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סימוכין6132 :

פרוטוקול ועדת מכרזים 03/19
מיום ו' בניסן תשע"ט 11 ,באפריל 2019

נוכחים:
ה"ה בנימין הרשלר – יו"ר הוועדה
ה"ה יעקי הרשקופ – חבר הוועדה
ה"ה יצחק דויד כהן – חבר הוועדה
חסרים:
ה"ה יואל פרויליך – חבר הוועדה
ה"ה יוסף שטרית – חבר הוועדה
משתתפים:
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד עדי הדר – יועמ"ש
ה"ה מוטי זיידה – מנהל האגף הטכני
גב' טייבי פריד – מנהלת מחלקת רכש
על סדר היום:
 .1מכרז מס'  :01/19שירותי הדברה.
 .2מכרז מס'  :02/19ספרי קריאה לספריות עירוניות.

יו"ר הועדה ה"ה בנימין הרשלר :על הפרק עומדים שני מכרזים לדיון בוועדה ואני מתכבד לפתוח
את הישיבה.
 .1מכרז מס'  :01/19שירותי הדברה.

למכרז הוגשו  3הצעות כדלהלן :אורן הדברות בע"מ –  35%הנחה מהמחיר המקסימלי (₪ 11,200
לחודש) ,אלי כהן הדברות בע"מ –  15%הנחה ,וטבע הדברות בע"מ –  12%הנחה .כל המציעים
עומדים בתנאי הסף .המציע "אורן הדברות בע"מ הינו הקבלן שסיפק שירותי הדברה לעירייה מזה
שנים ,והעירייה מרוצה משירותיו ומעוניינת להמשיך לעבוד אתו ,הן לאור ניסיון העבר ,והן בשל
היות ההצעה שהגיש זולה משמעותית משאר ההצעות  ,אך לאור העובדה שהצעתו נמוכה מהאומדן
ב  35%יש צורך לזמנו לשימוע מול וועדת המכרזים על מנת להבין את הסיבות לפער בין הצעתו
לשאר ההצעות .ככל שהוועדה תשתכנע שהצעתו סבירה ויש ביכולתו לספק את השירותים
הנדרשים במחיר שהוצע ,ניתן יהיה לאשר את זכייתו במכרז.
אושר פה אחד.
 .2מכרז מס'  :02/19ספרי קריאה לספריות עירוניות.

למכרז זה הוגשו שתי הצעות .בהתאם למסמכי המכרז הוגדרה מראש האפשרות לבחור ביותר
ממציע אחד במכרז הזה.
על כן בהתאם לחוות דעת היועמ"ש שמונחת בפני חברי הוועדה מומלץ להכריז על ספרי אור החיים
כזוכה בסעיף מספר  1במכרז ועל המציע ספרית ביתר כזוכה בסעיפים  2-6במכרז.
הצבעה 2 :בעד 1 ,נגד
אושר ברוב.
_______________
בנימין הרשלר
יו"ר הועדה
העתק :ה"ה מאיר רובינשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
ה"ה מוטי זיידה – מנהל באגף הטכני
הגב' טייבי פריד – מנהלת אגף רכש ושכר

