
 

 www.arad.muni.il  |   6699516-08טל.: |  , ערד 6הפלמ"ח | עיריית ערד   

 וועדת מכרזים 

9951601-08טל.   

9951685-08פקס.   
 lishka_m@arad.muni.il: דוא"ל

 א' שבט תשפ"א 
 2021ינואר   14

 13.6.19מיום   19.2פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 
 

   חברי וועדה נוכחים:
 גב' פלורי שטרלינג, יו"ר הוועדה 

 , חבר וועדה אלכס ספוז'ניקובמר 
 , חבר וועדה דורון אורגילמר 

 
 : משתתפים

 עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי 
 זברית גב' רינה יוסף, ג

 
 . עיינות ומגרש אתלטיקהאולם ספורט שיפוץ  – 19-2019מספר  על סדר היום: מכרז

 
בזאת טבלת השוואות של    , מצ"בומשפטיתמציעים, ההצעות הועברו לבדיקה מקצועית    4היו    :במכרז  דיון

 היועץ המשפטי. תוצאות בדיקה של מוטי קורוב ו
 

 . עומדים בתנאי הסףי. יופה , א.ר.א.ג ,ואלידהחברות:  3 עו"ד חיים שימן:
 

פאניהחברה   שאינה    ערבות  נהנת   לוי  לחלוטין,  בנקאית  מוגבלת  ל  ניתנההערבות  תקינה  והסכום  תקופה 
ם לעבודה  מילא מתאי  ענפיותת  שונה ממה שהתבקש, מבחינת תנאי הסף יש לו תעודת רישום של קבלן ש

 כי יש ברשותו פיתוח חצרות ויציקות וצריך לבדוק את העניין של תנאי הסף לפירוט ענפיו.  
 

ת הסעיף בשל טעות  לכתב הכמויות במכרז, יש להעביר לקבלן להשלמ  7לא מילא את סעיף    חברת א.ר.א.ג
 החומר.   טכנית בהעברת

 
יוסף אלא  גזברית:  רינה  עירייה  מכספי  פרויקט  לא  הוא  הזה  שהפרויקט  לדעת  מכספים    ממומן  חשוב 

ואם לקבלנים יש  אנחנו משלמים לפי חוק מוסר תשלומים  , זאת אומרת שייקח זמן עד שנשלם,  ייםחיצונ 
יזכה יצטרך להיות  ולקחת בחשבון שהקבלן ש  י חושבת שכדאי שתדעו זאתנאלעמוד בעלות העבודה  קושי  

   בעל יכולת מימון.
 

 בלבד.  130 -ו 111יש לו  ,  100בהצעתו הגיש אישור לסיווג  תת ענף  לגבי הקבלן לוי פאני:
 המכרז.  צריך לבדוק אם עומד בתנאי סף 

 
 .בעת העברת החומר לרוכשים לכתב הכמויות נשמט מסעיפי המכרז  7* סעיף 

 
 החלטת הוועדה:

 לוי פאני. יש עמידה בתנאי המכרז לקבלן לבדיקתו אם  קורוב  להעביר למוטי . 1
 חישוב מחדש של כל הצעות.  לכתב הכמויות להשלמת הסעיף לצורך  7את סעיף  א.ר.א.גלהעביר לחברת . 2
 

   בוועדת מכרזים לקבלת החלטה במכרז שבנדון. לאחר מכן יוחזר לדיון 
 

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

 
                                                                   

                     ____________________                                           ______________________ 
 
 

 רשמה: אורטל פינטו 
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