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 3/2023 פרוטוקול מס'                       
 

 13.2.2023ישיבת וועדת מכרזים מיום               
 
 

 נוכחים: 
 

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

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

 
 חסרים:

 
 חבר הוועדה                         -  מר שלמה מליחי                            

                                         חבר הוועדה                         -עו"ד צורי כהן                                  
 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 -מתן שירותי תכנון )תב"ע מפורטת( למתחם המסילאים בעפולה  – 1/2023מכרז מס'  .1
ביצוע עבודות בניה, שיפוץ, אחזקה והנגשה במוסדות חינוך ומבני ציבור  – 7/2023מכרז מס'  .2

 פתיחה -בעפולה 
 החלטה  -קבלת שירותים לטיפול בפסולת קרטון ונייר בעיר עפולה  – 22/2022מכרז מס'  .3
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, נושאים 3אני רוצה לפתוח את הישיבה, על סדר היום  ערב טוב לכולם, :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

מתן שירותי תכנון )תב"ע מפורטת( למתחם המסילאים  – 1/2023מכרז מס' אני אתחיל בנושא הראשון, 
 פתיחה, בבקשה איתי. –בעפולה 

 

 

 פתיחה –מתן שירותי תכנון )תב"ע מפורטת( למתחם המסילאים בעפולה  – 1/2023מכרז מס'  .1
 
 

מעטפות מכרז, את ההצעות הכספיות אנו מחזירים לתיבת  3התקבלו  עו"ד איתי קידר, יועמ"ש העירייה:
המכרזים לשלב ג'. שלב א' הוא בדיקת תנאי הסף, שלב ב' בדיקת האיכות, שלב ג' פתיחת מעטפות הצעת 

 המחיר ושקלול סופי של הציון המלא. 
 

 1מעטפה מס' 
 

בתוקף עד ₪  1,500ע"ס  3-93886-670-515אלטמן אדריכלים בע"מ הציגה ערבות בנקאית מס'  המציעה:
 בנק דיסקונט לישראל בע"מ סניף קדמת עתידים. 12.5.2023

 
 

 2מעטפה מס' 
 

₪  1,500ע"ס  504445/00004אליקים אדריכלים ובוני ערים בע"מ הציגה ערבות בנקאית מס'  המציעה:
 בנק הפועלים בע"מ סניף פנקס תל אביב. 12.5.2023בתוקף עד 

 
 

 3מעטפה מס' 
 

0830-30-146300/08-896-ערן מבל ארכיטקטורה ובוני ערים בע"מ הציגה ערבות בנקאית מס'  המציעה:
 בנק לאומי לישראל בע"מ סניף רמת שי. 12.5.2023בתוקף עד ₪  1,500ע"ס  0009/1

 
 

 ביצוע עבודות בניה, – 7/2023מכרז מס' אנחנו ממשיכים, המכרז הבא,  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 
 פתיחה, בבקשה איתי. –שיפוץ, אחזקה והנגשה במוסדות חינוך ומבני ציבור בעפולה 

 
 

ביצוע עבודות בניה, שיפוץ, אחזקה והנגשה במוסדות חינוך ומבני ציבור  – 7/2023מכרז מס'  .2
 פתיחה -בעפולה 

 
 מעטפות 5: התקבלו עו"ד איתי קידר, יועמ"ש העירייה

 
 1מעטפה מס' 

 
בתוקף עד ₪  200,000ע"ס  455402/00111אנג' מוחמד טאהא בע"מ הציגה ערבות בנקאית מס'  המציעה:
 בנק הפועלים בע"מ סניף עפולה. 30.4.2023

 
 הנחה 26.5% הצעתה עומדת על :
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 2מעטפה מס' 
 

בתוקף ₪  200,000ע"ס  479763/0520כהן חגית קבלני בניין בע"מ הציגה ערבות בנקאית מס'  המציעה:
 בנק הפועלים בע"מ סניף טבריה. 30.4.2023עד 

 
 הנחה 26% הצעתה עומדת על :

 

 3מעטפה מס' 
 

בתוקף ₪  200,000ע"ס   25554/00275ר.מ. רחמני עבודות עפר בע"מ הציגה ערבות בנקאית מס'  המציעה:
 בנק הפועלים בע"מ סניף נתניה. 30.4.2023עד 

 
 הנחה 20% הצעתה עומדת על :

 

 4מעטפה מס' 
 

 ע"ס  0056/6-1494-30-230200/64-702ברכוביץ חברה לבניין בע"מ הציגה ערבות בנקאית מס'  המציעה:
 בנק לאומי לישראל בע"מ סניף עסקים מבואות חיפה. 30.4.2023בתוקף עד ₪  200,000

 
 הנחה 28% הצעתה עומדת על :

 

 5מעטפה מס' 
 

ע"ס   66-614408-670-002ברזל בניין וחומרי בניה בע"מ הציגה ערבות בנקאית מס'  –א.י. אדיר  המציעה:
 אל בע"מ סניף ראשי תל אביב.בנק דיסקונט לישר 30.4.2023בתוקף עד ₪  200,000

 
 הנחה 20% הצעתה עומדת על :

 
 

קבלת שירותים  – 22/2022מכרז מס' אנחנו ממשיכים, המכרז האחרון,  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 
 , בבקשה מזל.החלטה –לטיפול בפסולת קרטון ונייר בעיר עפולה 

 
 

 החלטה –קבלת שירותים לטיפול בפסולת קרטון ונייר בעיר עפולה  – 22/2022מכרז מס'  .3

 

אנחנו ממליצים על אינפיניה מחזור בע"מ, כקבלן פינוי  גב' מזל קמינסקי, מנהלת מח' איכות הסביבה:

לפסולת קרטון. החברה הציעה את המחיר הזול ביותר, בנוסף, היא התחייבה, בכתב, לעמוד בדרישות 

הטכני. ביקשתם בישיבה הקודמת שנבקש תחשיב על מנת לבחון אם ההצעה המכרז לרבות במפרט 

לפי התחשיב שהוצג לנו, הם חישבו את ההצעה לפי דגם של לאור הפער מול ההצעה של ק.מ.מ.  הפסדית

הקרטוניה עם הרשתות, במסמכי המכרז היה דגם חזק ומשופר יותר, דרשנו מהם לקבל את הדגם החזק 

מספר ימים הם הודיעו לנו בכתב שהם יספקו את הדגם המבוקש ובאותו המחיר, במסגרת השירות. לאחר 
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, מנגד, ק.מ.מ מפעלי מחזור פנו אלינו בהודעה שהם אינם פינוי קרטון בלבדאני מדגישה שמדובר על 

 מעוניינים להשתתף במכרז לפינוי נייר.

 

מי בעד המלצת מנהלת מח' איכות הסביבה להמליץ על אינפיניה מחזור  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 בע"מ כזוכה במכרז לפינוי פסולת קרטון?

 

חברי הוועדה מצביעים פה אחד בעד המלצת מנהלת מח' איכות הסביבה להמליץ על אינפיניה  החלטה:

 כזוכה במכרז לפינוי פסולת קרטון מחזור בע"מ

 

 

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

 

 

 

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

___________________    ______________________ 
 
 
 
 

 3/2023לפקודת העיריות אני מאשר את פרוטוקול מס'  148בהתאם לסמכותי לפי סעיף 
 
 
 

 אבי אלקבץ, ראש העיר                                                                                        
 

                                                                                  _____________________ 


