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 "ח תמוז תש"פכ         

 
 202070.13.מיום  2020-61פרוטוקול וועדת מכרזים 

 
 :משתתפים

 
 יו"ר וועדת מכרזים - מר יהודה חיים

 חבר וועדה-מר אופיר יחזקאל
 חבר וועדת מכרזים -ד"ר בוריס 

 חבר וועדת מכרזים -מר אלי זפרני 
 מנכ"ל החכ"ל - מר דני קדוש
 מח' משפטית - עו"ד אילן לב

 
 פרוייקטים מנהלת –מישלין סלאמה -:רשמו פרוטוקול

 רכזת וועדה-יצחקי אהובה                             
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 פתיחה.-מיתוג ופרסום עידוד עליה - 36/2020מכרז     .1
 פתיחה. –איתור וניהול קולות קוראים  -31/2020מכרז     .2
 פתיחה.-כיתות גן ילדים בשכונת יובלים 3הקמת  – 32/2020מכרז    .3
 החלטה. –תכנון חווה חקלאית  – 23/2020מכרז    .4
 החלטה.-שיפוץ והסדרת בטיחות גנ"י שלב א' – 33/2020מכרז    .5
 החלטה.-כיתות בי"ס גוונים 2רכישת והצבת יביל  – 37/2020מכרז    .6
 החלטה. –שיפוץ בי"ס מצודות בקרית שמונה   -  39/20מכרז    .7
 טה.החל –שדרוג גן משחקים ברחוב האצ"ל בק"ש  – 34/2020מכרז    .8

 
 

 פרוייקטים מנהלת –סלאמה  מישלין-:פרוטוקול ורשמ
 רכזת וועדה-יצחקי אהובה                             

 
 פתיחה –מיתוג ופרסום עידוד עליה  – 36/2020מכרז    .1

 
 נושא ירד מסדר היום טעות טכנית  )המציעים לא קיבלו הודעה להגיע לפתיחה(ה
 

 פתיחה –קולות קוראים  לאיתור וניהו – 31/2020מכרז    .2
 

 בתיבה נמצאה מעטפה אחת  של מוטי חן שרותים מוניציפליים בע"מ.
 

 -במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ:
 

   פרופיל משרד 

   .פרסום 
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   .הצהרת משתתף 

   .פרטי המציע בדבר נסיון כ"א 

   ידו.-רשימת כ"א המועסק על 

    .חוק גופים ציבוריים 

    .אישור בדבר העסקת עובדים זרים 
    .מסמכי הוועדה המקצועית 

    .חוזה חתום 
 

 אלי זעפרני נכנס לישיבה                                 
 

   .המלצות 
   .תעודת התאגדות 

   .תעודת עוסק מורשה 

    31.3.2021בתוקף עד  אישור ניכוי מס. 

   .אישור ניהול פנקס חשבונות 

    ע"ש מוטי חן.–תעודת מוסמך מינהל  עסקים 
   .תעודת רו"ח 

   .תעודת בוגר אונ' בכלכלה 

   .תעודת הצטיינות 

   דו"ח כספים מבוקרים של החברה. 
 

 והכל בשני עותקים                          
 

 לחודש לא כולל מע"מ. ₪ 5,300סה"כ ההצעה             
 
מבקש לבדוק חוו"ד משפטית לכל מכרז אחרי פתיחה, כפי  – "ר בוריס סדלקובסקיד

 שהיה נהוג בעבר.
 מבקש לקבל מסמכי מכרז באופן ידני ולא במייל. – אלי זפרני 

 
 פתיחה  - כיתות גן ילדים בשכונת יובלים 3הקמת  - 32/2020מכרז  .3
 

 יוצאים לעוד פרסום מכרז . -לא היו משתתפים 
 

 החלטה -העשרה בחווה החקלאית קריית שמונה תכנון מרכז  - 3/20202מכרז    .4
  

נותן סקירה קצרה על התקציב שהתקבל ממשרד החינוך כולל הפרוגרמה לצורך  דני:
 תכנון.

אדריכלים שמתוכם הצעה אחת נפסלה אוטומטית  5לאחר יציאה למכרז השתתפו 
 מאחר לא נרכשו מסמכי מכרז.



 עיריית קריית שמונה

 לשכת המנהל הכללי
 

 

 
 

  11019, קריית שמונה, מיקוד 1001, ת.ד. 37רח' הרצל 

 pmankal@k-8.co.il|  04-6908409טל. 

כחלק מהמכרז הוועדה מקצועית ערכה ראיונות עם צוותי המתכננים ועל פי 
הראיונות נקבע הציון, והניקוד נקבע על פי הקריטריונים: ההצעה, ניסיון בתחום, 

 , שמינות, מקצועיות וביצוע בפועל. ןהתרשמות מהראיו
 

הה משרד האדריכלים אשר ממליץ עליו אגף הנדסה הוא זה שקיבל את הניקוד הגבו
 .אבו רומי אדריכליםביותר הינו 

 
 החלטה –שיפוץ והסדרת בטיחות גני ילדים שלב א'  - 2033/20מכרז  .5
 

במכרז. בדיקת המסמכים מתאריך  ףהשתת ן אחדעפ"י טבלת ההשוואות  קבל
, מסמכי מכרז  חרמון מהנדסים בע"מ –אינג' עלי סבאג ע"י הפיקוח  07.07.20

 הנחה. 5.5%תקינים, מומלץ הקבלן עם ההצעה שהיא 
 . בע"מ 2010חדאד הנדסה השקעות הקבלן הזוכה: 

 
מבקש נימוק למה וועדת המכרזים מקבלת הצעה אחת. האם יש  ד"ר בוריס:

 הרשאה? ואני מבקש לקבל את כל ההרשאות.
 

כי אין זמן ורוצים לסיים את השיפוצים במוסדות החינוך לפני תחילת  יו"ר הוועדה:
 שנת הלימודים.

 
 החלטה: וועדת המכרזים מאשרת את המלצת הפיקוח במכרז הר"מ )פה אחד(

 
אני מבקש לעניין קבלנים מקריית שמונה ולתת להם את העדיפות בביצוע אלי זפרני: 

 העבודות.
 
 החלטה –כיתות ביה"ס גוונים  2רכישת והצבת יביל  - 37/2020מכרז  .6
 

מסביר על רכישת היבילים ועל ההרשאות שהתקבלו ממשרד החינוך לחידוש  דני:
 מבנים .

 .סלטי הנדסה בע"מ -במכרז היה משתתף אחד 
 

 החלטה: וועדת המכרזים מאשרת את המלצת הפיקוח במכרז הר"מ )פה אחד(
 

 החלטה – בביה"ס מצודות בקריית שמונהשיפוץ  - 20/2093מכרז  .7
 

במכרז. בדיקת המסמכים מתאריך  ףהשתת ן אחדעפ"י טבלת ההשוואות  קבל
, מסמכי מכרז  חרמון מהנדסים בע"מ -אינג' עלי סבאג ע"י הפיקוח  07.07.20

 הנחה. 7.5%תקינים, מומלץ הקבלן עם ההצעה שהיא 
 . בע"מ אימפקס מהנדסים הקבלן הזוכה: 

 
 למה לא מפרסמים בעיתונים מקומיים? ד"ר בוריס:

 
ראש העיר לא מאשר פרסום בעיתון המקומי כי המכרזים מפורסמים באתר  דני:

 הרשות .
 

 ועדת המכרזים מאשרת את המלצת הפיקוח במכרז הר"מ )פה אחד(   החלטה:
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: אנו מאוד לחוצים על השיפוצים במוסדות החינוך כדי שנוכל לטפל יו"ר הוועדה

 בהכל לפני תחילת הלימודים.
 
 החלטה –שדרוג גן משחקים ברחוב האצ"ל בק"ש  - 34/2020מכרז  .8
 

במכרז. בדיקת המסמכים מתאריך  פוהשתתנים קבל 3עפ"י טבלת ההשוואות 
 , מסמכי מכרז תקינים, מומלץ הקבלן עם ההצעה אלברט עמירע"י הפיקוח  07.07.20

 הנחה. 13.0%שהיא  וההנחה הכי גבוהה
 

 הקבלן הזוכה: אימפקס מהנדסים  בע"מ .
 

 וועדת המכרזים מאשרת את המלצת הפיקוח במכרז הר"מ )פה אחד(  החלטה:
 
 
 
 
 
 
 

 על החתום,                                                  
 
 
 
 

________________                                                             _______________ 
 יהודה חיים                                                                    אילן לב            עו"ד 

 לעירייה                                                                      יו"ר הוועדה היועהמ"ש
 
 
 

 מאשר את הפרוטוקול
 
 

_____________ 
 עו"ד אביחי שטרן

 ראש העיר      
 
 

                                                                                         
                                                                                                          

 
 
 

                                                                        


