
8/9/20

 37פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

8/9/20בתאריך  TEAMSמישיבת הועדה שהתקיימה ב 

משתתפים: 

יו"ר - גב' דוברת וייזר 

מ"מ יו"ר  - מר רמי בר לב 

חבר  - מר יעקב קורצקי 

מוזמנים: 

מ' אגף ביצוע תשתיות  -גב' ליליה מאלישב

ס' יועץ משפטי עו"ד קרן ג'קמן מזרחי 

מח' משפטית  דייג הלפריןעו"ד עדי 

ומידע גאוגרפי  GIS, שירותי יועץ חיצוני - מעוז גילהמר 

ס' גזבר ) הצטרפה באיחור( - גב' רויטל פיטרמן 

מרכזת הועדה  - גב' לימור נסט 

מ' מח' מכרזים שרות ותהליכים   - גב' רננה גלוברמן 

בהעדר: 

מנכ"לית  גב' שירלי פאר יגרמן 

מבקר  - מר ניסים בן יקר 

חבר  - מר שמואל גריידי 

חבר  - מר מיכאל דורון 

חברה גב' בת שבע אלקובי 

חברה - גב' ענבל דדון 

 סדר היום: 

החלטה.  –קליטה ומיפוי של תשתיות ניקוז בתחום העיר רמה"ש  – 539/20מכרז פומבי מס' 

הצעות: חב' אינפרטק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ  וחב' דיטק   2עד לתאריך סגירת המכרז הוגשו מעוז: 
תשתיות בע"מ. חב' אינפרטק לא העמידה את הערבות הנדרשת במסמכי המכרז עד למועד סגירת המכרז 

ודות והגישה את כל האישורים הנדרשים של עב ולכן נפסלה. ואילו חב' דיטק עמדה בכל התנאים הנדרשים
קודמות, אישורים של תנאי סף ואישורי מקצוע למודד מוסמך מטעם החברה. בדקנו את כל האישורים  

 והם תקינים. אי לכך, חב' דיטק נשארה כמתמודדת יחידה במכרז. 

דוברת: אין מה לעשות עם זה שנותרה בעצם הצעה יחידה כי המציע השני לא צרף ערבות? 



 

 

 

 בתנאי סף ראשוני של הגשת ערבות ויש על כך חוו"ד של מיכה.  קרן: לא, כיוון שהמציע לא עמד

 דוברת: אפשר לראות את חוות הדעת של מיכה? 

 לימור: בוודאי. )לימור גוללת את המסך ומראה לועדה את מסמך חוות דעתו של מיכה(.

ז  : הוועדה מחליטה לקבל את המלצת הגורמים המקצועיים ומכריזה על חב' די טק כזוכה במכר החלטה
כיוון שלא הגישה  אינפרטק שהגישה הצעתה לא עמדה בתנאי הסף -זאת לאור כך שהחברה השניה .זה

 עם אי הגשת ערבות כתנאי סף. היא פסולה ואין דרך להתמודד מבחינה משפטית  . אי לכך,ערבות

לכן, הועדה נאלצת לפסול את חב' אינפרטק ולקבל את ההצעה הבודדת שהתקבלה של חברת די טק  
 יות בע"מ אשר עמדה בכל תנאי המכרז כנדרש. תשת

 

 כולם בעד. –: פה אחד הצבעה

 

  

 

 דוברת וייזר  

 ס' ומ"מ ר' העיריה ויו"ר הועדה

  




