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סימוכין6379 :
פרוטוקול ועדת מכרזים 03/2020
מיום י"ב אב תש"פ 2 ,באוגוסט 2020
נוכחים:
ה"ה יואל פרויליך – מ"מ יו"ר הוועדה
ה"ה יצחק דוד כהן – חבר הוועדה
ה"ה ישראל פכטר – חבר הוועדה (השתתפות בשיחת וידיאו)
חסרים:
ה"ה בנימין הרשלר – יו"ר הוועדה
ה"ה יוסף שטרית – חבר וועדה
משתתפים:
גב' טייבי פריד – מנהלת מחלקת רכש
על סדר היום:
 .1מכרז  – 2/2020הפעלת מועדונית לליקויי שמיעה  -בחירת זוכה.
 .2התקשרות ללא מכרז עם חברות בעלות רישיון רט"ן להקמה והפעלה של מתקני קליטה
סלולרית.
 .3התקשרות עם ספק יחיד – מרכז לנפגעות תקיפה – הסמכת גב' פריד לפנות לגורם
המבקש לערער על ההחלטה לצורך השלמת מסמכים.
מ"מ יו"ר הוועדה ה"ה יואל פרויליך פותח את הוועדה בהתאם לנושאים שעל סדר היום .הנושאים
הללו הועברו מבעוד מועד לאישור החברים לאחר חוות דעת יועמ"ש בדבר תקינות ההליך.
מכרז  –2/2020הפעלת מועדונית לליקויי שמיעה:
התקבלה הצעה אחת ,מעמותת "שמע קולינו"  ,בפני חברי הוועדה מוצג דוח בדיקת ההצעה שנערך
ע"י היועמ"ש ,ההצעה הוגשה במלואה ,העמותה עומדת בכל תנאי הסף וניתן להמליץ עליה כזוכה.
אושר פה אחד.
התקשרות ללא מכרז עם חברות בעלות רישיון רט"ן להקמה והפעלה של מתקני קליטה
סלולרית:
העירייה השכירה בעבר אתרים לחברת הסלולר לצורך הקמה והפעלה של מתקני קליטה
סלולרית ,החברות מעוניינות להאריך את ההתקשרות .בפני חברי הוועדה הונחה חוות דעתו של
היועמ"ש ,לפיה מכיוון שבאתרים ניתנת זכות הקמה והפעלה של כל מי שהוא בעל רישיון בארץ,
ניתן להתקשר ללא מכרז.
אושר פה אחד.
התקשרות עם ספק יחיד – מרכז לנפגעות תקיפה:
העירייה פרסמה הודעה על כוונה להתקשר עם עמותת "בית חם  -בנפשנו" כספק יחיד ,לצורך
הקמת מרכז לבגירות נפגעות תקיפה מינית .ההודעה פורסמה בהתאם לחוות דעתה המקצועית של
גב' עליזה אונגר ,מנהלת האגף ,באשר לתנאי הסף המחייבים לצורך הקמת מרכז זה .בית חולים
מעייני הישועה מבקש לערער על הקביעה וטוען כי ביכולתו לבצע את הפרויקט.
בהתאם לנהלים ,מבוקש להסמיך את הגב' פריד לפנות אל הגורם המערער בבקשה להוכחת עמידתו
בתנאי הסף.
אושר פה אחד.
_______________
יואל פרויליך
מ"מ יו"ר הועדה
העתק :ה"ה מאיר רובינשטיין – ראש העיר

