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 88פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

בחדר ישיבות  17/5/22מישיבת 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

גזבר ) נכח חלקית בוועדה(. -מר גידי טביב 

יועץ משפטי )נכח חלקית בוועדה(.  - עו"ד מיכה בלום

מנהלת תחום בכירה, הסכמים, מכרזים והתקשרויות.  עו"ד עדי דייג הלפרן 

. ס' גזבר - גב' רויטל פיטרמן

מנהל אגף מערכות מידע.  - מר אמיר הראל 

מנהל אגף שפ"ע.  - מר רועי דביר 

מזכירת הועדה.  - גב' לימור נסט

בהעדר:

מנכ"ל. - מר ערן שורץ

יו"ר הוועדה. - גב' דברת וייזר 

חברה. גב' בת שבע אלקובי 

חבר.  - מר מיכאל דורון 

חבר )ירון גדות מחליף(. - מר שמואל גריידי

סדר היום:

ניהול הרשת   IOT –יעוץ, ליווי וישום פעילות תשתיות תקשורת ו  – 572/21מכרז פומבי מס' 
 דיון.   –ואבטחת מידע העירונית 

אמיר: מדובר במכרז הכולל שלושה אשכולות שהם תפעול וניהול רשת התקשורת האקטיבית  
ומוצרי אבטחת מידע ויעוץ ופיקוח על תשתיות התקשורת הפאסיבית העירונית וגם פריסה,  

. ציינו בחומר המכרז שמצורף טופס ניגוד עניינים  IOT –תחזוקה והתקנה של תשתיות תקשורת ו 
אותו אבל בפועל שכחנו להוסיף את הטופס לחומר המכרז ולכן אני מבקש את שצריך למלא 

 אישורכם לפנות למציעים  ולבקש השלמת מסמכים חסרים. 



 

 

 

מאשרת את בקשת מנהל אגף מערכות מידע לפנות למציעים ולבקש מהם השלמת  : הועדה החלטה
 מסמכים. 

 כולם בעד.  –: פה אחד הצבעה

 

הארכה   –רותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים ברחבי רמה"ש ש – 456/17מכרז פומבי מס' 
 מיוחדת. 

מסתיים המכרז הנוכחי ואילו מכרז  31/5/22רועי: מדובר בעבודה שרובה עם מטאטא. בתאריך 
או עד חתימה על  בחוזה ימים 90 של אנחנו מבקשים אורכהחדש כבר מספר ימים לפני פרסום. 

מדובר על הארכה שהיא מעבר לאופציות המוקדם מבניהם.  – במכרז החדש הסכם עם הזוכה
 נוצלו. כבר הארכה שניתנו בתוקף המכרז כיוון שכל הארכות אלה 

 רמי: מבחינת היעוץ המשפטי אין בעיה? 

י ביחס מבחינת השווי הכספ 25%של התוספת המבוקשת לא עולה על  התוספת הכספית עדי: אם
 לתקופת החוזה המקורית.

באורכה המבוקשת ביחס לתקופת החוזה  25%רועי: לפי החישוב לא מגיעים לתוספת של מעל  
 המקורית. 

הועדה מאשרת את בקשתו של מנהל אגף שפ"ע להארכה מיוחדת של החוזה במכרז זה ל  החלטה:
 ם. הראשון מבניה  – במכרז החדש ימים או עד חתימת החוזה עם הזוכה 90

 כולם בעד.  –: פה אחד הצבעה

 

 הארכה מיוחדת.  –פינוי מחזור כתומים  – 428/16מכרז פומבי מס' 

ימים בחוזה כיוון שכל   90של . אנחנו מבקשים אורכה 30/6/22רועי: מכרז זה מסתיים בתאריך 
הראשון  –אופציות ההארכה במכרז נוצלו כבר או עד חתימת חוזה עם הזוכה במכרז החדש 

בישיבה ולכן לפי   עליו דיברתיהסכומים במכרז זה נמוכים יותר מהמכרז הקודם מבניהם. 
תקופת באורכה המבוקשת ביחס ל (20%)אלא פחות מ   25%החישוב לא מגיעים לתוספת של מעל   

 המכרז החדש נמצא מספר ימים לפני פרסומו. החוזה המקורית.

  90: הועדה מאשרת את בקשת מנהל אגף שפ"ע להארכה מיוחדת של החוזה במכרז זה ל החלטה
 הראשון מבניהם.  –ימים או עד חתימת החוזה עם הזוכה במכרז החדש 

 כולם בעד.  –: פה אחד הצבעה

 

 – 426/15מס' + מכרז פומבי   הארכה  –כיפת ארנונה ועוד שרותי א – 377/14מכרז פומבי מס' 
 שרותי אכיפת חנייה ועוד. 

פנייתו לוועדה ומונח כרגע בפני  הגזבר מודיע לחברי הוועדה שהרקע למכרזים אלה מפורט במכתב
 חבריה. 

אורכות רבות שהאחרונה מבניהן  )שביעית במספרה( היא עד אמצע  במכרזים אלה ניתנו  גידי:
העיריה פרסמה מכרז לשרותי אכיפת ארנונה וכן לשרותי אכיפת   11/2022במקביל ב . 2022שנת 

חניה ובמועד פתיחת המעטפות ביקשו חברי ועדת המכרזים שאפרסם שוב מכרז למנהל מח' 
והגיעה מועמדת להיות פקידה ולבסוף   יםו  מכרזגביה/קבלת קהל וכן לעובדת גביה. אכן פרסמנ

 התחרטה.  



 

 

 

למכרז מנהל גביה ניגשו ארבעה מועמדים וכשזימנו אותם לראיון שניים מהם כלל לא הגיעו ואחר  
 הודיע שלא יגיע ואילו הבחור שרצינו לבחור בו התחרט גם הוא. ואז יצאנו שוב למכרז. 

על מנת לתת אפשרות לאנשים פה להתקדם והתעקשנו  יעקב: אני ביקשתי שתצא למכרזים האלה 
 כדי שעובדים מהאגף ולא רק מהאגף יתקדמו ואם הם לא ניגשו אז נמשיך כרגיל.

שנים   4כמו ניסיון של  גידי: זה מראש לא היה מיועד לפקידות פה כי הן לא עומדות בתנאי הסף
   וכו' והן לא ניגשו.

 גם על שיפור בשכר?  רמי: האם הקידום של האנשים יכול להשפיע

משכר מנכ"ל. כרגע מקורח הנסיבות שציינתי   40%-30%גידי: מנהל בגבייה זה חוזה אישי של 
 (. 7/6/22)כאשר הבג"צ הוא עד  31/5/22אנחנו מבקשים הארכת החוזה במכרז זה עד 

ציון: אם ועדת המכרזים רוצה להכריז על זוכה במכרז שהוצאנו אז נעבור לשלב בדיקת איכות 
 ההצעות שהוגשו במכרז ולאחר מתן הציונים ניתן יהיה להכריז על זוכה במכרז.

לתפקיד פקידת גביה וכן מנהל גביה וכרגע אנו מבקשים את אישור  יצאנו לפרסום נוסףגידי: 
. מכיוון שחישוב ההגדלה  31/5/22להארכת שני המכרזים המצוינים מעלה עד לתאריך הועדה 

החלטת הועדה  25%עולה על  אחד ממכרזים אלההמצטברת ביחס לתקופת החוזה המקורית בכל 
 תובא בפני מליאת העיר לאישורה. 

ן הוועדה מאשרת את בקשת הגזבר להארכת החוזים במכרז אכיפת גביית ארנונה וכ החלטה:
החלטה זו תובא בפני מליאת העיר . 31/5/22אכיפת גביה במכרז דוחות חניה עד  לתאריך 

 .25%לאישורה כיוון שחישוב ההגדלה המצטברת ביחס לתקופת החוזה המקורית עולה על 

 כולם בעד.  –: פה  אחד הצבעה

 

 

 

 רמי ברלב 

 מ"מ יו"ר הועדה


