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 32פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

30/6/20מישיבת הועדה שהתקיימה בתאריך 

משתתפים: 

יו"ר - גב' דוברת וייזר 

חבר  - מר רמי בר לב 

חבר  - מר יעקב קורצקי 

מוזמנים: 

ס' גזבר  - גב' רויטל פיטרמן 

ס' יועץ משפטי עו"ד קרן ג'קמן מזרחי 

מח' משפטית  עו"ד עדי דייג הלפרין

מנהל מח' מערכות מידע - אמיר הראל מר 

מנהל מח' גביה  - מר ציון ברדה 

מרכזת הועדה  - גב' לימור נסט 

בהעדר: 

מנכ"לית  גב' שירלי פאר יגרמן 

חבר  - מר מיכאל דורון 

חבר  - מר שמואל גריידי 

חברה - גב' ענבל דדון 

חברה גב' בת שבע אלקובי 

סדר היום: 

הארכה מיוחדת.  –יפת חניה פרנקל את קורן שרותי אכ – 426/15מכרז פומבי מס' 

.  4/4/19ציון: תקופת ההתקשרות עם הזכיין במכרז זה, כולל כל תקופות האופציה הסתיימה בתאריך 

בהתאם לאורכה שניתנה  –  31/12/19 ועדת המכרזים אישרה הארכת ההתקשרות עד  31/7/19בתאריך  
 ע"י בית המשפט העליון. 

. בהתאם לכך ב    6/6/20האריך בית המשפט העליון את המשך ההתקשרות עד ליום   30/12/19בתאריך
 . 6/6/20אישרה הארכה זאת ועדת המכרזים וכן המליאה אשרה הארכה זאת עד  28/1/20

עד האחרון האפשרי להתקשרות של רשויות מקומיות  האריך בית המשפט העליון את המו 15/6/20בתאריך 
 . 16/10/20עם חברות הגביה עד ליום 

כל עוד   כל עוד לא ניתן לצאת למכרז חדש 16/10/20אני מבקש את אישור הועדה להארכת ההתקשרות עד 
 נושא העסקת חברות גביה ע"י הרשויות המקומיות אינו ברור. 



 

 

הל הגביה להמשך התקשרות במכרז זה עם חברת פרנקל את  הועדה מאשרת את בקשתו של מנהחלטה: 
 המליאה.  . וכן בכפוף להעברה לאישור16/10/20קורן עד לתאריך 

 כולם בעד. –פה אחד  הצבעה:

 

 הארכה מיוחדת.  –מ.ג.ע.ר בע"מ  –שרותי אכיפת ארנונה  – 377/14מכרז פומבי מס' 

 .  15/7/20ציון: תקופת ההתקשרות עם הזכיין במכרז שבנדון, כולל תקופות האופציה, תסתיים ב 

האריך בית המשפט העליון את המועד האחרון האפשרי להתקשרות רשויות מקומיות עם  15/6/20בתאריך 
 .  16/10/20חברות גביה עד ליום 

כיוון שההתקשרות המקורית עם  16/10/20אני מבקש את אישור הועדה להאריך את ההתקשרות עד 
ועדיין לא ניתן יהיה לצאת למכרז חדש  כל עוד נושא העסקת חברות גביה ע"י  15/7/20הזכיין תסתיים ב 

 הרשויות המקומיות אינו ברור.

הועדה מאשרת את בקשת מנהל מח' גביה להמשך התקשרות עם מ.ג.ע.ר בע"מ עד לתאריך   החלטה:
16/10/20 . 

 כולם בעד. –פה אחד  הצבעה:

 

אספקה והתאמה, תפעול פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע מוניציפליות עבור   – 528/19מכרז פומבי מס' 
 דיון.  –רמה"ש 

אשכולות. לכל אשכול יכולים לגשת ספקים אחרים. יש בעיה עם הגשת תנאי  3אמיר: המכרז מתחלק ל 
 הסף שלהם ולא במהות של תנאי הסף. 

 אין פערים. – 1באשכול 

 . 2במקום  3מילא את מספר  -רק המספר הוא טעות   – 2באשכול 

מל"מ שכר הגישו את כל הנספחים רק בדיסק און קי ולא בקובץ הקשיח המקורי וגם לא  – 3באשכול 
אך אותו נספח הוזן לנספח בעותק הקובץ הקשיח. ואילו חברת אוטומציה לא הגישו את אחד הנספחים 

 אחר.

 להחלטת הועדה.  -חינוך הועדה יכולה להחליט שזה תיקון טעות סופר   קרן: לגבי אשכול מערכת

הנספחים נמצא בדיסק און קי הועדה יכולה להורות על   4מאחר ועותק של  –מל"מ שכר  – 3לגבי אשכול 
 השלמה. 

מאחר ותצהיר צופה פני העבר הועדה יכולה להורות לאמיר לפנות להשלמה  2נספח ב'  –לגבי אוטומציה 
 ים ישקפו את העבר. שהנתונ

את בקשת מנהל מח' מערכות מידע    מאשרתלאור חוות דעתה של סגנית היועץ המשפטי הועדה  החלטה:
 לפנות למציעים בדרישה להשלים את ההגשה החסרה. 

 כולם בעד. –פה אחד  הצבעה:

 

 

 דוברת וייזר 

 ס' ומ"מ ר' העיריה ויו"ר הועדה

 

      


