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 . 10/2/2019מיום  286פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 
 

 ממונה שפ"ע סגן ראש העיריו"ר הועדה,  - מר יחיאל צרויה  משתתפים:
 ממונה הנדסה סגן ראש העירחבר הועדה,  -  מר אריאל ללוש  

 

  חצי שעה של המתנה, הוועדה מתכנסת בהתמעטות ע"פ קביעת הוועדה.לאחר 
 

 יועץ משפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  נוכחים:
 תובעת עירונית -  עו"ד עדי אזולאי  
 מ"מ גזבר -  מר דוד לוי  
 מנהלת מח' מכרזים וועדות -  גב' יפה עזריה  
 רכזת הסעות -  גב' אפרת תורתי  

 
 סדר היום

 

 עלה נגב. –קו דימונה  –הסעות תלמידים תשע"ח  – 39/2017דיון במכרז מס'  .1
 

  מר דוד לוי:
 הוכרז כזוכה במכרז התקבל מכתב מאת הספק גלים נרקיס אשר  30/12/2018ביום 
 ת הילדה ליאה בן חמו, זכה בקו מדימונה לעלה נגב, להסעבין היתר לביצוע מספר מסלולים, הנ"ל 

 לסיים את ביצוע ההסעה עבור קו זה.החברה מבקשת  לפיו
 

אשר עמדה בפני הוועדה ביום  המשתתפים במכרז, הצעותבהתאם למופיע בטבלה המרכז את 
 ₪  380עמדה על לביצוע מסלול זה כי הצעת גלים נרקיס  ,עולה הזוכים קביעת 

עמדה של מי.א.מ. דרום בע"מ והייתה חברת הבאה אחריה  הכשירה  ההצעה .לכיוון לפני מע"מ
 לכיוון ללא מע"מ.₪  480 ע"ס

 
 

ולפיכך הינה  ,כלל ולביצוע המסלול בפרט . עומדת בתנאי הסף שנדרשו במכרזמחברת מי.א.
 . מלביצוע הסעה זאת. הוועדה מסמיכה את מר דוד לוי לפנות לחברת מי.א. כשירה

לשיפור שא ומתן מיבוא איתה ב בקו זה, וכן לבחינת אפשרותה  אפשרותה לבצע את ההסעה
 לכיוון ללא מע"מ, כפי ששולם עד כה לחברת גלים נרקיס.₪  380למחיר של   הצעתה וככל הניתן

  
 יובהר לחברת מיאמ כי ההתקשרות עימה, אם תהיה, תהא כפופה להתחייבותה 

וכן כי התמורה שתקבל לאורך כל  ההסעה עד לתום תקופת ההתקשרות בהתאם למכרז ועציבל
 סכום ההצעה המשופרת שתינתן על ידה בלבד.תקופת ההתקשרות תהא ב

ערבות את הזכות לחלט את  המהעירייה שומרת לעצ ,. לבצע את הקומם חב' מי.א.א תסכילככל ש
 כל דין.ל כנגדה בהתאם  נרקיס ולפעול גליםחברת  של הביצוע 

 
עם עדכון באשר למשא ומתן שניהל עם חברת  חברי הוועדה לאחצי שעה דוד לוי חזר כלאחר 
 .מ.י.מ

 



 
 
 
 

  מר דוד לוי:
 

החברה הודיעה לנו בכתב כי היא הסעות, .  דימונה משהוא חב' מי.א. 2לאחר שפנינו לכשיר מס' 
נגב ברכב עם מעלון בהסעה של  ע את ההסעה בקו המסלול דימונה עלהעצמה לבצ מוכנה לקבל על

אני מציג את  לכיוון ללא מע"מ.₪  380במחיר של  המכרז עד תום תקופת הילדה בן חמו ליאה
 המכתב של חברת מיאמ בפני חברי הוועדה.

 
 

 החלטה 
 

ובחנה את המכתב של חברת מיאמ אשר הובא בפניה של דוד לוי  לאחר שהוועדה שמעה את דבריו
וחזור ברכב עם  ב הלוךמעוניינת לבצע את הקו מדימונה לעלה נג בו נאמר כי חברת ההסעות מיאמ

  .למשך כל תקופת ההתקשרות שנקבע במכרז מע"מ₪ +  380מעלון במחיר של 
 הסעות דימונה בהתאם בפני רה"ע להתקשר עם חב' מי.א.מ. הוועדה ממליצה 

 נגב הולך ושוב. תב )רצ"ב( בקו נסיעה מדימונה לעלהלהצעה שנתנה בכ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________     __________________ 
 יפה עזריה        יחיאל צרויה      
 מנהלת מח' מכרזים וועדות       יו"ר הועדה       
 סגן ראש העיר     


