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סימוכין6471 :
פרוטוקול ועדת מכרזים 04/2020
מיום י"ג כסליו תשפ"א 29 ,בנובמבר 2020
נוכחים:
ה"ה יואל פרויליך – מ"מ יו"ר הוועדה
ה"ה יצחק דוד כהן – חבר הוועדה
ה"ה ישראל פכטר – חבר הוועדה
ה"ה דוד זלץ – מ"מ חבר הוועדה (ה"ה יוסף שטרית)
חסר:
ה"ה בנימין הרשלר – יו"ר הוועדה
משתתפים:
מר בני שוורץ – מנכ"ל העירייה
גב' טייבי פריד – מנהלת מחלקת רכש
על סדר היום:
 .1אישור התקשרות עם ספק יחיד – עמותת "בית חם – בנפשנו"
 .2קביעת זוכים בקול קורא למתן זכות שימוש במקרקעין לצורך הקמת אנטנות סלולריות.
 .3קביעת זוכה במכרז  - 04/2020למתן שירותי ייעוץ תקשורת ויחסי ציבור.
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.
אישור התקשרות עם ספק יחיד – מרכז לנפגעות תקיפה:
חבר הוועדה ישראל פכטר עוזב את החדר מחשש לניגוד עניינים עקב היכרות מוקדמת עם אחד
ממנהלי הגורם המערער ולא השתתף בדיון ובהצבעה.
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 ביקש לערער על הקביעה וטען כי ביכולתו לבצע את הפרויקט ,בהתאם לנהלים
הסמיכה וועדת המכרזים בישיבתה מיום  02/08/2020את גב' פריד לפנות אל המערער בבקשה
להוכיח את עמידתו בתנאי הסף .בפני חברי הוועדה מוצגים תדפיסי דוא"ל שנשלחו אל המערער
בנדון ולא נתקבלה כל תגובה מצידם .יצוין כי בפניית המערער לא צוינו כל פרטי התקשרות פרט
לכתובת הדוא"ל ממנה התקבלה הפניה ,ולכן לא עמדו בפני מנהלת הרכש אפשרויות נוספות להשיג
את תגובת המערער ,ומשכך ,ניתן לקבוע כי המערער לא הצליח להוכיח כי הוא אכן עומד בתנאי
הסף ולכן מבוקש לאשר כי עמותת "בית חם – בנפשנו" הינה העמותה היחידה שיכולה להפעיל את
המרכז ,מבוקש לאשר את ההתקשרות עימה כספק יחיד.
מ"מ יו"ר הוועדה מעלה את הבקשה לאישור החברים.
אושר פה אחד (ישראל פכטר – אינו נוכח).
קביעת זוכה במכרז  - 04/2020למתן שירותי ייעוץ תקשורת ויחסי ציבור:
העירייה פרסמה מכרז למתן שירותי ייעוץ תקשורת ויחסי ציבור ,למכרז ניגש מציע יחיד ,שלומי
גיל – המשמש כיום כיועץ התקשורת של העירייה .בפני החברים מוצגת חוות דעתו של היועמ"ש
באשר לתקינות ההצעה ,מבוקש להכריז על שלומי גיל כזוכה במכרז.
אושר פה אחד.

קביעת זוכים בקול קורא למתן זכות שימוש במקרקעין לצורך הקמת אנטנות סלולריות:
המנכ"ל סוקר בפני חברי הוועדה את השתלשלות האירועים שקדמו לפרסום ה"קול הקורא" ואת
מטרת פרסומו ,הוגשו שלוש הצעות ע"י שלוש החברות בעלות הרישיון הנדרש .בפני החברים מוצג
דוח בדיקת ההצעות ע"י היועמ"ש וחוות דעתו כי ניתן להכריז על שלושת המציעים כזוכים.
לשאלות חברי הוועדה בדבר סכנות אפשריות מהצבת אנטנות ברחבי העיר משיב המנכ"ל כי
החברות מחויבות לעמוד בתקנים מחמירים של המשרד לאיכות הסביבה ולהקפיד על הגבלות
שונות בדבר מרחק מינימלי מבנייני מגורים וכן על האיסור להציב אנטנות בקרבת מוסדות חינוך.
בנוסף מדגיש המנכ"ל כי רמת הקרינה פוחתת ככל שהפיזור של האנטנות רחב יותר.
אושר פה אחד.

_______________
יואל פרויליך
מ"מ יו"ר הועדה

העתק :ה"ה מאיר רובינשטיין – ראש העיר

