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 2/2022פרוטוקול מס'                                 
 

 8.2.2022מיום בהיוועדות חזותית  ועדת מכרזיםוישיבת                         
 

 נוכחים: 
 

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

 
 בזום: פיםמשתת

 
 חבר הוועדה              -     מר חביב פרץ                            

 יועמ"ש העירייה              -עו"ד איתי קידר                            
 

 :יםחסר
 

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

   
 :משתתפים

           
 הלשכה המשפטית                 -אהוד פאי                             עו"ד 

 מנכ"ל העירייה                -רו"ח שלום שלמה                         
 מנהלת אגף תיאום ובקרה                -גב' שרית דהן                                
 מ"מ מהנדס העיר               -אדרכ' אורה פיסטינר                    
 רמ"ד תיאום רשויות ובקרה                -גב' מיטל ג'יבלי                             

 מנהל אגף שפ"ע                -איציק בן סימון                       מר 
 רכזת רכש                -             מיכל סולטן                גב' 

 עדהומזכירת הו      -   זהבה עובדיה                              
 
 

 בזום המעטפותצופים בפתיחת בכל המכרזים המשתתפים המציעים *** 

  

 :על סדר היום

 פתיחה –שכונת מגורים נוף הכפר  –תשתיות ופיתוח שלב א  - 34/2021מכרז מס'  .1

 פתיחה –אספקת ציוד משרדי וחומרי יצירה עבור עיריית עפולה  – 2/2022מכרז מס'  .2

 פתיחה –ת חומרי ניקיון לעיריית עפולה קאספ – 3/2022 מס'  מכרז .3

 פתיחה –אספקת ציוד מתכלה לפקסים ומדפסות עבור עיריית עפולה  – 4/2022מכרז מס'  .4

 דיון –אספקת אביזרי חשמל ותאורת רחוב  – 9/2021מכרז מס'  .5

 דיון –אספקה, הובלה והתקנת מזגנים במוסדות העירייה וגופי הסמך  – 25/2021מכרז מס'  .6

 דיון -מעקות בטיחות והתקנת שערים, גדרות ואספקה  – 26/2021 מכרז מס' .7
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תשתיות  - 34/2021מכרז מס' אני רוצה להתחיל את הישיבה, אחר צהריים טובים לכולם,  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 בבקשה אהוד.פתיחה,  –שכונת מגורים נוף הכפר  –ופיתוח שלב א 

 

 פתיחה –שכונת מגורים נוף הכפר  –תשתיות ופיתוח שלב א  - 34/2021מכרז מס'  .1

 

 מעטפות 3התקבלו  עו"ד אהוד פאי, הלשכה המשפטית :

 

 1מציעה מס' 

 

 350,000ע"ס  101-021311-00-0670-756-1חורי אברהים ובניו תשתיות ופיתוח בע"מ צרפה ערבות בנקאית מס' : המציעה

 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ סניף אעבלין 15.5.2022בתוקף עד  ₪

 

 הנחה -%19.1 הצעתה עומדת על: 

 

 2מציעה מס' 

 

 ₪ 350,000ע"ס  814-016598-00-0670-630-1מס' בע"מ צרפה ערבות בנקאית  2010: ח'מאיסה עבדאללה מוחי המציעה

 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ סניף ריינה 15.5.2022בתוקף עד 

 

 הנחה %16.7 הצעתה עומדת על: 

 

 3מציעה מס' 

 

הפועלים בנק  15.5.2022בתוקף עד  ₪ 350,000ע"ס  507731/048בע"מ צרפה ערבות בנקאית מס' גרוס יזום : המציעה

 לישראל בע"מ סניף מג'דל שמס  

 

 הנחה %20.65 הצעתה עומדת על: 

 

אספקת ציוד משרדי וחומרי יצירה עבור עיריית  – 2/2022מכרז מס' , ממשיכים אנחנו :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 בבקשה אהוד., פתיחה –עפולה 
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 פתיחה –אספקת ציוד משרדי וחומרי יצירה עבור עיריית עפולה  – 2/2022מכרז מס'  .2

 

 מעטפות 2התקבלו  עו"ד אהוד פאי, הלשכה המשפטית :

 

 1מציעה מס' 

 

בתוקף עד  ₪ 5,000ע"ס  559951/00377שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ צרפה ערבות בנקאית מס'  –: גרפיטי המציעה

 בנק הפועלים לישראל בע"מ סניף חולון 31.3.2022

 

 הצעתה עומדת על:

 (תוספת)+ %55 - אספקת ציוד משרדי

 לא ניתנה הצעה -  אספקת חומרי יצירה

 

 2מציע מס' 

 

בנק מזרחי טפחות בע"מ  31.3.2022בתוקף עד  ₪ 5,000ע"ס  074104299ערבות בנקאית מס' : הכל לילד ולגן צרף המציע

 סניף עפולה

 

 עומדת על: הצעתו

 (תוספת)+  %17  - אספקת ציוד משרדי

 תוספת()+  %17 -  אספקת חומרי יצירה

 

 

, פתיחה –אספקת חומרי ניקיון לעיריית עפולה  – 3/2022מכרז מס'   אנחנו נמשיך, :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 בבקשה אהוד

 

 פתיחה  –אספקת חומרי ניקיון לעיריית עפולה  – 3/2022מכרז מס'  .3

 

 מעטפה אחת התקבלה עו"ד אהוד פאי, הלשכה המשפטית :

 

 1מציעה מס' 

 

בתוקף עד  ₪ 5,000ע"ס  559951/00379שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ צרפה ערבות בנקאית מס'  –: גרפיטי המציעה

 בנק הפועלים לישראל בע"מ סניף חולון 31.3.2022

 

 )תוספת( %40  הצעתה עומדת על:
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עיריית אספקת ציוד מתכלה לפקסים ומדפסות עבור  – 4/2022מכרז מס'   אנחנו נמשיך, :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 בבקשה אהוד, פתיחה –עפולה 

 

 פתיחה  –עיריית עפולה ציוד מתכלה לפקסים ומדפסות עבור אספקת  – 4/2022מכרז מס'  .4

 

 מעטפה אחת התקבלה עו"ד אהוד פאי, הלשכה המשפטית :

 

 1מציעה מס' 

 

בתוקף עד  ₪ 5,000ע"ס  559951/00378שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ צרפה ערבות בנקאית מס'  –: גרפיטי המציעה

 בנק הפועלים לישראל בע"מ סניף חולון 31.3.2022

 

   הצעתה עומדת על:

 

 (תוספת+ ) %10 - טבלה א מקורי

 תוספת(+ ) %15 - טבלה א חלופי

 

חביב אתה אספקת אביזרי חשמל ותאורת רחוב , דיון ,  – 9/2021מכרז מס'  אנחנו נמשיך, :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 איציקבבקשה שומע אותנו? 

 

 דיון –אספקת אביזרי חשמל ותאורת רחוב  – 9/2021מכרז מס'  .5

 

מסמכי המכרז נבדקו בקפידה וביסודיות מכרז, שתי מעטפות נפתחו  11.1.22 בתאריך: מר איציק בן סימון, מנהל אגף שפ"ע

, הצעתה עומדת 'חיפה והצפון בע"מראש חשמל 'המציעה הזולה ביותר הנה , ונמצא כי שתי המציעות עומדות בתנאי המכרז

, הצעתה 'ארכא בע"מ'הנה  2מציעה מס' הנחה,  %24 - אספקת תאורת רחוב הנחה,  %24.5 -  אספקת אביזרי חשמלעל: 

לטובת קבלת ספק מהעיר הנחה,  - %20.88 –ת תאורת רחוב אספקהנחה,  - %20.88 –אספקת אביזרי חשמל עומדת על: 

 . 1תשווה את הצעתה למציעה מס'  2בתנאי שמציעה מס' החלטנו לחלק את העבודות בין שתי המציעות עפולה, 

 

אני רוצה לברך על כך שמתחשבים במציעים מאזור עפולה, מי בעד המלצת מנהל אגף  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 ?1למציעה מס' את הצעתה להשוות  2בכפוף להסכמת מציעה מס' שפ"ע לחלק את העבודות בין שתי המציעות 

 

בכפוף שפ"ע לחלק את העבודות בין שתי המציעות  חברי הוועדה מצביעים פה אחד בעד המלצת מנהל אגף החלטה:

 1למציעה מס' את הצעתה להשוות  2להסכמת מציעה מס' 
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אספקה, הובלה והתקנת מזגנים  – 25/2021מס'  מכרז הבאאני רוצה להמשיך, המכרז  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 בבקשה איציק.דיון,  –במוסדות העירייה וגופי הסמך 

 

 דיון –אספקה, הובלה והתקנת מזגנים במוסדות העירייה וגופי הסמך  – 25/2021מכרז מס'  .6

 

נבדקו  עותנפתחו מעטפות המכרז, מסמכי המכרז של ארבעת המצי 11.1.22בתאריך  :מר איציק בן סימון, מנהל אגף שפ"ע

, מבדיקת ההצעות הכספיות נמצא, כי 'טורנדו מוצרי צריכה בע"מ' הנה המציעה הזולה ביותר, אני בקפידה וביסודיות

 להכריז עליה כזוכה במכרז.מבקש 

 

 מה היו ההפרשים? :בשאלה עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה

 

 מדובר בהפרשים משמעותיים. :בתגובה מר איציק בן סימון, מנהל אגף שפ"ע

 

 מי בעד המלצת מנהל אגף שפ"ע להכריז על 'טורנדו מוצרי צריכה בע"מ' כזוכה במכרז? : יו"ר הוועדהעו"ד מוטי אלוש , 

 

 חברי הוועדה מצביעים פה אחד בעד המלצת מנהל אגף שפ"ע להכריז על 'טורנדו מוצרי צריכה בע"מ' כזוכה במכרז החלטה:

 

אספקה והתקנת שערים,  – 26/2021מכרז מס' הוא אחרון אני רוצה להמשיך, המכרז ה :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 בבקשה איציק.דיון,  –גדרות ומעקות בטיחות 

 

 דיון –אספקה והתקנת שערים, גדרות ומעקות בטיחות  – 26/2021מכרז מס'  .7

 

 נבדקונפתחו מעטפות המכרז, מסמכי המכרז של שלושת המציעות  11.1.22בתאריך  :מר איציק בן סימון, מנהל אגף שפ"ע

ה. א. א. סחר 'הציגה ערבות בנקאית של חב'  'נתיב בטוח בע"מ': המציעה ולהלן ממצאי הבדיקה וביסודיות בקפידה רבה

' עולה, כי המציעה אינה המציעה 'מרשל מפעלי פלדה בע"משל מכרז הולכן הצעתה נפסלה, מבדיקת מסמכי  'בע"מ 26

כי החברה עומדת  ,נמצא 'אופק ליצור ריהוט גן ורחוב בע"מ' המציעהמכרז של המבדיקת מסמכי תנאי הסף, עומדת ב

  .אני ממליץ להכריז עליה כזוכה במכרז ,בדרישות המכרז ולכן

 

מי בעד המלצת מנהל אגף שפ"ע להכריז על 'אופק ליצור ריהוט גן ורחוב בע"מ' כזוכה  : עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה

 במכרז?

 

כזוכה  'על 'אופק ליצור ריהוט גן ורחוב בע"מף שפ"ע להכריז חברי הוועדה מצביעים פה אחד בעד המלצת מנהל אג החלטה:

 במכרז
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 : 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 148בהתאם לסמכותי לפי סעיף 

 
 
 

 אבי אלקבץ, ראש העיר                                                                                        
 
 

                                                                                                       ___________________ 


