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 30.8.2021מיום  2021-9 פרוטוקול  וועדת מכרזים 
 

 משתתפים:
 

 יו"ר הוועדה-מר יהודה חיים
 חבר וועדת מכרזים-מר אופיר יחזקאלי

 היועהמ"ש לעירייה.-יוסף-עו"ד אריאל בר
 הרווחה.מנהלת אגף -ד"ר שלומית פחימה

 מנהל המתנס"ים-מר אלעד קוז'יקרו
 

 :נכחו
 

 בע"מ. ששי קרור  נציג חברת
 בזום.-נציג חברת צ.מ.ב. הנדסת מיזוג אויר

 
 רכזת הוועדה-: יצחקי אהובהרשמה

 
 -:על סדר היום

 
 פתיחה.-היכל התרבותבמיזוג שידרוג ורכישת מערכת  – 21/2021מכרז    .1
 החלטה. –מסיכון לסיכוי  – 25-2021מכרז    .2

 
 פתיחה.-מיזוג היכל התרבות – 21/2021מכרז    .1

 
 .2021לאוגוסט  6-5המבשר, וגלובס ביום מ פורסם בעיתונים:

 
 26.8.2021 מועד אחרון להגשה:

 
 מעטפות. 3בתיבה נמצאו 

 
 08.49בשעה  26.8.2021ביום  תקבלהה – 1מעטפה מס' 

 
 -במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ:

 

  '35.000ע"ס  800879823233015470005/1ערבות בנקאית בנק לאומי מס ₪ 
 חיפה.-ע"ש שירות הוגן 26.10.21תוקף 

 .מסמכים חתומים 
 משתתף. הצהרה 

 .נסיום קודם 

 .המלצות 

 .מידע ארגוני 

 .אישור רואה חשבון 
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 .הצהרת משתתף בדבר עבדים זרים 

 .הצהרת משתתף בדבר חוק גופים ציבוריים 

  הנחה. 10.7% –הצעת מחיר 

  אש"ח לא כולל מע"מ. 525.798 –אומדן מסתכם ב 

 .עותק נוסף חתום 
 

 .10.51שעה  – 25.8.2021ביום  תקבלהה – 2מעטפה מס' 
 

 :במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ     
 

     '26.10.2021בתוקף  35.000, ע"ס 182100193ערבות בנקאית בנק מזרחי מס  
 הנדסת מיזוג בע"מ. ע"ש צ.מ.ב               

      הנחה. 10% –אש"ח  529.920מחיר 

     .הצהרת משתתף 

     .מידע ארגוני 

     .נסיון קודם 

     .המלצות 
     .הצהרת מציע ואישור רו"ח בדבר עבודות בשנים האחרונות 

     .הצהרת משתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

     .הצהרת משתתף בדבר עובדים זרים כחוק 

     .אישור רואה חשבון חתום 

     .רשיון קבלן 
 

     
 09.58שעה  -  25.8.2021התקבלה ביום   – 3מעטפה מס' 

 
 -במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ:

 

    אלש"ח. 35,000ע"ס  – 02814631בנק פועלים מס' –ערבות בנקאית 
 בע"מ. י, ע"ש קרור שש 26.10.2021תוקף   

     הנחה . 2% –+ מע"מ אלש"ח  588,800מחיר 

   .הצהרת משתתף 

 .מידע ארגוני 

 .נסיון קודם 

 .המלצות 
 .הצהרת מציע ואישור רו"ח בדבר עבודות בשנים האחרונות 

 .הצהרת משתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  

 צהרת משתתף בדבר העסקת עובדים זרים כחוק.ה 
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   .אישור רו"ח חתום 

   .כתב שיפוי 

   .רשיון קבלן 

   ר ניהול פנקסי חשבונות.אישו 

  .אישור לצורך ניכוי מס 
  .תעודת עוסק מורשה 

 רכישת מכרז.-קבלה 
  

 מסיכון לסיכוי -  25/2021מכרז מס'    .2
 

בערבות שהוגשה , הערבות  נמצא פגם מסויים  - יוסף-יועמ"ש עו"ד אריאל בר
, )נקרה ערבות מטיבה(, לא רואה 11.10.2021במקום  11.11.2021הוגשה עד תאריך 

 מדובר בטעות סופר ברורה.-מקום לפעול
 

הוגשה הצעת יחיד של נעמ"ת ) פרסום נוסף של המכרז( אחראי שלא הוגשו הצעות 
 בפרסום ראשון.

 
ה ד"ר שלומית פחימה מנהלת אגף ההצעה נבדקה ביידי צוות מקצועי בראשו עמד

המציעה קיבלה  –הרווחה, הצוות המליץ על התקשרטת ברמה האיכותית וניקוד 
 ניקוד מקסמאלי.

 
למרות שמדובר בהצעת יחיד אין לפסול את ההתקשרות מאחר שהפרסום בוצע 

והצוות המקצועי מצא לנכון להמליץ על  באופן נאות, המכרז פורסם בפעם השניה
 ההתקשרות עם המציעה.

 
 :  פה אחד לאשר המלצת הוועדה המקצועית להתקשר עם נעמ"ת.הוחלט

 
 

 ע ל    ה ח ת ו ם :                                           
 

___                                                         ___________________________ 
 יוסף                                                                יהודה חיים-עו"ד אריאל בר

 היועהמ"ש לעירייה                                                                  יו"ר הוועדה
 
 
 

 מאשר הפרוטוקול:
 

 ________________ 
 עו"ד אביחי שטרן

 ש העיררא
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