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בחדר ישיבות. 27/7/21שהתקיימה בתאריך  64פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

משתתפים: 

יו"ר -  גב' דוברת וייזר 

חבר  -  מר דני לביא 

חברה  - גב' בת שבע אלקובי 

מוזמנים: 

מבקר  -  מר ניסים בן יקר

מנכ"ל -  מר ערן שורץ

ס' יועץ משפטי  - גב' קרן ג'קמן מזרחי 

ס' למנהל אגף תקציבים, הנה"ח ושכר. -  סבג גב' זהבה 

מנהל מח' תברואה  -  מר איציק כהן 

מנהל אגף נכסים -  מר עינב בן יעקב 

מזכירת הועדה  -  גב' לימור נסט

יועץ חיצוני  - עו"ד ברוך חייקין

נוכחים: 

הקבלנים

בהעדר:

מ"מ יו"ר -  מר רמי ברלב 

חבר  -  מר מיכאל דורון 

חבר  - קורצקי מר יעקב 

(חבר )ירון גדות מ"מ -  מר שמואל גריידי



 

 

 

 סדר היום:

 החלטה.  –למתן זכות שימוש בשטח להפעלת תחנת מוניות ברמה"ש  – 554/20מכרז פומבי מס' 

 

על מנת לבקש   מכרז זה החליטה הועדה שעלי לפנות למציע בברוך: בישיבת הועדה האחרונה שלנו 
  הקובע , ולא צרף אסמכתאות, בתנאי המכרז והמציע לא הוכיח את עמידתהשלמת מסמכים. 

מוניות רשומות   15, או עומדות לרשותו ע"פ הסכם עם בעלי מוניות אחרים, לפחות ושבבעלות
. היו תכתובות ביני לבין ב"כ המציע ואין לו כלל הסכמים להוכחת עמידתו  במשרד התחבורה

.  . ביקשתי ממנו שיעבירו לנו הצהרות90 –ל אנשים משנות ה בתנאי סף זה. יש לו התחייבויות ש 
שמפורטים בה מס' מונית, מס' כובע, שם הבעלים, מס' תעודת זהות,   הם המציאו לנו טבלה

תאריך הצטרפות לתחנה וכולם מועדים קודמים למועד האחרון להגשת ההצעות וחתימה. 
במכרזים אחרים, וזה מראה לי  מבחינתי המצאת הטבלה היא מעין סוג של שימוע שעשיתי

ואני ממליץ לקבל את ההצעה. מכיוון שאין להם הסכמים   90 –שהאנשים עובדים ברצף משנות ה 
הם לא יכולים להציג אסמכתאות אבל יכולים להראות התנהלות במשך השנים. האנשים נתנו  

   אות.גם אין אסמכת הצהרה באותו טופס שיש אותו כל השנים והתנאי שרצינו מתקיים

 דברת: אם אין אסמכתאות אפשר לקבל אישור רו"ח. 

 ברוך: הם השלימו אישור רו"ח שלא נתנו. 

  יתן תצהיר, זה מקובל. לגבי מספר מועסקים בחברה.י "משל החברה בעשרו"ח התכוונתי דברת: 
 זה מקובל.

 ברוך: שימי לב למועדים.  

 השרות?בת שבע: יכול להיות שתנאי המכרז לא תואמים לאופי 

ן, בדיעבד את צודקת, זה מחמיר מידי לבקש מסוג כזה של פעילות  יברוך: זה בדיוק העני
 אסמכתאות כאלה כי הם פשוט לא עושים את זה.  

 דברת: עוז יניב הוא רו"ח של המציע?

 ברוך: כן. 

 מוניות רשומות.  15דברת: אז שיפנו אליו שיצרף אישור שיש 

 ם. ברוך: יש את הטבלה הזו שהם חתומי

 שנים?  Xדברת: אבל אנחנו במכרז לא אמרנו שמינימום זמן הם צריכים להיות 

 ברוך: לא ביקשנו מינימום זמן. 

 דברת: משה מוקטדר הוא מנהל התחנה? אבל הבעלים שלה זה לא הוא נכון?

 ברוך: אני לא יודע מי הבעלים, לנו יש הצעה חתומה ע"י מוניות המושבה רמה"ש בע"מ. 

 דברת: אבל הבעלים זה לא כבודי? 

 עינב: לא הם התחלפו. 

 דבר: גם ברשומות הם התחלפו?

 עינב: לא יודע. 

 קיון של המקום? ידברת: אין להם שום תנאים שהם צריכים לשמור על העיצוב והנ



 

 

 

 

המכרז נולד מזה שיושבת תחנה שכל השנים העתיקו אותה ממקום למקום ושום חוזה לא  עינב: 
היה איתם. המטרה היא ככל ואתם תאשרו את חוות הדעת של ברוך שיהיה חוזה שיהיו בו תנאים  

רותים גם שפעם מועצת העיר אישרה י, כל הזמן יש מחלוקת עם הששלבסוף נוכל לדרוש מהם
 רותים נמצאים מאחוריו. ים טואף בעל המסעדה שהשלהם והם רבים כל הזמן ע

 למכרז יש סעיפים מאד מפורטים כולל שהם  צריכים לתחזק את המקום.   7.22ברוך: סעיף 

 ן העיצובי של המקום?ידברת: אז אולי צריך לתת התייחסות לעני

 

 ל נמצא בתוך המכרז. וברוך: הכ

 זה הכפיל את עצמו. יו ₪ ועכש 900עינב: גם התשלום שעד היום הם שילמו 

דני: זו הזדמנות לעשות סדר במקום הזה, לשים ספסל, תאורה שיהיה נעים ונחמד ואם יש את  
 ההסכם הזה אז בוא נעשה אותו הכי טוב.

 עינב: אתה צודק. אנחנו נדרוש. 

הועדה מחליטה לקבל את המלצת היועץ החיצוני עו"ד חייקין לקבל את המסמכים   :החלטה
)ג'( לתנאי המכרז ומשכך לקבל את ההצעה של המציע  4.1את הנדרש לפי סעיף שהוגשו כמוכיחים 

 מוניות המושבה רמת השרון בע"מ. -

 כולם בעד.  –פה אחד הצבעה: 

 

למתן שרותי פינוי אשפה מפחים, עגלות, מכולות, דחסנים וטמוני   – 562/21מכרז פומבי מס' 
 פתיחה.  –קרקע ברחבי העיר 

 צעות, לא כוללות מע"מ כדלקמן: ה 2בפתיחת התיבה נמצאו 

  החברה 

 

 

 

   פינוי לבית אב לחודש לתדירות הקבועה במכרז    
     

 35.8 ₪    יוסף מוריס ובניו

 39.8 ₪    צבי כהן אקולוגיה ע"מ

 

   30 ₪       אומ דן

 

 

 



 

 

 

 

 

   צבי כהן  יוסף מוריס     שרותים נוספים  

 4,000 ₪    3,750  ₪  מחיר לרכב דחס כולל נהג ועובד )ליום עבודה 8 שעות( 

 

 80 ₪    70 ₪ פינוי מכולה נפח 6-12 קוב כולל אגרת הטמנה )ליחידה אחת(

 

  80 ₪   95 ₪  פינוי מיכל אשפה שקוע נפח 5 קוב מוטמן )ליחידה אחת(

 

 7.5 ₪    6.8 ₪   פינוי עגלות אשפה 360 ליטר )ליחידה אחת(

 

  2,000 ₪  2,600 ₪     השכרת דחסן 6-16 קוב )ליחידה אחת(

 

 550 ₪    580 ₪     פינוי דחסן )ליחידה אחת( 

 

דברת: בהצעה של צבי כהן אני מבקשת לבדוק היטב את כל התצהירים שחתומים ע"י עו"ד ובעלי 
 החברה למשל עברות מין ועוד.

כפי שמתוארים  ,מהזוכה, רותים נוספיםילא מולאו מחירים להזמנת ש ן מדומציינת כי באדברת 
 במכרז . 

 

 

 

 

 

 דוברת וייזר 

 ס' ר' העיריה ויו"ר הועדה  

  

 

  

 

     


