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 פרוטוקול ועדת מכרזים 

 14/2022פרוטוקול מספר 

   14.09.2022תאריך 

 משתתפים:
 

 יו"ר ועדה –אבי רחמים      –חברי הועדה 
 חבר הועדה –אייל פישלר    
 חבר ועדה –ג'קי עזרא    
   

 יועמ"ש  –גלעד רוגל, עו"ד 
 מנהלת מח' נכסים ומכרזים  –חני כהן, עו"ד 

 

 על סדר היום:

 7/22מכרז להפעלת צהרונים בבתי ספר 

 הוגשה הצעה יחידה של חברת קיטו מרום  

אייל פישלר: יש הצעה אחת, בשביל לקבל הצעת יחיד הועדה צריכה לתת נימוקים מיוחדים במקרה שלנו  

 הציון שקבלה החברה מהועדה המנקדת הוא נמוך מאוד.

התקבלו  אבי   מהמציע,  להתרשמות  מקומיות  ומועצות  מקומיות  לרשויות  התקשרה  הועדה    2רחמים: 

 הצעות לא טובות והצעה אחת סבירה. 

 .הציון שלהם נמוך מאוד וההתרשמות מאיכות החוגים והמדריכים לא טובה 

טוב כדי    אייל פישלר: לדעתי בנסיבות האלה יש לדחות את הצעתה של חברת קיטו מרום ולא קיים נימוק

 לקבל את הצעת היחיד של החברה. 

יועמש: לפי החוק יש שיקול דעת לועדה לא לקבל הצעת יחיד אלא מנימוקים מיוחדים ונסיבות יוצאות  

 דופן. 

 מעלה להצבעה   –הועדה ממליצה שלא לקבל את הצעתה 

 בעד : אבי רחמים

 אייל פישלר: בעד 

 בעד  –ז'אק עזרא 

 לקבל את הצעתה של חברת קיטו מרום להפעלת המכרז.הועדה ממליצה פה אחד שלא 
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 :11/22מכרז להפעלת חוגים 

הצעות   שתי  שתי    –התקבלו  איכות  מדדי  ומבחינת  ההצעות  שתי  את  נקדה  המנקדת  הועדה 

ההצעות קיבלו ציון דומה, הצעת המחיר של חברת תנועה בהנאה היתה זולה יותר ולכן קיבלה  

 ציון משוקלל גבוה יותר.

 הועדה ממליצה על הצעתה של חברת תנועה בהנאה להפעלת המכרז 

 בעד   -אבי רחמים: 

 אייל פישלר: בעד 

 בעד  –ז'אק עזרא 

 הועדה מחליטה פה אחד לקבל את הצעתה של חברת תנועה בהנאה 

 מציע להבא להכין נוסחה לקביעת ציון להצעת מחיר.  –אייל פישלר  •

 

 : 13/22מכרז למכירת רכבי העירייה 

יעקב שהגיש הצעת מחיר גבוהה בהרבה מעל לאומדן העירייה. הצעת  הוגשה   הצעה אחת של מר מזרחי 
 המחיר כללה את שני רכבי האיסוזו ואופנוע אחד.

 :הועדה מאשרת את הצעתו של מר מזרחי יעקב

 אבי רחמים: בעד 

 אייל פישלר: בעד 

 בעד  –ז'אק עזרא 

 לרכישת רכבי העירייה על פי תנאי המכרז. הועדה החליטה לקבל את הצעתו של מזרחי יעקב 

 

 

 

 עו"ד חני כהן -רשמה
 מרכזת הועדה – מח' המכרזיםמנהלת 

hanac@mam.org.il - 0543204444 
 

__________________ 
 אבי רחמים      
 יו"ר הועדה    
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