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 2016, אוגוסט 22                                      
, תשע"ואב יח'                 
          

 

 67/14פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 

 22.8.2016 שני מיום 
 

 נוכחים:

   

 ומ"מ יו"ר הוועדה סגן רה"ע חבר ועדה - ד"ר אהוד ויצמן 

 ה חברת מועצה וחברת ועד - גב' לינה שרון 

 מר מאיר בן הרוש 

 מר רועי גבאי

 חבר מועצה וחברת ועדה -

 חבר מועצה וחבר ועדה -

 מנכ"ל העירייה - מר דוד שטרית 

 לשכה משפטית - עו"ד איתן בראש 

 גב' תמר קופר 

 גב' רוחמה בן אליעזר

 גב' אורלי גולנסקי

 :חסרים

 גזברית העירייה -

 מנהלת גני ילדים -

 מנהלת לשכת מנכ"ל -

 

 

 סגן רה"ע ויו"ר הוועדה -  מר משה חזות

 חברת מועצה וחברת ועדה - כהן-גב' רונית ארנפרוינד

 מר אלי מזוז

 מר יניב עמרני

 

 חבר מועצה וחבר ועדה -

 חבר מועצה וחבר ועדה -

 

        

 על סדר היום:

 אספקת מצרכי מזון לגני ילדים – 17/2016דיון במכרז מס'  .1
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עפ"י החלטה קודמת, קוורום "מ יו"ר הוועדה פותח את הפגישה ומבקש לציין שאהוד ויצמן מ .1
שאמור מצרכי מזון לגני ילדים חברים. מדובר במכרז  4נוכחים  ובוועדה היוםחברים  5עומד על 

. מבקש להסדיר את מעמד הפרוצדורה ולהתייחס לישיבה 31.8.2016לפעול כבר בתאריך 
 כישיבה מיוחדת .

 

 :1החלטה מס'  

 

חברי הוועדה מאשרים דיון במכרז זה מטעמי דחיפות וחוסר נוכחות של יתר חברי 
הוועדה . כל חברי הוועדה יקבלו סיכום פגישה במייל , שיחה טלפונית לאשרור קבלת 

 המייל ואשרור ההחלטה תוך יומיים מיום משלוח הפרוטוקול.

דה שנעדרו מישיבה נגדות/ערעור/הבעת דעה מטעם אחד מחברי הועבמידה ותהייה הת
 . 12:00בשעה  25.8.16עד יום ה  זו, ניתן לבקש דיון חוזר

 

 

 אספקת מצרכי מזון לגני ילדים – 201617/דיון במכרז מס'  .2

 

 הצעות כמפורט להלן: 2הוגשו ו : פורסם מכרזאהוד ויצמן

 ההצעה שם המציע מס'

 הנחה 4% סופר קליק  .1

 הנחה 1% מזוז יצחק  .2

 ההנח 5%-2%  אומדן 

 

 :מנהלת גני ילדים – רוחמה בן אליעזר: חוות דעת מקצועית 

גנים למעט גני  85 -ארוחות הבוקר בכהכנת מדובר במכרז לספק הזנה למצרכי מזון ל
 50 -כ כוללים. המצרכים הזנה עצמיתגביית הכספים ודואגים להדואגים ל מיוחדהחינוך ב

בימי שני וחמישי ים פעמיים בשבוע מסופקהלחם, גבינות, ירקות, פירות  לדוגמה פריטים
י מצרכים שאושרו ע"י התוך התייחסות לסוגהועברה רשימה . בהובלה ישירה לגני הילדים

לספק ההזנה ביום שני הזמנה כל גן דואג להעביר ומפקחת ע"י משרד החינוך.  תזונאית
יה למוקד הספק מקבל דרך המוביל הזמנות לימים חמישי ושני. ניתן לבצע שינויים ע"י פני

 ההזמנות הטלפוני.  
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 13,333הנחה מתבטא  ₪1% . 1,350,000חודשים. תקציב  10אהוד ויצמן מדגיש: זמן פעילות : 
  זאת לשנה הקרובה.₪,  53,333הנחה מסתכמים  ₪4%, 

 עו"ד איתן בראש –חוות דעת משפטית 

 הצעות: 2הוגשו 

 .זולה ביותרההצעה  – סופר קליק - 1הצעה מס' 

 :בהצעתו להלן מספר בעיות שעולות – מזוז יצחק - 2עה מס' הצ

 ז חתום ע"י מר מזוז יצחק בעוד המכר –עוסקים ובמה דברים אמורים  פיצול קיים בהצעה
תעודת העוסק המורשה ע"ש אחר, כמו  מזוז אליהו ופורטנה, -עוסק בשם  שאישור ביטוחים הינו

 ההצעה חייבת להישלח עפ"י תנאי המכרז ע"י מציע אחד. גם אישורי המסים.

  רכזת גני ילדים גיסה –חבר מועצה, מזל מזוז  –ישנם מספר קרובי משפחה : אלי מזוז למציע ,
 - אבוקרטליגל  , גיס - אגף הרכב –מועלם אלמאגף החינוך, מאיר  ,אחות –פנינה בן לולו 

 .החינוךעובדת באגף אחיינית 

 ספק/קבלן שיש קרוב משפחה חוזה של על חתימת  הפקודה האוסרתהוראת  בסופו של דבר יש
ניגוד עניינים, וכן פס"ד של בהמ"ש של הועדה למניעת  "ד לניגוד ענייניםוחו בעירייה. קיימות

ת אישור על השתתפות לקבלמוקדמת נקבע שצריך לפנות בבקשה  3030/96ע.א.העליון בעניין 
 הכלל הוא שאסוררוצה לומר, כי . בי משפחה ברשותבמכרז, כאשר קיעימים למציע קרו

 . להתקשר עם קבלן לו יש קרובי משפחה בעירייה

  מהאומדן שהוערך ע"י העירייה.הצעה גבוהה 

  יבנה מתוכם רק לאחד יש עסקים בעיר  ארבעהבעיה נוספת נושא רישיון העסק , ליצחק מזוז יש
  . זון נשוא המכרזי המא לחנות משקאות ולא למוצרורישיון והרישיון ה

 .פסולה  –מזוז יצחק אינה כשרה  2הצעה מספר לעיל, לאור האמור 

הצהרה לשכר  הקיימים פגמים טכניים הניתנים לתיקון ללא כל בעיה, חסר – סופר קליק 1הצעה מס' 
 מינימום. לסופר קליק יש רישיון עסק. 

 

 דיון:

 .ראש העיר ביקש לבדוק מיהם הלקוחות ומה שביעות רצונם

ושופרסל אשר אינם רמי לוי שני הספקים המציעים ובנוסף עם רוחמה מציינת שהתקיימו פגישות עם 
 הובלה. בוצעו פניות יזומות למספר סופרים ביבנה.כל ל₪  30מעוניינים לבצע זאת בנוסף דורשים 

ה רכש אבמכרז, הי"עד הגן" חב' ה ת, במכרז האחרון זכמזון לגנ"יעד לפני שלוש שנים מזוז סיפק 
 .לא הגישו עקב טעות הצעהאת המכרז ואולם כתוצאה מתקלה טכנית אצלהם 

לגבי חוסר שביעות רצון לאחר חודש לדוגמה,  סוגיהומעלה חוששת מהיקף פעילות הספק שרון לינה 
 ולצאת למכרז חדש. את הזוכה במכרזהאם ניתן לפסול 

 סיק את ההתקשרות עימו לאלתר.ניתן להפבמקרה של אי שביעות רצון היועץ המשפטי ציין כי 
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 אלטרנטיבות:אהוד ויצמן מציג את ה

נוספים עד לפרסום  שלושה חודשיםבמשך  "עד הגן" –חשבנו לעבוד עם החברה שעבדה אשתקד 
 .נפסלהואפשרות זאת מכרז, הנושא נבדק ע"י היועץ המשפטי 

 עם רה"ע. והובלתו בפגישההתארגנות המזון ייבחן נושא הניסיון, :  1לגבי מציע 

 

 :2החלטה מס'  

 

כהצעה סופר קליק לאשר את ההצעה של הוחלט פה אחד להמליץ לראש העיר 

 יםתיקון ליקויל ובכפוף  עפ"י הנדרשהובלת המצרכים הזוכה בכפוף להבטחת 

 .בהצעתו בתוך זמן קצוב יםטכני

 

__________________ 

  אהוד ויצמן
 יו"ר הוועדהמ"מ 

 
 

 

 אישור ראש העיר:

 


