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                                                                                2202/10/20מתאריך    2202/10פרוטוקול ועדת מכרזים מס'  

             
                                                          נוכחים: 

 הוועדה וחבר יו"ר מר טנוס נחלה, 
 חבר הוועדה המשנה לראש העיר ומר יורי קוצ'ר, 

 הוועדה , חבר טוביה גלזר מר 
 הגב' לידיה רזניקוב, חברת הועדה 

 

 : חסרים 
  עו"ד כמיל עודה, חבר הוועדה 

 מר אורן משה, מנהל רכש ומכרזים 
 מר רומיו דכוור, מחלקת הנדסה 

   מוזמנים נוספים:
                              גב' אירית מורן, גזברית העירייה

 יועמ"ש, ענבר בן סימוןעו"ד 
 אגף שפ"עמר יוסי לוי, ראש 

 מר מרק פסין, מחלקת הנדסה  
 גב' דפנה לוי, מנהלת היכל התרבות 

 

   נציגי הקבלנים:
 י.ע מרכז הגליל בע"מ  –מר עפיף פלאח 

 
 
 

ויו"ר וועדת המכרזים מר טנוס    רכזת מכרזים ,  גב' לוסי כהן הערה: תיבת המכרזים נפתחה ע"י  
                                                    . ת מעטפות רלוונטיו   06נחלה, ונמצאו בה  

 

 פתיחת מעטפות   – שירותי קליטת גזם ופסולת גושית    –   26/2021  פומבי מכרז   .1

פתיחת    –הפעלת בית קפה/מסעדה בהיכל התרבות במעלות    –   24/2021  פומבי מכרז   .2

 מעטפות 

   פתיחת מעטפות   –קבלן שנתי לביצוע הנגשות    –   15/2021  מכרז זוטא  .3

 
 סדר הדיון: 

 
 פתיחת מעטפות   – שירותי קליטת גזם ופסולת גושית    –   2021/26  פומבי מכרז   .1

עפ"י החלטת המשרד להגנת הסביבה, אין אפשרות לבצע פינוי פסולת גושית וגזם   יוסי:
 ולכן יצאנו למכרז למציאת מקום חלופי לקליטת גזם ופסולת גושית.   לאתר ההתמנה בעברון
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יצאנו למכרז פומבי שפורסם באמצעות משכ"ל וכן באתר המקומי. לא הייתה ערבות   אירית:
₪ לטון  220מקסימאלי לא יעלה על ההמחיר ₪.  10,000משתתף, אלא ערבות ביצוע על סך 

 לפני מע"מ. 
 אומדן המחלקה.  התקבלה הצעת מחיר אחת בלבד + 

 
₪ לטון לא כולל   220על סך , ההצעה י.ע מרכז הגליל בע"מ )עפיף פלאח("ש ע :1הצעה מס'  

 מע"מ. 
 

 ₪ לטון לא כולל מע"מ.   220אומדן המחלקה   :2מס'    מעטפה 
 

  פרזאת לאחר בדיקה עם מס ,המחיר שנרשם באומדן הינו מחיר אטרקטיבי ביותר יוסי:
הקבלן הנ"ל הינו קבלן מוכר שעובד עמנו מזה מס' שנים והחוות דעת  אתרי קליטה בארץ.  

 עליו הינה חיובית. 
 
 חברת הוועדה הגב' לידיה רזניקוב מבקשת להשתחרר מהוועדה בשל סיבה אישית. •

 מר טנוס נחלה יו"ר הוועדה מאשר, מאחר ויש פורום.   •
 

   החלטת הועדה: 
ע"ש י.ע מרכז הגליל בע"מ כהצעת יחיד הזוכה בהליך כפוף    01מכריזים על הצעה מס'  

 .   ועמידה בתנאי הסף   לבדיקה מקצועית 
 

פתיחת    –הפעלת בית קפה/מסעדה בהיכל התרבות במעלות    –   2021/24  פומבי מכרז   .2

 מעטפות 

יצאנו למכרז פומבי שפורסם באמצעות משכ"ל וכן באתר המקומי. התקיים סיור   אירית:
 חובה שאליו הגיעה הגב' חולוד אבו חרפה, תושבת תרשיחא יחד עם עו"ד תאמר.  

 לא הוגשו הצעות למכרז הנ"ל.  
מציעה  שאליו הגיעה רק  23/12/2021מצרפת פרוטוקול מהסיור שהתקיים בתאריך   דפנה:
שהביאה איתה אדריכלית בכדי להתרשם ולתת למציעה  הגב' חולוד אבו חרפה.  –אחת 

 הצעת מחיר להקמת הקפה, כולל ריהוט, ציוד מטבח וכו'...  
לנדוור, גרג, בן  ) 2021דפנה מציינת שפנתה למציעים שהגיעו לסיור הקודם שהיה ביולי 

   אשר לא הגיעו הפעם וציינו שאין בכוונתם להגיש הצעה.  ( סושיה, שרון משקר ועוד - חיים
 מי הפעיל את המקום לפני ?   טנוס:
 אבי כנפו ולפניו "קקאו".    דפנה:

 אני מאוד רוצה שהקפה יפעל.
אני חושב שהמציעה לא הגישה הצעה משום שהאדריכלית נתנה לה הצעה גבוה וזה    טנוס:

 מה שמנע ממנה להגיש הצעה.  
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   החלטת הועדה: 
 .   חלטים להאריך את המכרז בעוד כחודש ימים מ 
 

 פתיחת מעטפות   –קבלן שנתי לביצוע הנגשות    –   15/2021  מכרז זוטא  .3
 

קבלנים. היה סיור   8יצאנו למכרז זוטא לקבלן שנתי לביצוע הנגשות. המרכז הופץ ל   אירית:
 הצעות מחיר + אומדן.   2קבלנים. התקבלו    4חובה שאליו הגיעו 

 
₪ של  15,000, צורפה ערבות בנקאית ע"ס א.מ ביצועים )ספק מקומי("ש ע: 1הצעה מס'  

, ההצעה לאחר   1%, ניתנה הנחה בשיעור  31/03/2022בתוקף עד לאומי לישראל בע"מ בנק 
 ₪.  30,770הנחה וכולל מע"מ 

 
₪ של בנק   15,000, צורפה ערבות בנקאית ע"ס ג.א. מהנדסי הצפון בע"מ"ש ע :2הצעה מס'  

, ההצעה לאחר הנחה וכולל מע"מ  6%, ניתנה הנחה בשיעור  31/03/2021בתוקף עד  מזרחי
29,216  .₪ 

 
 ₪.  29,216.19ולל מע"מ  וכ 6%הנחה בשיעור  לאחר,  המחלקהאומדן  :3ה מס'  מעטפ 

 
   החלטת הועדה: 

הוועדה מעבירה את ההצעות לבדיקה מקצועית של מנהל רכש ומכרזים יחד עם מר רומיו  
   דכוור, מחלקת הנדסה וחזרה לוועדה עם המלצה.   

 
 

 

 

 לוסי כהן  גב'  :  ל כתבה את הפרוטוקו                       חתימת יו"ר ועדת המכרזים מר טנוס נחלה

       

     

 
 העתק: 

 מר בסאם מרעי, מבקר העירייה 


