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 "ח אדר א, תשפ"בכ 
 2222מרץ,  1 

 
         

 
 223233פרוטוקול מס'                         

 
 32.3.3233מיום  ועדת מכרזיםוישיבת                         

 
 

 נוכחים: 
 

 יו"ר הוועדה                -             עו"ד מוטי אלוש              
 חבר הוועדה                -מר בוריס יודיס                            

 
 

 משתתפים בזום:
 

 חבר הוועדה               -מר חביב פרץ                                 
 חבר הוועדה                -מר איתי כהן                                 

 
 

 חסרים:
 

 חבר הוועדה                 -מר צורי כהן                                 
 חברת הוועדה                 -גב' נגה שרון                                 

 
   

 :משתתפים
           

 יועמ"ש העירייה                  -איתי קידר                            "ד עו
 מ"מ מהנדס העיר               -אדרכ' אורה פיסטינר                    
 רכזת רכש                -גב' מיכל סולטן                             

 עדהומזכירת הו      -   זהבה עובדיה                              
 
 
 

 :על סדר היום

 

 דיון –שכונת מגורים נוף הכפר  –תשתיות ופיתוח שלב א  - 2223231מכרז מס'  .1

 דיון –אספקת ציוד משרדי וחומרי יצירה עבור עיריית עפולה  – 323233מכרז מס'  .3

 דיון –אספקת חומרי ניקיון לעיריית עפולה  – 223233מכרז מס'   .2

 דיון –אספקת ציוד מתכלה לפקסים ומדפסות עבור עיריית עפולה  – 223233מכרז מס'  .2
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אחר צהריים טובים לכולם, חביב ואיתי התחברתם לזום? אני רוצה להתחיל את  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 דיון. –הכפר  שכונת מגורים נוף –תשתיות ופיתוח שלב א  - 2223231על סדר היום ארבעה דיונים, מכרז מס' הישיבה, 

 

 דיון –שכונת מגורים נוף הכפר  –תשתיות ופיתוח שלב א  - 2223231מכרז מס'  .1

 

מ"מ מהנדס העיר אורה פיסטינר עדיין לא הגיעה ולכן אני מבקש להקריא את  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 המלצתה: 

 

נתן את ההנחה הגבוהה מבין כולן, אחוז ההנחה  אני ממליצה לקבל את ההצעה הזולה ביותר של 'גרוס יזום בע"מ' אשר" 

 ". %22.02עומד על 

 

מאחר וזו ההצעה הזולה ביותר אני ממליץ לקבלה, מי בעד המלצת מ"מ מהנדס העיר  עו"ד מוטי אלוש, יו"ר הוועדה: 

 להמליץ על 'גרוס יזום בע"מ' כזוכה במכרז?

 

 דס העיר להמליץ על 'גרוס יזום בע"מ' כזוכה במכרזחברי הוועדה מצביעים פה אחד בעד המלצת מ"מ מהנ החלטה:

 

 

אספקת ציוד משרדי וחומרי יצירה עבור עיריית  – 323233מכרז מס' אנחנו ממשיכים,  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 דיון, בבקשה מיכל. –עפולה 

 

 דיון–אספקת ציוד משרדי וחומרי יצירה עבור עיריית עפולה  – 323233מכרז מס'  .3

 

של 'גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר  הצעה ראשונההצעות למכרז,  2נפתחו  2.2.22בתאריך  גב' מיכל סולטן, רכזת רכש:

של 'הכל לילד ולגן' הצעתו  ההצעה השניה, אספקת ציוד משרדי 1+ )תוספת( על סעיף  22%בע"מ', הצעתה עומדת על 

, מסמכי המכרז של המציע אספקת חומרי יצירה 2ועל סעיף  אספקת ציוד משרדי 1+ )תוספת( על סעיף 11%עומדת על 

'הכל לילד ולגן' נבדקו בקפידה ונמצאו עונים על תנאי הסף, המציע עובד עימנו כיום ויש לנו ניסיון טוב איתו, אני ממליצה 

 להכריז על המציע 'הכל לילד ולגן' כזוכה במכרז.

 

ההצעות, בהתחשב בעובדה  2ם באמת הפרשים משמעותיים בין מאחר ואנו רואי :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

אני סבור שאין מנוס מלקבל את המלצת רכזת הרכש ולהכריז על המציע 'הכל  2לא נתנה הנחה על סעיף  1שמציעה מס' 

 לילד ולגן' כזוכה במכרז, מי בעד המלצת רכזת הרכש להמליץ על המציע 'הכל לילד ולגן' כזוכה במכרז?

 

 רי הוועדה מצביעים פה אחד בעד המלצת רכזת הרכש להמליץ על 'הכל לילד ולגן' כזוכה במכרזחב החלטה:
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דיון,   –אספקת חומרי ניקיון לעיריית עפולה  – 223233מכרז מס'   אנחנו נמשיך, :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 בבקשה מיכל.

 

 דיון –אספקת חומרי ניקיון לעיריית עפולה  – 223233מכרז מס'  .2

 

נפתחה מעטפה אחת בלבד של המציעה 'גרפיטי שיווק ציוד ונייר בע"מ',  2.2.22בתאריך  גב' מיכל סולטן, רכזת רכש:

+ )תוספת(, מסמכי המכרז של המציעה נבדקו בקפידה ונמצאו עומדים בתנאי הסף, אנו עובדים 02%הצעתה עומדת על 

 הספק ואנו מרוצים מאוד, אני ממליצה להכריז על 'גרפיטי שיווק ציוד ונייר בע"מ' כזוכה במכרז.כיום עם 

 

 לא גבוהה מידי? 02%האם התוספת של  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה בשאלה 

 

גם  המחירים שנתתי כאומדן מתבססים על המחירים שהעירייה משלמת כיום והם גב' מיכל סולטן, רכזת רכש בתגובה:

 המחירים ששולמו לפני שנתיים שלוש.

 

 היתה עליית מחירים? :מר איתי כהן, חבר הוועדה בשאלה 

 

 היתה עליה משמעותית רוחבית.גב' מיכל סולטן, רכזת רכש בתגובה: 

 

 דיברת איתם? גם במקומות אחרים הגישו הצעות כאלו? :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה בשאלה 

 

 במקומות אחרים, לפי מה שהבנתי, ראו שהאומדן כל כך נמוך הם אפילו לא ניגשו.גב' מיכל סולטן, רכזת רכש בתגובה: 

 

מי בעד המלצת רכזת הרכש להמליץ על המציעה היחידה 'גרפיטי שיווק ציוד ונייר  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 בע"מ' כזוכה במכרז?

 

פה אחד בעד המלצת רכזת הרכש להמליץ על 'גרפיטי שיווק ציוד ונייר בע"מ' כזוכה חברי הוועדה מצביעים  החלטה:

 במכרז 

 

 הגב' אורה פיסטינר מ"מ מהנדס העיר נכנסת לאולם הישיבות

 

אספקת ציוד מתכלה לפקסים ומדפסות עבור  – 223233מכרז מס'  אנחנו נמשיך, :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 בבקשה מיכל.דיון,  –עיריית עפולה 
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 דיון –אספקת ציוד מתכלה לפקסים ומדפסות עבור עיריית עפולה  – 223233מכרז מס'  .2

 

נפתחה מעטפה אחת בלבד של המציעה 'גרפיטי שיווק ציוד ונייר בע"מ',  2.2.22בתאריך  גב' מיכל סולטן, רכזת רכש:

(, יחסית התוספות לא גבוהות תוספת+ ) 12% - חלופי( טבלה א תוספת+ ) 12% -מקורי הצעתה עומדת על טבלה א 

בהתייחס למה שקורה במשק, מסמכי המכרז של המציעה נבדקו בקפידה ונמצאו עונים לתנאי המכרז, אנו עובדים עם 

 המציעה כיום ואנו מרוצים, אני ממליצה להכריז על 'גרפיטי שיווק ציוד ונייר בע"מ' כזוכה במכרז.

 

 את אומרת שגרפיטי עובדים עמנו היום? :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה בשאלה 

 

 היום אנחנו על הצעות מחיר והפכתי אותן למכרז. גב' מיכל סולטן, רכזת רכש בתגובה:

 

לפי הצעות מחיר שעבדת עד היום לפני שהפכת אותן למכרז, המחירים היו  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה בשאלה 

 ים?סביר

 

ספקים, אני עושה סקר והכל עלה, יש ספקים שלא מוכנים במחירים  0היו לי אפילו  גב' מיכל סולטן, רכזת רכש בתגובה:

 האלה ולכן אני חייבת מכרז.

 

 בעניין ציוד מתכלה, זו פעם ראשונה שיצאת למכרז? היו כמה מציעים? :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה בשאלה 

 

 זה היה לפני כמה שנים ואני לא זוכרת. רכזת רכש בתגובהגב' מיכל סולטן, 

 

מי בעד המלצת רכזת הרכש להמליץ על המציעה היחידה 'גרפיטי שיווק ציוד ונייר  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 בע"מ' כזוכה במכרז?

 

וד ונייר בע"מ' כזוכה חברי הוועדה מצביעים פה אחד בעד המלצת רכזת הרכש להמליץ על 'גרפיטי שיווק צי החלטה:

 במכרז 

 

 : תודה רבה לכולם.עו"ד מוטי אלוש, יו"ר הוועדה

 

 זהבה עובדיה , מזכירת הוועדה    מוטי אלוש, יו"ר הוועדה
 

___________________    ______________________ 
 

                                                                           
 לפקודת העיריות אני מאשר את הפרוטוקול 102בהתאם לסמכותי לפי סעיף 
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 אבי אלקבץ, ראש העיר                                                                                        
 
 

                                                                                                       ___________________ 


