ג' בטבת תשפ"ב
 7בדצמבר 2021
סימוכין6828 :
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נוכחים:
ה"ה יצחק מאיר ברים –יו"ר הוועדה
ה"ה יצחק דוד כהן – חבר הוועדה
ה"ה אברהם יודייקין – מ"מ חבר הוועדה (ה"ה יוסף שטרית)
ה"ה משה כהנא – מ"מ חבר הוועדה (ה"ה ישראל פכטר)
חסר:
ה"ה יואל פרויליך – חבר הוועדה
משתתפים:
עו"ד טוביה פיסינגר – היועץ המשפטי
ה"ה נפתלי לבינסון – מנהל אגף נכסים
גב' טייבי פריד – מנהלת מחלקת רכש
על סדר היום:
 .1מכרז  – 05/2021אספקת והתקנת מוצרי ברזל לרחובות – אישור זוכה.
 .2אישור ספק יחיד – עמותת "מצלול – מרכז ספורט והידרותרפיה בקהילה".
יו"ר הוועדה ה"ה יצחק מאיר ברים פותח את הוועדה בהתאם לנושאים שעל סדר היום .נושאים
אלו הועברו מבעוד מועד לאישור החברים לאחר חוות דעת יועמ"ש בדבר תקינות ההליך.
 .1מכרז  – 05/2021אספקת והתקנת מוצרי ברזל לרחובות – אישור זוכה:
למכרז לאספקת והתקנת מוצרי ברזל לרחובות שפרסמה העירייה הוגשו שתי הצעות כדלקמן:
•

אופק יפתח בע"מ ₪ 866,736 -

• איכות הברזל בע"מ – ₪ 543,000
אומדן המכרז עמד על ₪ 748,800
בפני חברי הוועדה מונחת חוות דעתו המקצועית של יועץ המכרז באשר לפער המהותי בין ההצעה
הזולה לאומדן ,המאשרת כי המחירים סבירים וניתן לקבל את ההצעה.
כמוכן ,לאור שאלות שעלו בדבר עמידתם של המציעים בתנאי הסף ,התקבלה חוות דעתו של היועץ
המקצועי (המונחת גם ה יא בפני חברי הוועדה) המאשרת כי אי העמידה לכאורה בתנאי הסף אינה
מהווה סיבה לפסול את המציעים  ,וכי הם יוכלו לעמוד בביצוע העבודות נשוא המכרז הן מבחינה
מקצועית והן מבחינת היציבות הכלכלית ,כך שמומלץ לבחור במציע "איכות הברזל" שהציע את
ההצעה הזולה מבין ההצעות.
היועמ"ש מאשר כי בהסתמך על חוות הדעת המקצועית אין מניעה לאשר את המציע "איכות הברזל
בע"מ" כזוכה במכרז.
אושר פה אחד.

 .2אישור ספק יחיד – עמותת "מצלול – מרכז ספורט והידרותרפיה בקהילה":
העירייה מעוניינת להתקשר עם הספק לצורך הפעלת תוכנית ללימודי שחיה בבתי ספר בעיר.
בהתאם לחוות הדעת המקצועית שהתקבלה ממנהל אגף החינוך בעיר ,והמונחת בפני חברי הוועדה,
הקובעת כי עמותת "מצלול – מרכז ספורט והידרותרפיה בקהילה" הינה העמותה היחידה
שבאפשרותה להפעיל את התוכנית ברמה המקצועית המבוקשת ובכפוף לדרישות משרד החינוך,
פורסמה ע"י מחלקת ההתקשרויות הודעה על כוונה להתקשר עם העמותה בפטור ממכרז ,כ"ספק
יחיד" .לא התקבלו כל פניות או התנגדויות ומשכך מבוקש לאשר את ההתקשרות עם העמותה
בפטור ממכרז ,בהתאם לסעיף  )3(3לכללי המועצות המקומיות (מכרזים) [נוסח משולב] (יהודה
והשומרון) התשע"ט ,2018-לתקופה של  3שנים.
אושר פה אחד.

_______________
יצחק מאיר ברים
יו"ר הועדה
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