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 ' תמוז, תשפ"בכ

 2022יולי,  19
 
 

 10/2022פרוטוקול מס'                                 
 

 18.7.2022מיום  ועדת מכרזיםוישיבת                             
 
 

 נוכחים: 
 

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

 
 
 

 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                  - יתי קידר                            אעו"ד 

                      דובר העירייה                 -  מר כפיר בזק                                
 מהנדס העיר                 -מר אבישי שאול                             

 עדהומזכירת הו        -    זהבה עובדיה                              
 

 :על סדר היום

 

 דיון- מתן שירותי פרסום ומיתוג לעיר עפולה – 1/2022מכרז זוטא מס'  .1

 פתיחה    –ה לעיריית עפולה יאספקת צמחי –   13/2022 מכרז מס' .2

מתן שירותי יעוץ וליווי בפרויקטים לתחבורה בת קיימא במסגרת מיזם "רשויות  – 12/2022 מס'זוטא מכרז  .3

 פתיחה –השינוי" 

 –בעפולה  16759/54.61כיתות בגו"ח  24קיף תכנון אדריכלי להקמת ביס' תיכון מ – 15/2021מס' זוטא מכרז  .4

 פתיחה

 

 מציעים המשתתפים במכרזים צופים בפתיחת המעטפות בזום   ***
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 נושאים,ארבעה אני רוצה להתחיל את הישיבה, על סדר היום אחר צהריים טובים לכולם,  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 .דיון, בבקשה כפיר –מתן שירותי פרסום ומיתוג לעיר עפולה  – 1/2022מכרז זוטא מס' ראשון, הנושא ה

 

 דיון -מתן שירותי פרסום ומיתוג לעיר עפולה  – 1/2022מכרז זוטא מס'  .1

      

קשר יש האם מתן פרסום ומיתוג, מכרז לאני רוצה לשאול את היועץ המשפטי,  מר שלמה מליחי, חבר הוועדה בשאלה:

 לשנת בחירות? שלא יהיה פרסום אישי.

 

 אין קשר.מדובר בפרסום ומיתוג לעיר עפולה,  :בתגובהאיתי קידר, יועמ"ש העירייה עו"ד 

 

קראת לעירייה למחדש ספק שיעשה מיתוג עם העיר עפולה, התקשרות מכרז למיתוג מדובר ב : מר כפיר בזק, דובר העירייה

הכל  ה,א מתחילהי, ברגע שיש בחירה של חברה בחירותהלא יכנס לשנת של המיתוג א נושה ,בכל מקרה ,שנת המאה שלה

זה לא נוגע  ,תוספת של מאה ,תוך חודש היא מציגה את כל המיתוג החדש קרי לוגו נחשף וההטמעה היא ארוכת טווח,

 לפרסונלי זה נוגע רק לעירייה ולסמליה.

 

אפשר לחכות עוד שנה לא יקרה עצר? יכול להיהאם כדאי להתחיל במשהו שהוא  מר שלמה מליחי, חבר הוועדה בשאלה:

 כלום.

 

 זה נמצא בתוך שנת בחירות? זה ממתג את ראש העיר? :בשאלה מר איתי כהן, חבר הוועדה

 

 ממש לא. : בתגובה מר כפיר בזק, דובר העירייה 

 

אחר כך ונעבור להצבעה אותו מי שיש לו שאלות נשמע  ,: אני מבקש לתת לדובר לסיים את דבריומר חביב פרץ, חבר הוועדה

 נתקדם.בואו 

 

כולם יכלו להשתתף זה פורסם בעיתונות  ,לסיכום, כל ההליך של המכרז נעשה בליווי משפטי : מר כפיר בזק, דובר העירייה

רק חברה אחת בסוף וחברות שיכלו להשתתף  20נוצר מאגר של  ,היה מאגר של אנשים שיכלו להשתתף ,הארצית והמקומית

רק כספית לא פתחנו הצעה  ,של המיתוגהיינו צריכים לראות דוגמא  ,על פי הליך המכרז האנחנו נפגשנו אית ,הגישה הצעה

יש  ,ולעשות שקלול תהכספי הצעהאת הלדירוג היום צריך להוסיף  ,דירג בציוניםמחברי הוועדה כל אחד  ,לכן ,מקצועית

את וסחה במכרז עצמו שאומרת שצריך לבדוק את ההצעה הכספית ויש נ ,אהוד פאיהיועץ המשפטי נוסחה מתמטית שעשה 

 ההצעה הכי זולה.

 

שנים אולי יהיו  3אם יש מציע אחד, למה צריך לעשות דירוג, אם זה מכרז שלוקח  מר שלמה מליחי, חבר הוועדה בשאלה:

 עוד הצעות.
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בטוח כל שנה לא ביש אופציה להאריך אותו אם רוצים  ,המכרז הוא לא לשלוש שנים בתגובה : מר כפיר בזק, דובר העירייה

 .שאותה חברה תמשיך

 

 אחרי שבדקתם את כל המדדים לאיזו מסקנה הגעתם? :בשאלהעו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 

 ואנחנו ממליצים להתקשר עמה.יש לה כיוון טוב  ,אנחנו חושבים שזו חברה ראויה: בתגובה מר כפיר בזק, דובר העירייה

 

 מלכין קניגסברג בע"מהמציעה של  : אני פותח את ההצעה הכספיתאיתי קידר, יועמ"ש העירייה עו"ד 

 

  (₪ 300,000-ביחס ל)פלוס מע"מ  הנחה 5%:  הצעתה עומדת על            

 

 כזוכה במכרזמלכין קניגסברג בע"מ מי בעד המלצת דובר העירייה להמליץ על  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 

 הצבעה:

 

 בעד:

 מר בודיס יודיס, חבר הוועדה, מר איתי כהן, חבר הוועדהמר חביב פרץ, חבר הוועדה, עו"ד מוטי אלוש יו"ר הוועדה, 

 נמנע:

 מר שלמה מליחי, חבר הוועדה )נמנע בשל הרגישות(

 

 קניגסברג בע"מ כזוכה במכרז לצת דובר העירייה להמליץ על מלכיןרוב חברי הוועדה מצביעים בעד המ החלטה:

 

 –אספקת צמחייה לעיריית עפולה  –   13/2022מכרז מס' , אנחנו ממשיכים, המכרז הבא :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 פתיחה, בבקשה איתי.   

 

 פתיחה   –אספקת צמחייה לעיריית עפולה  –   13/2022מכרז מס'  .2

  

 מעטפות 4התקבלו  :איתי קידר, יועמ"ש העירייהעו"ד 

 

 1מעטפה מס' 

 

מזרחי בנק  14.10.2022בתוקף עד ₪  10,000ע"ס  126100880מס'  ערבות בנקאית פהצרבע"מ ש.ה.נ.נ. ניהול  :ההמציע

 ערים כפר סבא. בע"מ סניףטפחות 

 

 הנחה 11.1% –פרק ב'  הצעתה עומדת על:
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 2מעטפה מס' 

 

בנק  14.10.2022בתוקף עד ₪  10,000ע"ס  574411/00014מס'  ערבות בנקאית פהצרינאי בתי צמיחה בע"מ  :ההמציע

 נתניה. בע"מ סניףהפועלים 

 

 הנחה 37.15%פרחי עונה  –פרק א  הצעתה עומדת על:

 הנחה 22% –מוצרים מסוימים                                 

 

 3מעטפה מס' 

 

בתוקף עד ₪  10,000ע"ס  0004/0-1495-30-348800/06-954מס'  ערבות בנקאית פהצרמשתלות עונות בע"מ  :ההמציע

 פרדס חנה. בע"מ סניףלאומי לישראל בנק  14.10.2022

 

 הנחה 44.1%פרחי עונה  –פרק א  הצעתה עומדת על:

                                 

 4מעטפה מס' 

 

בתוקף ₪  10,000ע"ס   0004/8-1546-30-355300/77-898מס'  ערבות בנקאית פהצרמשתלות בע"מ  –עץ הצפון  :ההמציע

 נשר. בע"מ סניףלאומי לישראל בנק  14.10.2022עד 

 

 הנחה 1.5%פרחי עונה  –פרק א  עומדת על: הצעתה

 הנחה 19% -פרק ב                                 

 הנחה 0%  - פרק ג                               

 הנחה 25.5% - פרק ד                               

 

מתן שירותי יעוץ וליווי  – 12/2022מכרז זוטא מס'  אנחנו ממשיכים, המכרז הבא, :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 פתיחה, בבקשה איתי.    –בפרויקטים לתחבורה בת קיימא במסגרת מיזם "רשויות השינוי" 

 

מתן שירותי יעוץ וליווי בפרויקטים לתחבורה בת קיימא במסגרת מיזם "רשויות  – 12/2022מכרז זוטא מס'  .3

 פתיחה –השינוי" 

 

 המעטפות עם ההצעות הכספיות לא נפתחות, מעטפות 5התקבלו  :יועמ"ש העירייהאיתי קידר, עו"ד 

 

 1מעטפה מס' 
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₪  2,500ע"ס  459816/00036מס'  ערבות בנקאית פהצרבע"מ ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה ובקרה  :ההמציע

 הר הכרמל חיפה.    בע"מ סניףהפועלים בנק   15.10.2022בתוקף עד 

 

 2מעטפה מס' 

 

בתוקף ₪  5,000ע"ס  3-063383-00-0670-640-1מס'  ערבות בנקאית פהצראנדריא הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ  :ההמציע

 אל ראם נצרת.    בע"מ סניףמרכנתיל דיסקונט בנק  15.10.2022עד 

 

 3מעטפה מס' 

 

₪  2,500ע"ס  0002/2-1546-30-362400/16-876מס'  ערבות בנקאית פהצרמתום מהנדסים ויועצים בע"מ  –אמי  :ההמציע

 נשר. בע"מ סניףלאומי לישראל בנק  15.10.2022בתוקף עד 

 

 4מעטפה מס' 

 

 2,500ע"ס  0004/8-1546-30-196500/25-728מס'  ערבות בנקאית פהצרבע"מ פי. ג'י. אל. הנדסה ותכנון תחבורה  :ההמציע

 חולון. בע"מ סניףלאומי לישראל בנק  15.10.2022בתוקף עד ₪ 

 

 5מעטפה מס' 

 

בנק  15.10.2022בתוקף עד ₪  2,500ע"ס  009202200042מס'  ערבות בנקאית פהצרש. קרני מהנדסים בע"מ  :ההמציע

 כרמל. בע"מ סניףהבינלאומי הראשון לישראל 

 

 

תכנון אדריכלי להקמת ביס'  – 15/2021מכרז זוטא מס'  אנחנו ממשיכים, המכרז הבא, :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 פתיחה, בבקשה איתי. –בעפולה  16759/54.61כיתות בגו"ח  24תיכון מקיף 

 

 

 –בעפולה  16759/54.61כיתות בגו"ח  24תכנון אדריכלי להקמת ביס' תיכון מקיף  – 15/2021מכרז זוטא מס'  .4

 פתיחה

 

 עם ההצעות הכספיות לא נפתחותהמעטפות מעטפות ,  6התקבלו  :איתי קידר, יועמ"ש העירייהעו"ד 

 

 1מעטפה מס' 

 

 אמר קוריאל אדריכלים בע"מ :ההמציע
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 2מעטפה מס' 

 

 שגיא זיו אדריכל: המציע

 

 3מעטפה מס' 

 

 עמית נמליך אדריכלים בע"מ :ההמציע

 

 4מעטפה מס' 

 

 נופר דוד אדריכלים בע"מ :ההמציע

 

 5מעטפה מס' 

 

 א.ב מתכננים בע"מ :ההמציע

 

 6מעטפה מס' 

 

 דינור און אדריכלות בע"מ:ההמציע

 

 

 הישיבה הסתיימה, תודה רבה לכולם והמשך ערב נעים. :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                                                                                        
 
 

                                                                                                       ___________________ 


