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 97פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

בחדר הישיבות 6/9/22מישיבת הועדה שהתקיימה בתאריך 

משתתפים: 

יו"ר - גב' דברת וייזר 

מ"מ יו"ר - מר דני אדמסקי

חבר  - מר דני לביא 

חבר  - מר יעקב קורצקי

מוזמנים: 

מבקר  - מר ניסים בן יקר

מנכ"ל - מר ערן שורץ

מנהלת תחום בכירה, הסכמים, מכרזים והתקשרויות.  הלפרין עו"ד עדי דיג 

ס' גזבר  - גב' רויטל פיטרמן

מנהל מח' תברואה  - מר איציק כהן 

מנהל אגף שפע - מר רועי אבידור 

מנהל מח' גינון - מר עוזי בסון

מזכירת הועדה  - גב' לימור נסט

יועץ חצוני  -עו"ד ברוך חייקין

נוכחים: 

הקבלנים

בהעדר:

חבר  - מר מיכאל דורון 

חברה  גב' בת שבע אלקובי 

ירון גדות מ"מ - מר שמואל גריידי



 

 

 

 סדר היום:

פתיחה. בפתיחת   –רותים בפסולת אריזות )כתומים(. ילמתן ש – 594/22מכרז פומבי מס' 
 )מחירים בש"ח( הצעות כדלקמן: 2התיבה נמצאו 

 

בקו     2.5 רה יצאי לכ  360  רטיל   כלי אצירה 1100 ליטר      רה יצאי לכ    םש
   

   54.9    18    8.89 בראי  

  70    17    9 הוארבי תונ

  50    20    7 ןדומא 

 

 

 דברת: האם מישהו מהקבלנים האלה זה מיש שעושה את העבודה היום?

 איציק: כן. 

 

 דיון.  –שרותי אחזקה ופיתוח גנים ציבוריים  590/22מכרז פומבי מס' 

לפי משקל של   תאחוז ההנחה במכרז מחולקבחינת ההצעות לפי . מציעים  8רועי: ניגשו למכרז זה 
צוות ל םיהבינ זוכים מוכרזים ויהיה תמחור 2עבודות פיתוח. יהיו  %40% עבודה שוטפת,   60

  התוצאות.הינו דרוג  5. סעיף הם יהזול מבינ – ילדים -, סיירת וגנישטיפהעובד גיזום, 

 דוברת: יש מי שלא עבר את תנאי הסף?

א' מתנאי הסף לא  2ברור את נספח בלא מילא  שהוא בדרוג במקום ראשון רועי: הקבלן סגלוביץ
עובדים. ולא סיפק אסמכתאות   25ציין כמות עובדים, כאשר היה צריך לספק אסמכתא לפחות ל 

 שאינם ברורים בהצעתו. נתוניםשנים האחרונות ועוד  3לגבי עבודה ברשויות ב 

יש אופציה   עדי: אולי כדאי לזמן אותו לברור. גם על אישור רואה החשבון שלו אין חתימה.
 להשלים מסמכים ויש אופציית הזמנתו לברור.

 דברת: הוא הכי זול היום?

 רועי: כן. פיתוח בגן מקום שני 

ה לא מימשה איתם את כל אופציות  יכיוון שהעיריעדי: פיתוח בגן הגישו עתירה וצו מניעה. 
 ההארכה והם לא קיבלו צו ויש עתירה תלויה. ועומדת. 

 עומדים בתנאי הסף.רועי: פיתוח בגן ותלתן שרותי אחזקה 

 .  .2נספח א'וכן מחיקות בטיפקס ברועי: אלג'ם גם הגישו מסמכים לא ברורים 

הקבלן וייס יוסי צריך להשלים אישור רו"ח. השביל הירוק צרף הבהרה בדבר הרשאה קודמת אך  
ולא ניתנה הכרעת דין  2018ובשנת   ן גיזוםישנים בעני 13 -כ  לא פרט לגביה אלא רק שקרתה לפני

 ציין מספר תיק ופרטים נוספים. 

 כי זו הכרעת דין.בעניינו  עדי: זה פלילי

 שנים?  12דברת: זה לא המקרה שהיה אצלנו לפני 



 

 

 

 קשור להגבלים עסקיים.  יכול להיות עדי: זה

 ברת: מה כתוב בתצהיר? 

 עדי: שצריך לפרט אבל הוא פרט בכללי ובמאגרים לא הצלחתי להעלות את זה. 

  כשעברתי על חוברות המכרז כהכנה לישיבה זו. 8הוא מס'  .רועי: גוון ירוק לא מילא אחוזים 
 בנספח של ההסכם.הוא כן מילה את האחוזים כנדרש אבל ש גיליתי

 דברת: אני בעד שנקבל את זה. 

 משפטית כדי לא לקבוע מסמרות.  כדאי לוותר על חוו"ד 0עדי: גם אם נשלים  

אנו לא נדרשים לחוו"ד משפטית לעניין אפשרות החילוץ כי הוא מדורג   8דברת: לגבי מציע מס' 
ציע  מכמו כן אני מבקשת לזמן את הבכל מקרה במקום שמיני וזה לא רלוונטי לקבלת החלטה. 

קה האם עומד בתנאי הסף  הזול ביותר ערן סגלוביץ לברור בעניין הגשתו מסמכים לא ברורים ובדי
בברור, מילא באופן חלקי את  2כן לזמן את אלג'ם לברור כיוון שלא מילא את מסמך א'וכמו 

 מסמכי המכרז וכד'. 

)הכוללת את יעקב קורצקי, דברת  : הועדה מחליטה לזמן לברור בפני ועדה מצומצמת החלטה
.  כמו כן,  אלג'ם המציעסגלוביץ וכן את את המציע ערן  וייזר, רועי אבידור ועדי דייג הלפרן(

הועדה מבקשת לבקש מהמציע השביל הירוק המשך הבהרה להרשאות קודמות, קבלת פסק הדין 
 בעניינו וכו'. 

 כולם בעד.  –פה אחד  הצבעה:

 

 

 

 

 

 

 דברת וייזר 

   יו"ר הועדה

  

 

  

 

 

 


