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 2/2023 פרוטוקול מס'                       
 

 29.1.2023ישיבת וועדת מכרזים מיום               
 
 

 נוכחים: 
 

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

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

 חבר הוועדה                         -  מר שלמה מליחי                            
 

 חסרים:
 

                                         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                            
 מנהל אגף הספורט והפארק העירוני                        -מר שלומי אלבז                                

 מזכירת הוועדה               -             זהבה עובדיה
 

 :על סדר היום

 דיון –רכישת כלי רכב עבור עיריית עפולה  – 25/2022מכרז מס'  .1
 דיון –מתן שירותי גבייה משפטית  – 5/2022מכרז מס'  .2
 דיון –חדרי כושר  2 -אספקה והתקנת ציוד קומפלט ל – 14/2022מכרז מס'  .3

 
 

נושאים,  3אני רוצה לפתוח את הישיבה, על סדר היום  ערב טוב לכולם, :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

דיון, בבקשה  –רכישת כלי רכב עבור עיריית עפולה  – 25/2022מכרז מס' אני אתחיל בנושא הראשון, 

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

התקבלה מעטפת מכרז אחת של א.ב. עפולה בע"מ,  10.1.23בתאריך  רו"ח שלום שלמה, מנכ"ל העירייה:
 PUREגמים, אנו מעדיפים את הדגם ד 2-מסמכי המכרז נבדקו ביסודיות רבה, המציעה הגישה הצעה ל

AYGO X  שהנו הדגם הזול יותר והפחות מפואר, אין לנו צורך במפרט המפואר. העדפנו את הגוון הלבן
בנזין שגם התחזוקה שלו היא מאוד זולה. רצינו לחסוך מכיון שתוקצבנו ע"י משרד הפנים,  1000עם מנוע 

 ה במכרז עם ההצעה הזולה ביותר.אנו מבקשים להמליץ על המציעה א.ב. עפולה כזוכ
 

מי בעד המלצת מנכ"ל העירייה להמליץ על המציעה א.ב. עפולה בע"מ  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 
 כזוכה במכרז עם ההצעה הזולה ביותר?

 
חברי הוועדה מצביעים פה אחד בעד המלצת מנכ"ל העירייה להמליץ על המציעה א.ב. עפולה  החלטה:

 כרז עם ההצעה הזולה ביותרבע"מ כזוכה במ
 

מתן שירותי גבייה  – 5/2022מכרז מס' אנחנו ממשיכים, המכרז הבא,  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 
 דיון, הגזבר לא הגיע לכן אבקש מהיועמ"ש להציג את המלצתו, בבקשה איתי. –משפטית 

 
 

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

 
הצעות מחיר, מסמכי המכרז נבדקו בקפידה  4הוגשו  10.1.23בתאריך  קידר, יועמ"ש העירייה:עו"ד איתי 

וביסודיות רבה, המציע הזול ביותר הנו משרד אפרתי את יוסף, המציע נמצא עומד בכל תנאי הסף הן 

עם בנושא הניסיון והן בנושא היקף התביעות, ההמלצות שהתקבלו עליו היו טובות מאוד, הגזבר נפגש 

המציע ושוחח עמו לגבי ההצעה הנמוכה יחסית, המציע טען מנגד כי אלו המחירים בשוק וכי הוא ידע 

להתמודד עם שכ"ט בגובה הזה, מדובר במכרז לגביית חובות של העירייה, הגזבר מבקש להמליץ על משרד 

 אפרתי את יוסף כזוכה במכרז.

 

 שכר טרחה ? 4%רציתי לשאול מה זה  מר שלמה מליחי, חבר הוועדה בשאלה:

 

מדובר בעמלה מסכום גביית החוב ולא בהנחה כפי שצוין  עו"ד איתי קידר, יועמ"ש העירייה בתגובה:

 בטעות לגבי חלק מהמציעים.

 

מי בעד המלצת גזבר העירייה להכריז על משרד אפרתי את יוסף כזוכה  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 במכרז?

 

חברי הוועדה מצביעים פה אחד בעד המלצת גזבר העירייה להכריז על משרד אפרתי את יוסף  החלטה:

 כזוכה במכרז
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אספקה והתקנת  – 14/2022מכרז מס' אנחנו ממשיכים, המכרז האחרון,  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 
 דיון, בבקשה שלומי. –חדרי כושר  2 -ציוד קומפלט ל

 
 דיון –חדרי כושר  2 -קה והתקנת ציוד קומפלט לאספ – 14/2022מכרז מס'  .3

 
מסמכי , מעטפות מכרז 3התקבלו  10.1.23בתאריך  מר שלומי אלבז, מנהל אגף הספורט והפארק העירוני:

המכרז נבדקו ביסודיות רבה, ההצעה הזולה ביותר הנה הצעתם של מסינגר לאה וזוהר אך יום למחרת 
ל ביותר כי הוא מבקש בעצת רופאיו לפרוש מהמכרז בשל בעיות הגשת ההצעות קיבלתי מכתב מהמציע הזו

רפואיות )מצורף מסמך(, לפיכך, אני מבקש להמליץ על המציעה הזולה הבאה אחריו אביר ספורט בע"מ, 
 מדובר בספק ארצי שעושה פרויקטים ברחבי הארץ ועובד שנים עם רשויות.  ₪,  70,000-הצעתה זולה בכ

 
האם על פי חוברת המכרז ניתן לחלק את העבודות בין שני מציעים? ואם כן,  הוועדה:מר חביב פרץ, חבר 

 לדעתי צריך לתת הזדמנות גם לתושבי העיר. 
 

 אנחנו בדרך כלל עושים את זה. מר שלמה מליחי, חבר הוועדה בתגובה:
 

 שלומי האם זה אפשרי? : בשאלה עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה
 

 כן זה אפשרי, זה בפיקוח שלנו. אגף הספורט והפארק העירוני בתגובה: מר שלומי אלבז, מנהל

 

העבודות  2יסכים להשוות את הצעתו למציע מס'  3במידה ומציע מס'  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה

 לבחור את הפרויקט. 2יחולקו בין שניהם, יצוין, כי יש לתת אפשרות למציע מס' 

 

מי בעד המלצת מנהל אגף הספורט לחלק את העבודות בין שני המציעים  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה

 ?2להשוות את הצעתו למציע מס'  3להסכמת מציע מס'  בכפוף

 

חברי הוועדה מצביעים פה אחד בעד המלצת מנהל אגף הספורט לחלק את העבודות בין שני  החלטה:

 2להשוות את הצעתו למציע מס'  3להסכמת מציע מס'  בכפוףהמציעים 

 

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

 

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

___________________    ______________________ 
 

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

2/2023 
 אבי אלקבץ, ראש העיר                                                                                        

 
                                                                                  _____________________ 


