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 28פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

3/3/20מישיבת הועדה שהתקיימה בתאריך 

בהשתתפות: 

יו"ר - גב' דוברת וייזר 

מ"מ יו"ר  - מר רמי ברלב 

חבר  - מרי עקב קורצקי 

חבר  - מר מיכאל דורון 

ס' גזבר  - גב' רויטל פיטרמן 

יועץ משפטי - עו"ד מיכה בלום

מערכות מידעמנהל מח'  - מר אמיר הראל 

מנהל אגף רישוי בניה ותפעול הועדה לתכנון - מר ארז חזי לביא 

מרכזת הועדה  - גב' לימור נסט 

בהעדר: 

חבר  - מר שמואל גריידי 

חברה גב' בת שבע אלקובי 

חברה - גב' ענבל דדון 

מנכ"לית  גב' שירלי פאר יגרמן 

סדר היום: 

חזוקת מערכות ליבה מוניציפליות עבור עיריית  אספקה,התאמה, תפעול ות – 327/12מכרז פומבי מס' 
הארכה.  –רמה"ש 

. לוחות הזמנים של המכרז   30/6/20עד  19אמיר: לפני חצי שנה נתתם לי הארכה למכרז זה מסוף נובמבר  
ועד   30/6/20התעכבו. ועם כל השלבים הבאים בהכנת המכרז החדש אני מבקש מהועדה הארכה נוספת מה 

ולפיכך אין צורך   מסך ההתקשרות של תקופת הבסיס 25%.  הארכה נוספת זו אינה עולה על  31/12/20
 באישור מליאה.

 רויטל: הנלוים הם חלק מהמכרז? 

 זה הבסיס והנלוים משתנים מחודש לחודש. אלף ש"ח 107אמיר: 

 . 25%דברת: אבל אנחנו רוצים לבדוק את ענין ה 

ויכול להיות משתנים יותר או פחות.  אלף ש"ח 107 רמי: הבסיס שלי הוא 

לוקחים רק את   25%. האם כשבודקים את ענין  2020+ כל המשתנים של ינואר עד יוני  6X107דוברת: 
 עושים צפי?  סכום הבסיס או

מיכה: הוא רואה מה היה בשנים קודמות. 



 

 

 דוברת: אז כן צריך הערכה כל שהיא. 

 מיכה: השאלה היא תקציבית.

 חודשים אחרונים?  3רמי: כמה משתנים היו לך ב 

 אמיר: בגלל שהמשתנים נאספים מאגפי שונים אני לא יודע. 

חודשים נוספים   6אריך את החוזה ב : הועדה מחליטה לקבל את בקשת מנהל מח' מיחשוב  ולההחלטה
מסך סכום ההתקשרות של תקופת הבסיס אלא   25%כשהארכה זו אינה עולה על   31/12/2020כלומר עד 

 מסך ההתקשרות של תקופת הבסיס. 20%מהווה 

 כולם בעד. –: פה אחד הצבעה

 

 

 החלטה –סקר עברות בניה  – 529/19מכרז פומבי מס' 

 . 18.2  -וה 28.1 -נים הקודמים מהאת הועדה ע"י סקירה קצרה של הדיו  ארז מתזכר

פרטי  זייד אורניב להשלים את חברת פנינו ל  18.2.20 מיום  ארז: בעקבות החלטת הועדה בישיבה הקודמת
 חיובית.  העליהם המלצ ןשנת ממליץוגם דיברנו עם  ניסיון מנהל הפרויקט

שורות והם השלימו  2ובטבלה מילא פרויקטים  3 לצייןהיה צריך )רפי טל( מנהל הפרוייקט בזייד אורניב 
 רשויות שעבד עמן.  3 -כללו אף יותר מ קורות החיים שלו שהוגשו .את השורה שהיה צריך

 מיכה: מה היה בראיון של זייד אורניב? 

העיר  תיסטר, מהנדס טרהתקיים ראיון עם רפי טל, דגנית  ,במסגרת טבלת הניקודנערך הראיון ארז: 
לחוק וחדש  116, נושא סקר עבירות בניה הינו מתוקף תיקון 7 שקיבלו . הניקוד, מנהל הפיקוח ואניהתובע

 לכול החברות בתחום.

 

מכריזה על זייד אורניב כזוכה במכרז זה לאור עמידתו בתנאי המכרז לאחר שהשלים את הועדה  החלטה:
 החסר כנדרש במכרז זה. הפרט

 

 בעד. כולם –פה אחד  :הצבעה

 

 

 

 

 דוברת וייזר 

 יו"ר הועדה

 


