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 51פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

13/4/21מישיבת הועדה שהתקיימה בחדר ישיבות ובטימס בתאריך 

משתתפים: 

יו"ר - גב' דוברת וייזר 

מ"מ יו"ר  - מר רמי ברלב 

מ"מ שמואל גריידי  - מר ירון גדות 

חבר  - מרי יעקב קורצקי 

חבר )בטימס( - מר צחי שרחב 

בטימס(חברה ) גב' בת שבע אלקובי 

מוזמנים: 

מנכ"ל - מר ערן שוורץ 

מבקר  - מר ניסים בן יקר 

ס' יועץ משפטי עו"ד קרן ג'קמן מזרחי 

ס' גזבר )בטימס( - גב' רויטל פיטרמן 

רכזת פרסום ושיווק  - גב' מיטל ברמץ

מרכזת הועדה  - גב' לימור נסט 

בהעדר: 

חבר  - מר מיכאל דורון 

 סדר היום: 

החלטה.  –הפקה ותלייה של באנרים  – 556/21מכרז פומבי מס' 

₪ ללא מע"מ וכן אמיל רשת הדפסות     134.90הצעות: ישראגרף שהצעתו ע"ס  2מיטל: הוגשו למכרז 
ללא מע"מ. בתנאי המכרז ביקשנו נסיון מוקדם של שלוש שנים בהפקה ותלייה של   177.65שהצעתו ע"ס 

 בוריים.ם/צי רשויות מקומיות או גופים ממשלתייבאנרים ב

חברת ישראגרף נתנה את ההצעה הזולה ביותר ועמדה בכל תנאי הסף כנדרש. בשנתיים האחרונות העיריה  
 עבדה עם חברה זו ויש לנו נסיון חיובי עמם.

שנים ורשימת ממליצים והמציע אמיל רשת הדפסות שהצעתו יקרה  3דוברת: מדברים על תנאי סף של 
מכיוון   .הצעתו יקרה יותר וכןתנאי הסף המבוקשים במכרז זה יותר לא מוכיח בוודאות את עמידתו ב

שהמציע הזול יותר עמד בכל תנאי הסף אין צורך לבקש מהמציע אמיל רשת הדפסות השלמת מסמכים. 



 

 

 

₪ + מע"מ. עד עתה עבדנו ע"י הצעות   175באנרים והעלות לבאנר היתה  750מיטל: בשנה האחרונה הפקנו 
 הכולל הגיע לסכום המקסימום המותר בהצעות מחיר נאלצנו לצאת למכרז זה. מחיר אך מכיוון שהסכום

כזוכה במכרז זה כיוון שהצעתה היא הזולה ביותר, היא עמדה  : הועדה מכריזה על חברת ישראגרףהחלטה
 בתנאי הסף כנדרש במכרז וכן לאור נסיון חיובי של הרשות איתה בעבר. 

 כולם בעד. –: פה אחד הצבעה

 

 דיון בהמשך אופן התנהלת הועדה 

הל שגרת  רמי: כל עוד המדינה לא הכריזה על חזרה מלאה לשגרה אנחנו עדיין לא שם וצריך להתנהל בנו
 ו. יחרום. כרגע נמשיך לקיים את הישיבות ע"פ בקשת המחלקה המשפטית כפי שקיימנו עד עכש

 תהנוהל: פתיחדברת: כל עוד הממשלה לא הוציאה רשמית את המשק לשגרה אנחנו לא משנים את 
  –להצטרף דרך טימס/זום  עדיפומכרזים והחלטות במכרזים בחדר ישיבות ומי מהחברים/נציגי עיריה שי

יותר, אלא רק אם יהיה מדובר במכרז גדול עם   את שם אין בעיה. השינוי רק לגבי יד לבנים שלא נפעיל
)אם יהיו קבלנים שיתקשו בתפעול הזום  לחיבור מרחוק. ואז גם ניתן קישור לקבלנים ,הרבה הצעות

ישיבות כך  אנשים בחדר  20בעזרת הקישור שקיבלו מאיתנו נעשה למטה עמדת זום(.  מותר כרגע עד 
שבפתיחת  מכרזים בהם הוגשו מספר לא רב של הצעות נאפשר לקבלנים לעלות לחדר ישיבות על מנת  

 בפתיחת המכרז. להשתתף 

 

 

 

 

 

 

 

 דוברת וייזר 

 ס' ומ"מ ר' העיריה ויו"ר הועדה

  




