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 2.4.19מיום   14פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 

 
   חברי וועדה נוכחים:

 גב' פלורי שטרלינג, יו"ר הוועדה 
 מר אלכסי ספוז'ניקוב, חבר הוועדה 

 חברת וועדה , סיון כהן אביטןגב' 
 , חבר וועדה דורון אורגילמר 

 
 משתתפים:

 גב' רינה יוסף, גזברית העירייה 
   עו"ד חיים שימן, יועמ"ש

 
 

 להקמה והפעלת מכון לשירותי דיאליזה בהקהילה בערד.   – 5-2019מספר על סדר היום: מכרז 

 אישור קיום ביטוחים חתום. השלמת מסמכים על ידי המציע, התקבל לאחר קבלתדיון: 
בדיון    3סעיף   ו  4.1)  1הקודם התקבל הסבר של המציע לסעיפים  להחלטה  כן המכתב  ה'(    4.1)   2-ד'(  כמו 

ז בערד, ראה את הנדון במכתב ויש עדכון נוסף למכתב מיון  כלא מופנה למציע אבל מתייחס למר  1בסעיף  
18.3.15 . 

המציע   והעבודה    -ע"פ  ביצוע העבודה  בתחילת  אלו התקבלו  תוקף, מכתבים  סיום  אין  למכתבים שהציג 
 נמשכת עד היום.  

בכל מקרה של שינוי המכתבים יש לקבל אישור מהועדה של משרד הבריאות ומכתב שמצריך אישור של  
ענת המציע, בכל מקרה המציע פנה  הנהלת בית החולים סורוקה, דבר זה יכול לקחת מספר חודשים ע"פ ט

 לצורך מתן תוקף עדכני לשני הגורמים.
 

יום להשלמת המסמכים אני חושבת שמן הראוי יהיה להמתין עד    14  למציע  כיוון שנתנו  סיון כהן אביטן:
שמאשר   המכתב  את  לקבל  כדי  המועד  ביה"ח  סוף  הנהלת  גיבוי  הרפואילהפעלת  את  במרכז    הדיאליזה 

 . שאלר בערד
 

ע הגיש את המסמכים שהיו ברשותו, זמן נוסף רק יעכב את ההחלטה לנוכח דחיפות  המצי  פלורי שטרלינג:
 צריך לסכם את הדברים ולגבש החלטה בעניין.  המכרז 

 

ונראה על פניו שאין הם מוגבלים בזמן ואכן התקבלו    2-ו    1הוועדה בחנה את המכתבים בסעיפים   .1
ולכן שאלת האישור העדכני מעלה שאלה האם מי שמקבל אישור  מהגורמים לפני תחילת העבודה  

 דה אמור לחדש את האישור בכל שלב, לא סביר. לפני תחילת העבו

תוך   .2 להמציא  מתחייב  המציע  הבריאות,  ממשרד  רישיון  להמצאת  מסיום    6בהמשך  חודשים 
 העבודות וככל שלא ימציא אישור זה זכייתו במכרז תבוטל.

הש .3 בפעם  פורסם  זה  ניגש  ינימכרז  המציע  המכרזיםה,  תוכן    בשני  על  בהסתכלות  יחיד,  כהצעת 
אנו   המכון,  לשירותי  הנזקק  הציבור  מען  ופתיחתו  הדיאליזה  במכון  העבודות  סיום  המכרז, 
המטופלים   התושבים  רווחת  למען  וזאת  העבודות  סיום  את  תקדם  היום  שההחלטה  חושבים 

 סורוקה עבור הטיפול. שרות זה באופן דחוף ומניעת סבל נוסף לנסיעה לב
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 חברי ועדת מכרזים דנו בנסיבות והוחלט להעלות להצבעה כדי לקבל החלטה בנושא.  לסיכום:

 : נערכה הצבעה

  נמנעים    נגד   בעד 
  סיון כהן אביטן   פלורי שטרלינג 

 אלכסי ספוזניקוב 
 דורון אורגיל 

 
  את ההצעה של בהמשך לרוב הקולות בעד זכייתו של המציע כחברה הזוכה במכרז שבנדון, הוחלט לאשר  

 זוכה במכרז שבנדון.כ"מרכז רפואי שאלר" 
 
 
 
 

 עו"ד ניסן בן חמו                                                                                       פלורי שטרלינג        
 ראש העירייה        יו"ר הוועדה           

                                                                   
 

                     ____________________                                        ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשמה: אורטל פינטו 
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