
 
 עיריית יבנה 

 שכה משפטיתל

 9433337-08פקס:  9433444/335-08טל':  Email:reutbar@yavne.muni.il  8155205יבנה  1 רח' התנאים, לשכה משפטית

 2.1.2020תאריך: 

____________בחירת קבלן לביצוע עבודות אספקה,  פרוטוקול ועדת שלושה מיום  -הנדון
התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב  

 /מש 19/2018וסככות במסגרת מכרז 

2.1.2020 

 נוכחים:

 מר דוד שטרית  –מנכ"ל 

 גב' תמר קופר  –גזברית 

 טובה שפירא אלטמן עוה"ד  –יועמ"ש 

 מנהל אגף שפ"ע מר עופר תורג'מן 

 מר דוד מלכה  – סגן מנהל אגף שפ"ע 

ע"י מציינים    האדונים תורג'מן ומלכה פניה  נערכה  העירייה  כי  זוכי משכ"ל בהתאם למסמכי    משכ"ל מטעם  לכל 
בפני חברי הועדה את המלצתו לביצוע העבודות, בפני  יםמציג נציגי אגף שפ|"ע, מר עופר תורג'מן ודוד מלגההמכרז. 

בסעיף   כאמור  )סמכות  הפנים  משרד  באישור  לאמור  משותפים(,   9בהתאם  )מכרזים  המקומיות  הרשויות  לחוק 
לביצוע עבודות אספקה, התקנה, שיפוץ מכרז    19/2018מש/ם כאמור במכרז  (, להתקשר עם הזוכי1972  –התשל"ב  

)להלן:"מכרז חשכל"(. אישור שר הפנים ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב  
 )להלן:"אישור השר"(. 4.5.2020עד ליום   ולהתקשרות עם הזוכים במכרז הינ 

אספ'ה, התקנה שיפוץ ואחזקה ששל מתקני משחקים, ריהוט הינה לביצוע עבודות    זוכים. הפניה  5למכרז חשכ"ל  
. משכ"ל כאמורע"פ כתבי כמויות לפי מפרטי מכרז חשכ"ל. הפניה לזוכים נעשתה ע"י    רחוב, מתקני מים וסככות

ואישור השרעפ"י    המציעיםההתמחרות בוצעה בין   החברות הזוכות הצעות מחיר מכל    5התקבלו    .מכרז חשכ"ל 
 . מחירי ההצעה הינם בטווח הזכיה במכרז חשכ"ל )הנחה למחירי הזכיה(. במכרז

את ההליך  המסכם  משכ"ל ) הגב' שירה דואניס סידל, מנהלת מחלקה בתחום פיתוח תשתיות ואחזקה(  מצ"ב מכתב  
חב' א.ד. מתקני  ביותר    ירייה את ההנחה הגבוההוההצעות שהוגשו. קיימת המלצה להתקשר עם החברה שהעניקה לע 

נציגי אגף שפ"ע מציינים כי החברה הינה החברה שביצעה בשנים האחרונות מכח זכיה במכרז קודם, משחק בע"מ.  
 עבודות דומות והיא ביצעה כן לשביעות רצונה של העירייה.

ממליצה לאשר לסיכום: הועדה  גזברית העירייה מבקשת לבקש מהקבלן הנחה נוספת לאחר שיקבע כי הוא זוכה.  
לבוא במו"מ עם החברה מהאדונים תורג'מן ומלכה  . הוועדה מבקשת  בע"מ  א.ד. מתקני משחקאת ההצעה של חברת  

 הזוכה ולבקש הנחה נוספת מעבר למחירי הצעתם. 

 היועמ"ש מאשרת כי ההתקשרות הינה בהתאם לאישור השר.

 _________________  __________________ _____________________ 
יתדוד שטר

 יהיריל העמנכ"
ופרמר קת 

 יההעירית גזבר 
 , עו"דטובה שפירא אלטמן 

 יועמ"ש לעירייה  
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