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 1/2023 פרוטוקול מס'                       
 

 10.1.2023ישיבת וועדת מכרזים מיום               
 
 
 

 נוכחים: 
 

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

 חבר הוועדה                         -מר חביב פרץ                                    
 חבר הוועדה                         -י כהן                                    מר אית

 
 

 חסרים:
 

 חבר הוועדה                         -עו"ד צורי כהן                                  
                                         חבר הוועדה                         -  מר שלמה מליחי                            

 חברת הוועדה                         - גב' נגה שרון                                    
 

   
 משתתפים:

           
 יועמ"ש העירייה              -            איתי קידר עו"ד

 מנכ"ל העירייה                       -רו"ח שלום שלמה                            
 מבקר העירייה                        -מר בני אליהו                                   
 גזבר העירייה                        -מר יצחק שריקי                               
 מנהלת מח' איכות הסביבה                        -גב' מזל קמינסקי                             

 מזכירת הוועדה              -             זהבה עובדיה
 

 :על סדר היום

 

 פתיחה –רכישת כלי רכב עבור עיריית עפולה  – 25/2022מכרז מס'  .1
 פתיחה –מתן שירותי גבייה משפטית  – 5/2022מכרז מס'  .2
 פתיחה -חדרי כושר  2 -אספקה והתקנת ציוד קומפלט ל – 14/2022מכרז מס'  .3
 דיון חוזר –קבלת שירותים לטיפול בפסולת קרטון ונייר בעיר עפולה  – 22/2022מכרז מס'  .4
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נושאים,  4אני רוצה לפתוח את הישיבה, על סדר היום  ערב טוב לכולם, :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

פתיחה, בבקשה  –רכישת כלי רכב עבור עיריית עפולה  – 25/2022מס'  מכרזאני אתחיל בנושא הראשון, 

 איתי.

 

 פתיחה –רכישת כלי רכב עבור עיריית עפולה  – 25/2022מכרז מס'  .1
 

 
 התקבלה מעטפה אחת עו"ד איתי קידר, יועמ"ש העירייה:

 

 1מעטפה מס' 

 

₪  3,000ע"ס  0001/4-1546-30-1089500/3-745א.ב. עפולה בע"מ הציגה ערבות בנקאית מס'  המציעה :

 בנק לאומי לישראל בע"מ סניף נשר. 27.2.2023בתוקף עד 

 

 הצעתה עומדת על:

 ₪  PURE AYGO X - 93,990לרכישת רכב טויוטה  849831הצעת מחיר מס' 

 ₪  1,240אגרת רישוי 

 ₪  AYGO X PULSE  - 93,990  לרכישת רכב טויוטה 849832הצעת מחיר מס' 

 ₪  1,240אגרת רישוי 

 

מתן שירותי גבייה  – 5/2022מכרז מס' אנחנו ממשיכים, המכרז הבא,  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 
 פתיחה, בבקשה איתי. –משפטית 

 
 

 פתיחה –מתן שירותי גבייה משפטית  – 5/2022מכרז מס'  .2

 
 מעטפות 4התקבלו  עו"ד איתי קידר, יועמ"ש העירייה:

 

 1מעטפה מס' 

 

₪  10,000ע"ס  0005/3-1494-30-030961/45-676אפרתי את יוסף הציגו ערבות בנקאית מס'  :המציעים 

 בנק לאומי לישראל בע"מ סניף אור יהודה. 29.3.2023בתוקף עד 

 



 AFULA MUNICIPALITY                                        עיריית עפולה
-04טל'                                                                                                     AFULA, P.O.B. 2016, ISRAEL 2016עפולה, ת.ד 

  -04-6520422 , פקס6520374
 
 

 

 מסכום הגביה+ מע"מ  4%שכר טרחה   הצעתם עומדת על :

 

 2מעטפה מס' 

 

בתוקף עד ₪  10,000ע"ס  400224/000022נקאית מס' רד חברת עורכי דין בע"מ הציגה ערבות ב המציעה :

 בנק הפועלים לישראל בע"מ סניף נוה רם. 29.3.2023

 

 מסכום הגביה+ מע"מ  6%שכר טרחה   הצעתה עומדת על :

 

 3מעטפה מס' 

 

בנק  29.3.2023בתוקף עד ₪  10,000ע"ס  151100320עו"ד חיים בן יעקב הציג ערבות בנקאית מס'  המציע:

 טפחות בע"מ סניף פז רמת גן.מזרחי 

 

 מסכום הגביה+ מע"מ  10%שכר טרחה   הצעתו עומדת על :

 

 4מעטפה מס' 

 

בנק  29.3.2023בתוקף עד ₪  10,000ע"ס  044104883טל שחר בלוך הציג ערבות בנקאית מס'  המציע:

 מזרחי טפחות בע"מ סניף חיפה.

 

 יהמסכום הגב+ מע"מ  6.5%שכר טרחה   הצעתו עומדת על :

 

אספקה והתקנת  – 14/2022מכרז מס' אנחנו ממשיכים, המכרז הבא,  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 
 פתיחה, בבקשה איתי. –חדרי כושר  2 -ציוד קומפלט ל

 
 
 

 –חדרי כושר  2 -אספקה והתקנת ציוד קומפלט ל – 14/2022מכרז מס'  .3
 פתיחה

 
 מעטפות 3התקבלו  עו"ד איתי קידר, יועמ"ש העירייה:
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 1מעטפה מס' 

 

בתוקף עד ₪  10,000ע"ס  575510/0040אביר ספורט בע"מ הציגה ערבות בנקאית מס'  :המציעה 

 בנק הפועלים לישראל בע"מ סניף אזור. 30.4.2023

 

 הצעתה עומדת על:

 

 כולל מע"מ₪   249,164.40 – אולם ספורט בגין

 כולל מע"מ₪   180,687.80 – היכל הספורט העירוני

 

 2מעטפה מס' 

 

ע"ס  0000003-076015-00-0670-02-0מסינגר לאה ומסינגר זהר הציגו ערבות בנקאית מס'  המציעים:

 בנק דיסקונט לישראל בע"מ סניף עפולה. 30.4.2023בתוקף עד ₪  10,000

 

 הצעתם עומדת על:

 

 כולל מע"מ₪   237,366  - אולם ספורט בגין

 כולל מע"מ₪   174,256 -  היכל הספורט העירוני

 

 3מעטפה מס' 

 

בנק  30.4.2023בתוקף עד ₪  10,000ע"ס  247222/0010ספורט העמקים הציג ערבות בנקאית מס'  המציע:

 הפועלים לישראל בע"מ סניף עפולה.

 

 הצעתו עומדת על:

 

 כולל מע"מ₪   275,839 – אולם ספורט בגין

 מע"מכולל ₪  199,947 -  היכל הספורט העירוני
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קבלת שירותים  – 22/2022מכרז מס'  אנחנו ממשיכים, המכרז האחרון, :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 
 דיון חוזר. –לטיפול בפסולת קרטון ונייר בעיר עפולה 

 
 

קבלת שירותים לטיפול בפסולת קרטון ונייר בעיר  – 22/2022מכרז מס'  .4

 דיון חוזר, בבקשה מזל. –עפולה 

 

המלצתי על ק.מ.מ מאחר ואינפיניה מסרבים להחליף לנו  קמינסקי, מנהלת מח' איכות הסביבה:גב' מזל 

את מכלי המחזור והניסיון של העירייה איתם אינו מוצלח, נראה שההצעה של ק.מ.מ משקללת החלפת 

א ההצעה של אינפיניה היא בסדר גודל מחצית מהאומדן ול₪ . מליון  1/2כל המכלים, זה סדר גודל של 

נראה לי שהיא משקללת את החלפת המכלים. לא הבנתי מנוסח המכרז שאפשר להפריד בין הזרמים, 

הכוונה היתה שחברה אחת תספק את כל השירותים. לאחר הדיון שוחחתי עם עו"ד פאי והבנתי שעל פי 

.מ ולכן יש בעיה בהחלטה להמליץ על ק.מ הפרשנות המשפטית נוסח המכרז מאפשר להפריד בין הזרמים

 הצעה יותר יקרה.הכזוכה בשני הזרמים, היות ובקרטון 

 

לשון המכרז מאפשרת להפריד בין הזרמים כך שאפשרי שבכל זרם : עו"ד איתי קידר, יועמ"ש העירייה

זו הצעה סבירה או שזו הצעה תכסיסנית? אינני ₪   19-יפעל ספק שונה השאלה אם הצעתה של אינפיניה כ

  כלכלן ואין באפשרותי לדעת.

 

אני מציע לכם ללכת עם שתי המציעות אחת לנייר ואחת לקרטון המציע  מר יצחק שריקי, גזבר העירייה:

 הזול בכל זרם. 

 

קחו בחשבון שזה מעסיק אותנו באופן יומיומי, רמת גב' מזל קמינסקי, מנהלת מח' איכות הסביבה: 

 השירות של אינפיניה לא משביעת רצון בלשון המעטה.

 

 אם כך, למה לא זימנת אותם לשימוע? למה לא קנסת אותם?י, גזבר העירייה: מר יצחק שריק

 

התרעתי בפניהם על השירות שלהם ואף הפחתתי להם גב' מזל קמינסקי, מנהלת מח' איכות הסביבה: 

 בתשלום בשל אי השביעות מהשירות.
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האם אינפיניה יודעים שבמחיר הזה הם אמורים להחליף לנו את כל  רו"ח שלום שלמה, מנכ"ל העירייה:

 מכלי המחזור?

 

אני חושבת שזה ברור, זה רשום במסמכי המכרז, : גב' מזל קמינסקי, מנהלת מח' איכות הסביבה בתגובה

 אבל שוב, לא יהיה קבלן לפינוי נייר כי ק.מ.מ לא יסכימו רק לפנות נייר.

 

אפשר לפנות לאינפיניה לקבלת תחשיב שהם לא הפסדיים ואז לזמן  :עירייהעו"ד איתי קידר, יועמ"ש ה

 אותם.

 

יש כיום אסכוריות בצבע לבן, אנחנו דורשים מתקנים דקורטיביים  רו"ח שלום שלמה, מנכ"ל העירייה:

 ₪ ? 19זה במכרז, איך הם מכניסים את זה לתחשיב כולל פינוי בכמעט 

 

מי בעד לפנות לאינפיניה לקבלת תחשיב ולאחר מכן להשיב את הנושא   :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 לדיון נוסף בוועדת מכרזים?

 

חברי הוועדה מצביעים פה אחד בעד המלצת היועמ"ש לפנות לאינפיניה לקבלת תחשיב ולאחר החלטה: 

 מכן להביא את הנושא שוב לדיון בוועדת מכרזים

 

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

 

 

 

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

___________________    ______________________ 
 
 

                                                                          
 1/2023לפקודת העיריות אני מאשר את פרוטוקול מס'  148בהתאם לסמכותי לפי סעיף 

 
 
 

 אבי אלקבץ, ראש העיר                                                                                        
 
 

                                                                                  _____________________ 


