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 70פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

בחדר ישיבות  26/10/21מישיבת הועדה שהתקיימה בתאריך 

 משתתפים: 

מ"מ יו"ר  - מר רמי ברלב 

חבר  - מר מיכאל דורון

חבר  - מר יעקב קורצקי

מוזמנים:

מבקר  - מר ניסים בן יקר

מנכ"ל -  מר ערן שוורץ

ע' מנכ"ל  -  גב' ניצן פרל

ס' גזבר  - רויטל פיטרמןגב' 

  מנהלת אגף ביצוע תשתיות  - גב' ליליה מאלישב

מנהל אגף רישוי, בנייה ותפעול.  -  מר ארז לביא

חשב הנדסה  - מר עופר בראון

מנהל מח' תאום הנדסי וניקוז. - מר אדיר אברהם 

ס' יועץ משפטי  עו"ד קרן ג'קמן מזרחי

מנהל מח' תברואה -  מר איציק כהן

מנהל מח' רכב  -  בני עוקשימר 

מזכירת הועדה  -  גב' לימור נסט

יועצת חיצונית משרד עו"ד גרוס  - עו"ד מור סננס 

יועץ חיצוני משרד עו"ד ויינברגר ברטנטל  - עו"ד אבי רפאלי 

יועץ חיצוני  - מר איתי פרס

יועץ חיצוני  - מר ליאוניד שרמן

יועץ חיצוני  -מר אריה שוסטר 



 

 

 

 

 נוכחים: 

 הקבלנים

 

 בהעדר: 

 יו"ר - גב' דברת וייזר

 חבר  -  מר דני לביא

  חברה  - גב' בת שבע אלקובי

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

 

 סדר היום: 

מתן שרותי הריסה, פרוק, פינוי ואחסנה של מבני,   – 553/20מכרז פומבי מס' 
מתקנים וחצרות בתחום המוניציפלי של העיר רמה"ש ומרחב התכנון של הועדה  

 הצעות כדלקמן: 3. בפתיחת התיבה נמצאו פתיחה-המקומית רמה"ש 

 הפחתה 12% - אגת חומרי בניין בע"מ 

 הפחתה  21.12%    -   יקר בראשי בע"מ 

 הפחתה 19% - חסן עאסי  עראקי גמאל

 

 הפחתה 15% -    אומדן 

 

  פתיחה. –קבלת שרותי הדברת מזיקים ברמה"ש  – 565/21מכרז פומבי מס' 
 הצעת מחיר פר חודש(.  הצעות, לא כוללות מע"מ כדלקמן: 2בפתיחת התיבה נמצאו 

 ₪ )הצעה הוגשה רק בעותק אחד(  16,940 - בע"מ א.ע.כהן הדברות

 ₪ 23,783 -  טבע הדברות בע"מ

 ₪ 23,790 -  גיא סלע/ג.נ. סלע

 

 ₪ 20,000 -    אומדן 

 



 

 

 

 

ביצוע עבודות תחזוקה ופיתוח של מערכות וחיבורי   – 558/21מכרז פומבי מס' 
 הצעות כדלקמן:  4. בפתיחת התיבה נמצאו פתיחה – ניקוז

 הפחתה 12.51% -  בע"מ  לבי.או.טי בניה וניהו

 הפחתה 13.33% ובניה בע"מארזים מערכת צנרת תשתית 

 הפחתה 21.80% -  אסיא חברה קבלנית בע"מ

 הפחתה  15.5% - י.א.ד.י.ב הנדסה קבלנית בע"מ

 

 הפחתה 15%    -     אומדן 

 

 

להפעלת מערך כלי תחבורה זעירים שיתופיים, ללא  – 570/21מכרז פומבי מס' 
 ן. דיו  –תחנות עגינה בעיר רמה"ש, המבוסס על טכנולוגיית סלולר 

מור: אנחנו בהליך בדיקת ההצעות שהוגשו למכרז זה וע"פ תנאי המכרז על 
למכרז החתום ע"י בעלי השליטה נים י המציעים לצרף להצעתו שאלון ניגוד עני

חתום   ענייניםבמציע ומנכ"ל המציע. חברת בירד ריידס ישראל צרפו אישור ניגוד 
ע"י מנכ"ל החברה ללא צרוף שאלון נוסף. לא ברור מי בעל השליטה בחברה והאם  
צרף השאלון כנדרש. אנחנו מבקשים מהועדה לאשר לנו לפנות למציע בירד ריידס 

על מנת לבצע השלמה מולו האם המנכ"ל הוא גם בעל השליטה וחתם גם בכובעו זה 
 ליטה.או שיש צורך בהשלמת שאלון חתום ע"י בעל הש

הועדה מאשרת את הבקשה של היועץ החיצוני משרד עו"ד גרוס לפנות   החלטה:
 למציע בירד ריידס להשלמה כאמור. 

 כולם בעד. - פה אחד  הצבעה:

 

 

למתן החכרת רכב בשרותי ליסינג תפעולי עבור עיריית   – 560/21מכרז פומבי מס' 
 החלטה.  –רמה"ש 

חת ההצעות ובדיקתן הסתבר כי שתי  חברות. לאחר פתי 5שוסטר: למכרז זה ניגשו 
הצעות נפסלו, חברת ח. חסון לא הגישו ערבות וחברת ש.שלמה לא עמדו בתנאים  

ואילו הם נתנו רק רכב אחד דבל קבינה   4X4רכבים דבל קבינה  2כיוון שביקשנו 
4X4  2והרכב השניX4. 

 רמי: אלו היו תנאי סף? 



 

 

 

 

: זה היה כתוב במסמכי במכרז כתנאי קבלה. בשלוש ההצעות האחרות  שוסטר
,   תנאים נלווים 20%מחיר,  60% הפרמטרים הבאים:שהוגשו השקלול היה ע"פ 

ההצעות ע"פ פרמטרים אלו המציע שיצא  3איכות. לאחר ששקללנו את  20%
וא הוא פרי ירוחם חברה לרכב בע"מ . והמקום השני ה 99.5%עם במקום הראשון 
 .96%עם  דומיקאר בע"מ

 רויטל: האם בשקלול התחשבנו בחלוקה לפי סוגי רכבים? 

  5%בשקלול המחיר, מיני ואן  85%שוסטר: בוודאי לרכבים פרטיים משקל של 
 . 10%ורכבים תפעוליים 

 רמי: מי נותן את השרות היום?

 בני: פרי ירוחם. 

 שוסטר: ניגשו למכרז חברות ליגה לאומית 

 בים חשמליים? ערן: מה לגבי רכ

 שוסטר: רק בפרטיים יש רכבים חשמליים. 

 רמי: כל המכוניות עם וו גרירה? 

 בני: רק טנדרים. 

הועדה מקבלת את המלצת הגורמים המקצועיים ומכריזה על חברת פרי  החלטה:
ירוחם חברה לרכב בע"מ, אשר קיבלה את הציון הגבוה ביותר בשקלול כל 

היא חברת דומיקאר בע"מ שקיבלה   2ר מספר הפרמטרים, כזוכה במכרז זה וכן כשי
 בשיקלול את הציון השני הגבוה ביותר. 

 

 כולם בעד.   –: פה אחד הצבעה 

 

 

 

 

 רמי ברלב 

 מ"מ יו"ר הועדה

 

   


