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 75פרטיכל ועדת מכרזים מספר 

בזום 30/11/21מישיבת הועדה שהתקיימה בתאריך 

משתתפים: 

יו"ר - גב' דוברת וייזר

מ"מ יו"ר  -  מר רמי ברלב 

חבר  -  מר דני לביא

חברה  - גב' בת שבע אלקובי

מוזמנים:

מבקר  - מר ניסים בן יקר

משפטי ס' יועץ  עו"ד קרן ג'קמן מזרחי

 ע' מנכ"ל  -  גב' ניצן פרל

מנהל אגף מערכות מידע - מר אמיר הראל

מזכירת הועדה  -  גב' לימור נסט

מעלות צפון  31יועץ חיצוני חברת  - מר אורי קושניר

מעלות צפון  31יועץ חיצוני חברת   - מר אלי פאקירו 

בהעדר: 

חבר  - מר מיכאל דורון

חבר  - מר יעקב קורצקי

חבר )ירון גדות מ"מ(  -גריידימר שמואל 



 

 

 

 סדר היום: 

  –הקמת תשתית מחשוב ותפעול למוקד ומשל"ט עירוני  – 566/21מכרז פומבי מס' 
 דיון בבקשה להשלמת מסמכים. 

 –ואשר מתחלק לשני אשכולות: אשכול א אמיר: מדובר במכרז שנפתח לפני כשבוע 
מערכת שו"ב עירוני וידאו אנליטיקס. כאשר  –וכן אשכול ב  106מערכת מוקד 

מציעים ואילו לאשכול השני הגיש מציע אחד. לאחר   2לאשכול הראשון הגישו 
פתיחת המעטפות שהוגשו בישיבת פתיחה, עברתי על ההצעות וראיתי שחסרים 

ומיכה והחלטנו על מה נדרשות השלמות ועל מה לא  מסמכים. ישבתי עם קרן 
 נדרשות. במסמך שלפניכם רשום בברור מה שלא הוגש. 

 דברת: מה לא הוגש ואי אפשר להשלים מבחינה משפטית חוקית? 

אלא למשל מסמך הצהרת המציע שהוגש ולא  ,אמיר: זה לא שאי אפשר, אין למה
המשפטיים אמרו שאין צורך  בעותק הדיגיטלי והגורמים נחתם היה חתום אלא רק 

 להחתים אותו. הבקשה שלי היא לקבל את אישורכם להשלמת כל הנדרש. 

 דברת: מה הכוונה המערכות של ניהול מוקד? רוצים לשנות את מה שקיים היום?

 אמיר: מדובר בשיפור שירות לתושב שערן מוביל וכן חידוש המערכות. 

 ו? ידני: למה המסמכים לא הושלמו עד עכש

הם יהגשת הצעות ובדיקתן. המציעים מגישים את הצעותאנו נמצאים בהליך קרן: 
בשני עותקים ועותק דיגיטלי. במסגרת בדיקת המסמכים שהוגשו מצא אמיר שיש  

מסמכים שיש צורך להשלימם בחתימות ובנתונים. לאור מציאתו של אמיר חסרים  
ומה לא.  הוא עשה בדיקה מול המחלקה המשפטית מה ניתן להשלים ,בחומרים 
עדה תאשר את הבקשה של אמיר להשלמת המסמכים החסרים זה יהוה  וברגע שה

 ויון בין המציעים.ואי פגיעה בש

 הועדה מקבלת את בקשתו של מנהל אגף מערכות מידע ומאשרת אותה.  החלטה:

 כולם בעד.   –פה אחד  הצבעה:

 

 

 

 

 דוברת וייזר

 ס' ר' העיריה ויו"ר הועדה




