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 76פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

בחדר הישיבות 30/11/21מישיבת הועדה שהתקיימה בתאריך 

משתתפים: 

מ"מ יו"ר  - מר רמי ברלב 

חבר  - מר דני לביא 

חבר  - מר יעקב קורצקי 

מוזמנים: 

מבקר  - מר ניסים בן יקר 

ס' יועץ משפטי עו"ד קרן ג'קמן מזרחי 

מנכ"לע'  - גב' ניצן פרל

ס' גזבר  - גב' רויטל פיטרמן 

מנהל אגף רישוי, בניה ותפעול - לביא  מר ארז 

מנהלת אגף ביצוע תשתיות   גב' ליליה מאלישב

חשב הנדסה - מר עופר בראון 

מנהל מח' תאום הנדסי וניקוז  - מר אדיר אברהם 

שומים אגף מחשוב ימנהלת מח' י גב' אורלי גולדשטיין 

הועדה מזכירת  - גב' לימור נסט 

מעלות צפון  31יועץ חיצוני חברת  - מר אלי פאקירו 

יועץ חיצוני   - מר מעוז גילה

יועץ חיצוני  - מר אילן דמבינסקי

נוכחים: 

הקבלנים

בהעדר: 

יו"ר - גב' דוברת וייזר 

חבר  - מר מיכאל דורון 

חבר  -מר ירון גדות 

חברה גב' בת שבע אלקובי 



 

 

 

 מנכ"ל - מר ערן שורץ 

 

 היום: סדר 

קלדנות בישיבות הועדה המקומית לתכנון  למתן שרותי הקלטה, תמלול וביצוע  – 576/21מכרז פומבי מס' 
 פתיחה.  –ובניה, מליאת המועצה וועדות העיריה. 

 בפתיחת התיבה נמצאה הצעה אחת, לא כוללת מע"מ כדלקמן: 

 ₪ לעמוד 14.90 -  חבר תרגומים בע"מ 

 ₪ לעמוד 16.00 -    אומדן 

 

 פתיחה. - צילום ושטיפת קווי ניקוז  – 573/21מכרז פומבי מס' 

 הצעות כדלקמן:  2בפתיחת התיבה נמצאו 

 הנחה  7.77%  ארזים מערכות צנרת, תשתית ובניה 

 הנחה  20.55 מאירי טכנו' מתקדמות לתשתיות בע"מ 

 הנחה  10%     אומדן 

 

 –ומיקרוסופט   ESRIת פלטפורמות רותים מקצועיים בתחום התוכנה מבוסס יש -567/1מכרז פומבי מס' 
 החלטה. 

נתבקשנו לבדוק את איכות החברה שהגישה את הצעתה למכרז  30/11/21מתאריך אורלי: בישיבת הועדה 
 זה.

 רמי: אני מבקש מהיועץ של המכרז להזכיר לנו מה הועדה ביקשה מכם בישיבתה הקודמת.

למכרז וכן את ההצעה שהגישה חברה זו. אילן: נתבקשנו לברר את איכות החברה שהגישה הצעתה  
לראיון עם המציע, המלצות וקורות חיים קיבלה החברה ציון  לשלוש: מבחינת איכות ההצעה שמחולקת

) סעיף האיכות  . מציון האיכות 44.05%שהם   26+ המלצות  25.8סיון י+ נ 36.3שהם ראיון  נקודות 88.1של 
  (30%והמלצת לקוחות  30%סיון י,  הנ40%ן שמתוכו הוא  איוי מהציון הסופי כאשר משקל הר 50%מהווה 

. 

נקודות )משקל הסעיף מתוך הציון הסופי   50מהציון הסופי קיבלה החברה  50%מבחינת המחיר שמהווה 
100% .) 

 סיכום זה מופיע בעמוד השני במסמך שקיבלתם. 44.05+   50=   94.5סה"כ הניקוד של החברה: 

ועמדה כל תנאי   את כל בחינות האיכות והציון טוב מאד כה כיוון שעברהאנחנו ממליצים על חברה זו כזו
 המכרז כנדרש. 

: הועדה מקבלת את המלצת הגורמים המקצועיים ומכריזה על חברת גאו דע כזוכה במכרז זה  החלטה
 לאור הציון הגבוה שקיבלה בבחינת ההצעה ועמידתה בכל תנאי המכרז כנדרש.

 בעד.כולם  -  : פה אחד הצבעה

 

 רמי ברלב 

 מ"מ יו"ר הועדה




