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 רמלה   עיר  עולם "" 

                                            
     14-8201/2מס'  פרוטוקול ועדת מכרזים

                                    
העירייה   בבית(, 2018במרץ  19שני , ג' סיון תשע"ח ) יוםבמכרזים שהתקיימה ת מישיבת ועד

 ברמלה.  1זינגר ז"ל, ברחוב ויצמן פנחס   ע"ש
 

 :משתתפים ה"ה :נוכחים ה"ה
 יו"ר הועדה    -עו"ד ראיס אבו סייף

                               מ"מ ראש העיר  -אברהם אילוז
                                                                      יועמ"ש  -עו"ד דורון דבורי

 סגן גזברית העירייה -שגיא רוזנבלט
 סגן ראש העיר -דרעיהרב מיכאל 

 חבר מועצה -הרב איתן דהאן
 מח' משפטית -עו"ד שרון בן יקר

 מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון
  
  

 חסרים ה"ה:  
 גבי אברמשווילי 

 עו"ד מוטי יצחקי            
       יאיר דידי                                                  

                                                      
 :הנדון

 

 מתן שירותי הגברה ותאורה -2/18מכרז פומבי מס'   .1

 
למתן שירותי  2/18פומבי מס' פורסם מכרז  16.2.18: בתאריך מחלקת ספורט ואירועים

 הגברה ותאורה לאירועים.  
עות עד למועד מאחר ולא התקבלו הצ .05.03.18מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז היה 

 . 11.3.18סגירת המכרז הוחלט להאריך את המועד ליום 
אף הארכת המועד, לא התקבלו הצעות ולכן מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לבטל את על 

 המכרז ולפנות למציעים רלוונטיים ) התמחרות(. 
 
 

המשך לפניית מחלקת ספורט ואירועים שעניינה ביטול מכרז ב -מחלקה משפטיתחוות דעת 
ולאור העובדה כי הלכה למעשה, לא הוגשה כל הצעה והגברה למתן שירותי תאורה  02/18

, בשל סד הזמנים הקצר, ובעיקר לאור העובדה כי בהתאם לחוות דעת על הארכותיולמכרז 
צאות אחרות הרי שחברי ועדת המחלקה המקצועית פרסום מכרז חדש, כנראה, שלא יוליד תו

)ח( לתקנות המכרזים ולהמליץ למועצת העיר 22בתקנה המכרזים מתבקשים לעשות שימוש 
 על ביטול המכרז ופרסום הליך תחרותי.

להמליץ על ביטול המכרז ויציאה להליך תחרותי, וזאת, בהתאם  אין מניעה משפטיתנראה כי 
 ורט לעיל. לממצאי המחלקה המפורטים בפנייתה ולאור המפ
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 , ממליץ לוועדתלאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית -ראיס אבו סייףו"ד ע

לשם  למציעים רלוונטיים המכרזים למנות ועדה מקצועית אשר תערוך פניה אחידה ושוויונית  
  בכפוף לאישור מועצת העיר.התמחרות, 

שגיא  הרב מיכאל דרעי,אברהם אילוז, חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: 
  רוזנבלט, ניסים רון, אורן רוזנברג. 

 
 בעד פה אחד -הצבעה 

 
 (1)רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית כנספח 

 
 

 החלטות הוועדה:
 
 מתן שירותי הגברה ותאורה  -2/18מס'  מכרז פומבי .1

למציעים לשם  פניה בפני ראש העירייה למנות ועדה מקצועית שתערוך ממליצההועדה 
  לאישור מועצת העיר.התמחרות, בכפוף 

 
 

 
 עו"ד ראיס אבו סייף                                               עו"ד שלי ביטון      
          מזכירות העירייה                                יו"ר ועדת מכרזים         

                                                                        
 

 
 החלטות ראש העירייה:

 
 מתן שירותי הגברה ותאורה  -2/18מכרז פומבי מס'  .1

 לשם מציעים רלוונטיים פניה ל מאשר המלצת הוועדה למנות ועדה מקצועית שתערוך     
  בכפוף לאישור מועצת העיר.התמחרות,      

 
 
 

 
 מיכאל וידל                 

 ראש העירייה                                                                                                        
 

 2018 מרץ רמלה,   
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