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 50פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

בחדר ישיבות + טימס + זום  6/4/21מישיבת הועדה שהתקיימה בתאריך 

משתתפים: 

יו"ר - גב' דוברת וייזר 

מ"מ יו"ר )בטימס( - מר רמי בר לב 

חבר  - מר צחי שריב 

חבר  - מר ירון גדות 

חברה )בטימס/זום( גב' בת שבע אלקובי 

בטימס(חבר ) - מר יעקב קורצקי 

מוזמנים: 

מנכ"ל - מר  ערן שוורץ 

ע' מנכ"ל - גב' ניצן פרל

מבקר  - מר ניסים בן יקר 

מהנדסת  - גב' עירית טלמור 

חשב הנדסה - מר עופר בראון 

ס' גזבר )בטימס( - גב' רויטל פיטרמן 

הסכמים, מכרזים והתקשרויות  –מנהלת תחום בכירה  עו"ד עדי דייג הלפרין

ל מח' תחזוקהמנה - מר משה דרויש 

מרכזת הועדה  - גב' לימור נסט 

ממשרד עדי הדר  מנהל הפרוייקט מר אוראל בלילטי 

יועץ חיצוני  - עו"ד גיא שטיינר 

יועץ חיצוני  - מר רועי אהרון 

יועץ חיצוני  - מר יצחק שניר  

 נוכחים: 

הקבלנים )בזום(

 בהעדר: 

חבר  - מר מיכאל דורון 



 

 

 

 

 סדר היום: 

 

 פתיחה.  –הפקה ותליה של באנרים עירוניים  – 556/21פומבי מס' מכרז 

 הצעות כדלקמן:  2בפתיחת התיבה נמצאו 

 מחיר בש"ח לאחר הנחה    גובה הנחה    שם החברה

 134.90   הנחה  29%  ישראגרף שרותי משרד 

 177.65   הנחה   6.5%             אמיל רשת הדפסות      

 

 181.5                      הנחה      5%    אומדן 

 

 

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

נוה  בשכונתלאיסוף אשפה מערכת תת קרקעית פנאומטית זכיין להקמת אוראל: מדובר על מכרז לבחירת  
. פתיחת המכרז היא דו שלבית. הפתיחה היום היא ללא שנים 10גן. וכן תכנון והקמה ותחזוקת המערכות 

 הקראת הצעות מחיר. 

 . 09:00אלקטרה: המציע השני הגיש את המכרז אחרי השעה 

לפני היה עניין עובי הקלסרים והצעת מחיר הוכנסה  08:55רשום על המעטפות  ריקטק )שיכון ובינוי( 
09:00 . 

 . 08:55דוברת: על המעטפות כתוב 

 בפתיחת התיבה נמצאו שתי הצעות כדלקמן: 

 אלקטרה תשתיות בע"מ 

 ריקטק בע"מ 

 

 ירון: איך המערכת עובדת? 

קצה ופעם במספר  מתקן אוראל: המערכת הפניאומטית משרתת את היזמים וגם את הציבור. זה נשאב ל
 ימים מגיעה משאית ואוספת. 

 ינים גבוהים עם חדרי אשפה פינתיים.רועי: יש בני

 

 החלטה. –עבודות איטום גגות במבני עיריה  – 547/20פומבי מס' מכרז 

 הצעות. לשלושה מציעים היו אחוזי הנחה גבוהים מידי.  5דוברת: הוגשו למכרז זה 

ביותר אז  יצחק: עיקר העבודה זה יריות ביטומניות. אם אני מחשב נכון את ההצעה עם ההנחה הגבוהה 
₪ למ"ר וזה עלות החומר. איפה חישוב עבודה, רווח, הוצאות. אפשר להביא את המציע   31מגיעים ל 

 ולשאול אותו. לערוך לו שימוע.



 

 

 

 דוברת: מי עבד עד היום? 

הנחה במכרז זה והוא עבד גם בבי"ס דורון ויצחק היה מפקח שם על  35%משה: ניסים אשכנזי. שנתן 
 העבודה.

 פעמים לתיקונים. 7, 6תי אותו יצחק: החזר

 דוברת: כמה שנים הוא עובד פה? 

 משה: כשלוש שנים.  השתדלנו בחוברת שיהיה את רוב עבודות האיטום.

 דוברת: כתבתם שאתם לו מרוצים ממנו.

 אני צריך עבודה סופית טובה. משה: בעניין בי"ס דורון כתבתי לרמי נבון.

מת שתכלול את דוברת, רמי, ירון, משה ויצחק ונציג המח' : הועדה מחליטה למנות ועדה מצומצהחלטה
המשפטית על מנת לקיים שימוע לשלוש המציעים שנתנו את אחוזי ההנחה הגבוהים ביותר: אשכנזי  
ניסים, חלבי אמל ובניו איטום בע"מ, הרמטיקס איטומים. המציעים יגיעו עם ניתוח מחירים מפורט  

 בכתובים. 

 

 

 

 

 

 דוברת וייזר 

 ומ"מ ר' העיריה ויו"ר הועדה. ס' 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

  




