 אז צריך לבקש ממנה השלמות. זה לא מסמך או שניים.  מהדברים  70%שחברה לא מגישה מה בת שבע: 

 קרן: זה דברים דקלרטיבים. ואפשר לבקש השלמה.

 רמי: רואים בעין מי הגיש ומי לא. 

 מסמכים  2עופר: גם לשני גם יש חוסר 

 אצלו? זה בסדר   -29,   22של המציע השני סעיפים  המסמכים חוסררמי: רציתי לשאול דוקא לגבי 

עובדים עם   29ואילו לגבי סעיף  מאור: אי העסקת עובדים זרים גם במאירי לא הוגש וצריך להשלים.
 הסמכת צילום וגם עובדים רגילים צריך להשלים שכל העובדים יהיו שלו וללא קבלני משנה. 

 רמי: כמה זמן צריך בשביל השלמה? 

 עד לישיבה הבאה. ר: זה עניין של כמה ימים.מאו

 רמי: כי אנחנו נכנסים לחורף.

 

 

 



 

 

 

 

 אדיר: במכרז זה מדובר רק בצילום ושטיפה ולא אחזקת קווי ביוב. 

 רמי: חייבים לתת הזדמנות שניה לתקן ולהשלים מסמכים על מנת שאח"כ לא תהיינה סתם תביעות. 

 מסמכים.  יםה כי גם לקבלן השני חסרעופר: בכל מקרה לא ניתן לקבל היום החלט

הועדה מקבלת את בקשת הגורמים המקצועיים ומאשרת להם לפנות למציעים להשלמת  החלטה:
 מסמכים.

 כולם בעד. –פה אחד  הצבעה:

 

 

 

 

 רמי בר לב 

 מ"מ יו"ר הועדה




