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 משתתפים: 
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 גזבר העירייה –ה"ה משה עמדי 
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 קצין רכב –מר נחום קורמן 
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 על סדר היום: 

 : בחירת קבלן לשדרוג, תחזוקה והקמת מתקני משחק. 14/18מכרז מס'  .1

 עבור שירותי גביה. : 15/18מכרז מס'  .2

 : מכירת יונדאי. 17/18מכרז מס'  .3
 

על הפרק עומדים שלושה מכרזים לדיון בוועדה ואני מתכבד יו"ר הועדה ה"ה בנימין הרשלר: 
 לפתוח את הישיבה.

 

 : : בחירת קבלן לשדרוג, תחזוקה והקמת מתקני משחק 14/18מכרז מס'  .1

מתקן הצעה אחת של חברת מתקני פסגות בע"מ והצעה שנייה של חברת  למכרז הוגשו שתי הצעות,  
 תחזוקת מתקני המשחקים ברחבי העיר.את    החברה הקבלנית שמבצעת נכון להיום  א  ישה  ,גן בע"מ

נת ההצעות השונות שנערכה על ידי יכל פרטי המכרז נשלחו לחברים מבעוד מועד כולל פירוט של בח
 מחיר ואיכות. שני פרמטרים: שקלול שלת כללה . בחינת ההצעוע"י יועץ חיצוני

מתקני פסגות, כפי ההצעה של על בהתאם לתוצאות הבדיקה ההצעה של מתקן גן בע"מ גוברת 
 ח בדיקת ההצעות."שניתן לראות בדו

בהתאם התגלתה בעיה באישור הביטוח שצורף למסמכי המכרז, אך  בע"מ'    מתקן גן'בהצעת  יצוין ש
ההצעה הינה כשרה בכפוף לכך , המתבססת על פסיקות קודמות בנושא, לחוות הדעת של היועמ"ש

 שהמציע יגיש את אישור הביטוח הנדרש.
 כזוכה במכרזבע"מ'  מתקן גןבהתאם לאמור אני מעלה לאישור החברים הצעה לבחור בחברת '

14/18. 
 אושר פה אחד.

 



 

 
 

 :: עבור שירותי גביה15/18מכרז מס'  .2

שמשתתף היום ת ויחד עם החומר למכרז נשלח מכתבו של הגזבר למכרז זה הוגשה רק הצעה אח
 בישיבה על מנת להעלות לאישור את ההצעה לפסילת המכרז.

לאספקת שירותי גבייה, נגשה רק חברה אחת   15/18גזבר העירייה: למכרז פומבי    –ה"ה משה עמדי  
לעירייה. יחד עם מסמכי המכרז שהיא חברת מ.ג.ע.ר. בע"מ שמספקת כיום את שירותי הגבייה 

הוגשה הסתייגות של החברה המציעה ביחס לתמורה וכן ביחס לקנסות וקיזוזים, באופן שאינו נותן 
 מענה לדרישות שהציגה העירייה במכרז.

שהוגשו קבילות בהתאם לאמור, אני מבקש לפסול את המכרז בשל העובדה שלא נותרו עוד הצעות 
קשת הוועדה לאשר בהעובדה שעריכת מכרז לא תביא תועלת מת במסגרת המכרז. כמו כן, בשל

 לכללי המועצות המקומיות )ח( 23סעיף הוראות הליך של משא ומתן עם מציעים בהתאם ל
 .2018-]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( תשע"ט)מכרזים( 

יה את הצעת הגזבר לעריכת משא ומתן לשירותי גביאני מעלה לאישור החברים יו"ר הוועדה: 
 .15/18לעירייה בשל פסילת מכרז 

 אושר פה אחד.
 

 : : מכירת יונדאי17/18מכרז מס'  .3

מציעים, אולם קיים פער גדול בין סכום האומדן  3ת רכב יונדאי נגשו ירמכ 17/18למכרז פומבי 
 ₪. 8,210שעומד על טפר,  דבשל המציע מר ₪ לסכום ההצעה הגבוהה  15,000שצורף למכרז בסך 

בהתאם להנחיות היועמ"ש ניתן להכריז על זוכה במכרז בצירוף חוות דעת מקצועית על הפער בין 
 ת. סכום האומדן לבין סכום ההצעו

קצין הרכב: בעקבות בירורים עם גורמי מקצוע בתחום מכירת כלי רכב הסכום   –ה"ה נחום קורמן  
₪ הינו סביר בהחלט. הסכום העדכני מתבסס על הנתונים הבאים: מדובר ברכב עירייה,  8,000של 

אני חושב   ,לאור כל האמור  ק"מ, יש צורך בתיקוני פחחות וצבע ברכב.  230,000קילומטרז' גבוה של  
 שמדובר בהצעות ראויות וסבירות בהתאם לנתונים.
כזוכה במכרז קצין הרכב של העירייה להכריז יו"ר הוועדה: אני מעלה לאישור החברים את הצעת 

על אף הפער בין האומדן לבין אה בנקאית כנדרש במכרז, מחלאחר שצירף הטפר  דבהמציע את 
 ההצעה.

 אושר פה אחד.
 
 
 

_______________ 
 בנימין הרשלר

 יו"ר הועדה
 
 

  ראש העיר –ה"ה מאיר רובינשטיין  העתק:
 גזבר העירייה –ה"ה משה עמדי 
 מנהלת אגף רכש ושכר –הגב' טייבי פריד 
 קצין רכב  –מר נחום קורמן 


