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 היום: סדר 

  –ביצוע עבודות הדברת ממזיקים בתחום רמה"ש  – 479/17מכרז פומבי מס' 
 הארכה מיוחדת נוספת. 

 דברת: האם אתם עובדים על מכרז חדש? 

 איציק: כן.

אבי: אנחנו בשלבים סופיים ואחרונים של הכנת המכרז והוא יפורסם במהלך או  
או עד   12/2012חודשים נוספים כלומר עד סוף  3אחרי החגים. מבקשים הארכה של 

 המוקדם מבין השניים.   –שיהיה קבלן חדש 

רמי: אין מצב שהמכרז החדש יהיה מוכן אחרי דצמבר ואז אולי כדאי שנאריך את 
 ים ביותר משלושה חודשים. המכרז הקי

אבי: אין צורך, אני מעריך שבסוף אוקטובר תחילת נובמבר נעשה את ההתקשרות 
 עם הזוכה. 

 ניסים: מה הסיבה להארכה מיוחדת נוספת?

 . ההסכם עומד להיגמר  רמי:

בספטמבר אין כמעט ימי עבודה והליכי מכרז לוקחים כמה שבועות ואחרי  ערן:
חוזה וזה לוקח עוד זמן. יתכן שהכנת המכרז החדש   הכרזת זוכה יש צורך להכין

 אבל לכל המאוחר זה יהיה סוף דצמבר.  12/2021יסתיים לפני 

לא סיימו לעבוד על המכרז בזמן שוב הארכה על הארכה דברת: ניסים שואל למה 
כך שיהיה מוכן כבר בסוף מימוש הארכות האפשריות ע"פ החוזה. הרי ביקשנו לתת 

 חודשים מראש.  3לקות לצאת למכרזים הנחייה למנהלי מח

 חצי שנה מראש. הנחייה למנהלי מחלקות לצאת קרן: 

דברת: הרי לימור הכינה את כל המסמכים לגבי מכרזים שעומד לפוג תוקפם או 
ושלושה   צריכים לצאת להארכות מתוקף החוזה שלהם. צריך מישהו שיעשה מעקב

של מכרז  ותם מה הסטאטוסחודשים לפני תום המכרז יתקשר למנהלים וישאל א
 חדש 

 קרן: שלושה חודשים זה לא מספיק, צריך חצי שנה. 

מחלקות מה סטאטוס   ילימור עושה מעקב ומודיעה למנהלכן צריך חצי שנה וערן: 
 המכרז שלהם. 

 ובנוסף לזה מתזכרתת וכן ולימור: נכון מאד, אני שולחת אין ספור מיילים לתזכור
טלפונית את מנהלי המחלקות/אגפים לצאת למכרזים או להאריך חוזים שקיימת 

בהם אופציית הארכה וגם מעדכנת במידע זה את הממונים שלי, אבל כנראה מנהלי 
כי אין לי סמכות. )ולכן זה גם לא יותר מידי המחלקות/אגפים לא סופרים אותי 

 באחריותי(.  



 

 

 

 

 הבא. ואולי אבקש שתכתבי גם אותי בתזכורות.  דברת: מעניין אותי להפיק לקחים ל

 לימור: אני יכולה להעביר לך את המיילים ששלחתי.

למנוע את  כדי ולעשות מה שניתן  להפיק לקחים להבאדברת: העבר לא מעניין אותי 
 זה. 

 לימור: אז לכתב אותך?

במכרז זה  דברת: אני אחשוב ואודיע לך.  אני מבקשת שזו תהיה ההארכה האחרונה  
כי לא נאשר הארכה נוספת. וגם ע"פ החישוב במסמך המוצג לפנינו על המסך העלות  

 ממחיר המכרז.  25%היא פחות מ  ותהנוספת של ההארכ

הוא יסיים את אמר לנו שיסיים את תהליך המכרז עד סוף נובמבר  דני: העו"ד
 התהליך. 

אבי: אנחנו בשלבים סופיים של המכרז אבל פרסום וקבלת הצעות זה בערך סוף  
אנחנו ממש אוקטובר תחילת נובמבר כי החגים די מבטלים עבודה בחודש ספטמבר. 

 ו בסוף ההליך. אנחנו עשינו פינג פונג עם הלשכה המשפטית ואנחנערוכים. 

בשלושה חודשים נוספים  479/17: הועדה מאשרת הארכת מכרז פומבי מס' החלטה
קבלן חדש המוקדם מבין שניהם.  תחילת התקשרות עםאו עד  31/12/21כלומר עד 

 ממחיר המכרז.  25%כמו כן, העלות הנוספת בהארכה אינה עולה על 

 כולם בעד.   –: פה אחד הצבעה 

 

מתן שרותי פינוי מפחים, עגלות, מכולות וטמוני קרקע   – 435/16מכרז פומבי מס' 
 הארכה מיוחדת נוספת.  –בעיר 

ערן: בישיבה הקודמת הצגנו את נתוני משכ"ל לאחר בדיקתם את המכרז החדש  
שלנו על פי חומרים שהעברנו להם. ביקשתם מאיתנו בנוסף לכך לערוך בדיקת 

ה"ש וביקשתם להאריך שוב את מחירים גם מול רשויות אחרות דומות לרמוהשו
את המכרז.  יתכן גם שתהיה החלטת ועדת מכרזים לפסול את המכרז החדש ואז  

נצטרך לצאת מחדש למכרז נוסף וזה יכול לקחת זמן. לכן אנחנו מבקשים הארכה  
יתכן  מעלות המכרז. 25%נוספת של חמישה חודשים.  העלות הנוספת היא פחות מ 

 א מאריך?שיש לקבלן זכות להגיד שהוא ל

אבל בכללים של הפסקת הסכם ולא  בגלל   אבי: יש לו זכות להפסיק את ההסכם,
מה אומר  ש סעיפי יציאה וצריך לבדוק בהסכם עצמו.עצם ההודעה על הארכה. י 

 לסירוב שלו. 

. כלל ההארכות  02/2022חמישה חודשים נוספים זה עד סוף טוב מדובר על דברת: 
 ש"ח לבית אב וזה נמוך מהעלות   26ונמשיך לשלם  חודשים 8המיוחדות שהן סך 

 



 

 

 

 

 

ובמקביל הועדה מבקשת  ממחיר המכרז  25%והעלות שלהן אינה עולה על  המוצעת
 שתמשיכו את הברור של העלויות ברשויות אחרות.

 רמי: אז במקביל יוצאים למכרז חדש. 

עובדות לפי קוב דברת: לא יוצאים למכרז חדש אלא בודקים מול רשויות אחרות ש
ולא לפי בתי אב כפי שזה אצלנו וכן עלויות הטמנה שערים אחרות משלמות עבורה 

 ואצלנו אנחנו משלמים לחירייה. כדי לקבל פרופורציה אם קיימת עליית מחירים.

חודשים   5: הועדה מאשרת את הארכת המכרז המיוחדת השנייה למשך החלטה
המוקדם מבין    -ההתקשרות עם קבלן חדש תחילת או עד  31/2/21נוספים כלומר עד 

  25%שניהם. כמו כן העלות הנוספת של סה"כ הארכות המיוחדות אינן עולות על 
מעלות המכרז. במקביל הגורמים המקצועיים ימשיכו בבדיקת העלויות ברשויות  

 אחרות. 

 כולם בעד   –פה אחד  הצבעה:

 

 

 דוברת וייזר

 ס' ר' העיר ויו"ר הועדה

 

 

 

 

  


