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 78פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

בחדר ישיבות ובזום  28/12/21מישיבת הועדה שהתקיימה בתאריך 

 משתתפים: 

מ"מ יו"ר  - מר רמי ברלב 

חבר  - מר דני לביא

חברה )בזום(  -גב' בת שבע אלקובי

 חבר )בזום(  -מר יעקב קורצקי

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

מוזמנים:

מבקר  - מר ניסים בן יקר

)בזום(   גזבר - מר גידי טביב 

ס' יועץ משפטי  ג'קמן - גב' קרן מזרחי  

ס' גזבר )בזום(  -גב' רויטל פיטרמן

מנהלת אגף ביצוע תשתיות  - גב' ליליה מאלישב

חשב הנדסה  - מר עופר בראון

מנהל אגף מערכות מידע - מר אמיר הראל

מנהל מח' תיאום הנדסי וניקוז  - מר אדיר אברהם 

 ס' מנהל אגף הכנסות העיריה וממונה על אכיפת גביה -  מר ציון ברדה 
 )בזום( 

 מנהל הארנונה וממונה על הכנסות העיריה )בזום(  - מר ינון ברבי

יועצת חיצונית משרד עו"ד ב.חייקין - עו"ד שירי זאבי

יועץ חיצוני  -  מר מעוז גילה

מזכירת הועדה  - גב' לימור נסט



 

 

 

 

 נוכחים: 

 מ.ג.ע.ר גרופ  –" ו 92נציג "מילאון   – מר רועי מכבוש  

 

 : בהעדר 

 יו"ר - גב' דברת וייזר

 חבר  - מר מיכאל דורון

 מנכ"ל -  מר ערן שורץ 

 ע' מנכ"ל  -  גב' ניצן פרל

 

 סדר היום: 

למתן שרותי לשכת שרות, מיחשוב וכ"א למח' הגביה.   – 568/21מכרז פומבי מס' 
 )המחירים אינם כוללים :מעטפות כדלקמן 3פתיחה. בפתיחת התיבה נמצאו  –

 .מע"מ(

)להצעה   ריק. -פרק ב'   ₪ 929,649.5לפרק א בלבד סה"כ  - מ.גרופ מ..ג.ע.ר 
 הצעת מחיר בנפרד(.  + ערבות + במעטפה מצורף דיסק און קי

₪ )להצעה מצורף המעטפה דיסק  692,245לפרק ב' בלבד סה"כ  –בע"מ  92מילאון 
 און קי והצעת מחיר במעטפה.( 

)יש דיסק און קי סה"כ   לא נרשם –לפרק ב'   –א.ע.הורביץ ניהול ואחזקות בע"מ 
 ( מחובר למכרז והצעת מחיר במעטפה נפרדת 

 :  Bטור  A Xהצעה לשנה טור 

 ₪ 75,000                 ללא הגבלת זמן   עלות שיחה - ברורים 

 ₪ 80,560                                                       הודעה ראשונה

 ₪ 58,995                                                           הודעה שניה

 ₪ 11,400                                                             עיקול בנק 

 ₪  20,875                                                       ברישום  עיקול

 ₪ 233,415                                                         עיקול בפועל 

 

 



 

 

 

 

 ₪   906,260               פרק א   אומדן

 ₪  694,250פרק ב                                                     אומדן 

 

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

הצעות למכרז זה של חברת מאירי וחברת ארזים. שתי  2רמי: מזכיר לכם שהגיעו 
 החברות היו צריכים להשלים מסמכים " לא קריטיים" למכרז. 

לאחר שפנינו לשתי   םרק חברת מאירי השלימו את המסמכים החסרימעוז: 
שלפניכם  החברות. חברת ארזים לא שלחה את ההשלמות המבוקשות. בטבלה 

החברות לא הגישו את הנדרש בסעיף   2ואתם יכולים לראות מה כל חברה הגישה. 
 אך זה אינו נדרש בשלב זה.  -  25

קצועיים ומכריזה על חברת מאירי החלטה: הועדה מקבלת את המלצת הגורמים המ 
כזוכה במכרז זה לאור המחיר זול יותר שנתנה וכן לאור עמידתה בתנאי הסף  

 רש. דובהשלמת המסמכים כנ 

 

 כולם בעד.   –: פה אחד הצבעה 

 

 

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

חבר תרגומים בע"מ. נדרשו השלמות לא  עופר: למכרז זה הוגשה הצעה אחת של 
ל הושלם כנדרש ואני ממליץ לקבל את הצעה זו. גם ההמלצות ושל תנאי סף. הכ

 שחברה זו הגישה הן תקינות.

ויש   עמודים של כל מה שנתבקש במכרז 3רמי: יש לפנינו מסמך מסכם של 
 רובריקות ע"פי דרישות המכרז והכל מלא ותקין.

: הועדה מקבלת את המלצתו של עופר בראון ומכריזה על חבר תרגומים  החלטה
בע"מ כזוכה במכרז זה לאור העובדה שחברה זו היא ההצעה היחידה שהוגשה  

 ועומדת בכל תנאי המכרז והשלמת המסמכים כנדרש. 

 . כולם בעד   –: פה אחד הצבעה 

 

 

 



 

 

 

 

  –הקמת תשתית מחשוב ותפעול למוקד ומשל"ט עירוני  – 566/21מכרז פומבי מס' 
 עדכון. 

עדה זו על מנת לקבל אישור לפנייה למציעים לצורך ואמיר: לפני כשבועיים הגעתי לו
המציעים. אני מזכיר לכם שמכרז זה מחולק לשני  3השלמות מסמכים של 

מערכת שליטה ובקרה   –ב  ולוגם אשכ  106 מערכת מוקד -אשכול א  אשכולות:
קה. לאחר פנייתי למציעים לצורך השלמת מסמכים,  יט יעירונית ומערך וידיאו אנל

שני המציעים של פרק א חברת מטרופולינט וחברת מ.ג.ע.ר לא השלימו את 
 –המסמכים כנדרש ולכן צריך עומדים בתנאי הסף וצריך לפסול אותם. לגבי פרק ב 

והיא השלימה את כל  ה היא חברת אוקטפוס החברה שהגישה הצעה לפרק ז
המסמכים כנדרש. אי לכך עומדת בתנאי הסף. לכן אנו נמשיך עם חברה זו לשלב  

 שלב דרוג האיכות.  -הבא  

שתי החברות שהגישו הצעותיהן למכרז זה בפרק א שהן מטרופולינט וגם  החלטה:
ז ואינן עומדות  מ.ג.ע.ר נפסלות כיוון שלא הגישו את החומר כנדרש במסמכי המכר

ואילו המשך  נפסל. -של אשכול א של החברות בתנאי הסף. אי לכך המשך הבחינה 
הבחינה של חברת אוקטפוס שהגישה הצעתה לפרק ב ועומדת בכל תנאי המכרז 

 נמשך.  –כנדרש 

 כולם בעד.   –: פה אחד הצבעה 

 

 

 

 

 

 

 רמי ברלב 

 יו"ר הועדהמ"מ 

 

 

 

 

 

  




