
הבנ יתרייעי
לכ"נמ כתשל
הרייעיה תורכימז

1 

6 ספטמבר, 2020 
י"ז אלול, תש"ף   

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס'  5/15 
מיום חמישי, ד' בשבט  תשע"ט, 10/1/19 

נוכחים:  
-יו"ר הוועדה   מר חיים מסינג     .1

-חבר ועדה   ד"ר אהוד ויצמן     .2
-חבר ועדה   מר פאלי כהן     .3

-חברת ועדה   גב' דורית בן מאיר     .4
-חברת ועדה   גב' לינה שרון     .5

-חבר ועדה   עו"ד דורון מלכה     .6
-מנכ"ל הערייה   מר דוד שטרית     .7

-גזברית העירייה   גב' תמר קופר     .8
-לשכה משפטית   עו"ד איתן בראש     .9

-דובר העירייה   מר אריאל הלר     .10
-ס' רא"ג הנדסה   מר פנחס טרבלסי     .11

-מנהל פרויקטים אגף הנדסה  מר חגי זיני     .12
-מזכירות העירייה   גב' יעל יצחק פור     .13

חסר ים: 
-חבר ועדה   עו"ד מאיר דהן     .1
-חבר ועדה   מר משה חזות     .2

על סדר היום: 

ביטול מכרז מס' 31/2018  -  מתן שירותי פרסום מודעות בעיתונות המקומית.   .1

דיון במכרז מס' 25/2018 –  אספקת שירותי גרירת גרוטאות רכב ורכבים שהושארו ברשות   .2
הרבים בתחום העיר יבנה. 

דיון במכרז מס' 29/2018 –  בניית 12 כיתות בי"ס יסודי במגרש 3050.   .3



 
 עיריית יבנה 

 לשכת מנכ"ל         
 מזכירות העירייה 

2 
 

ביטול מכרז מס' 31/2018  -  מתן שירותי פרסום מודעות בעיתונות המקומית.   .1

חיים מסינג: פורסם מכרז למתן שיר ותי פרסום מודעות בעיתונות המקומית. שני המקומונים,  

יבניתון וסטטוס, רכשו את המכרז. ביום האחרון להגשת ההצעות, טרם פתיחת המכרז הוחלט  

לבטלו. מבקש מעו"ד איתן בראש לנמק את ההחלטה.  

עו"ד איתן בראש: המכרז בוטל מאחר שסברנו שאין טעם שרק שני מקומונים יתמודדו במכרז.  

הוחלט כי פרסום המודעות יחולק באופן שווה בין שניהם ובכך תהיה פריסה גדולה יותר. 

ההחלטה מלכתחילה לפרסם את המכרז היתה  מאחר שסברנו שלאחר הבחירות לרשות ירצו  

לפעול בעיר  מקומונים נוספים,  מאחר שזה לא קרה לא היה עוד טעם במכרז.  

דוד שטרית: יש מודעות שעל פי החוק אנו מחוייבים לפרסם אותן בשני מקומונים, כגון: פרסום  

מתן תמיכות. מכרז יהיה מוצדק רק אם יפעלו בעיר יותר משני מקומונים.  

לינה שרון: אני קוראת את שני המקומונים אך לא ראיתי פרסומי עירייה במקומון 'יבניתון'.  

איתן בראש: הוחלט שמעתה הפרסום יבוצע באופן שווה.  

לינה שרון: שאלתי היא לגבי פרסום מודעות אשר אין להן חובת פרסום בשני מקומונים. האם 

קיימת התמחרות בין שני המקומונים ? מדוע שהפרסום לא יבוצע במקומון בו התעריף נמוך יותר?  

איתן בראש: התמחרות בין המקומונים מתבצעת ללא קשר למכרז. 

אריאל הלר: כפי שנאמר, המכרז רלוונטי בערים בהן יש יותר משני מקומונים. נשמעו רעיונות  

לפתיחת מקומונים נוספים  לכן נכון היה לפרסם מכרז. מאחר שלא הוגשו הצעות נוספות, אין טעם  

בהמשך הליך המכרז.  

חיים מסינג: מעלה להצבעה ביטול המכרז לפרסום מודעות בעיתונות המקומית.  

 : 1החלטה מס' 

ועדת המכרזים מאשרת פה אחד ביטול המכרז לפרסום מודעות בעיתונות המקומית. 

 ____________________ 

חיים מסינג  

יו"ר הווע דה 

אישור ראש העיר
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דיון במכרז מס' 25/2018 –  אספקת שירותי גרירת גרוטאות רכב ורכבים שהושארו ברשות   .2

הרבים בתחום העיר יבנה. 

חיים מסינג: הוגשה למכרז הצעה אחת בלבד ע"י גרר שער הגיא דניאל דוד בע"מ. ההצעה ה ינה  

תמורה של  50 ₪ הוצאה יומית עבור אחסנת הרכב. אומדן העירייה הינו 25-36 ₪ ליום. 

שנה   חצי  לו  אין  נטוש   -  רכב אשר  רכב  נטושים.  הגדרת  רכבים  לגרירת  במכרז  דוד:  מדובר  ציון 

לא  חלקם  נטושים,  כאשר  רכב  כ-  40-50  כלי  העיר  ברחבי  יש  מקום  .  כיום  באותו  ועומד  רשיון 

למגרש   ישראל  משטרת  מטעם  מורשה  גורר  ע"י  להתבצע  חייבת  הגרירה  העיר.  תושבי  בבעלות 

מוסדר. אם במהלך  90  יום מיום הגרירה מאותר בעל הרכב עליו לשלם  250  ₪ בתוספת מע"מ עבור  

בהורדת   מטפלת  הגרירה  חברת  לאחר  90  יום  אחסנה.  עבור  יומית  הוצאה  וכן  הגרירה   שירותי 

הרכב מהכביש מול משרד הרישוי ומבצעת גריטה.  

זו הפעם השניה שהמכרז מפורסם  מאחר שלא היתה היענות. כעת  התעניינו  3  מציעים אך הוגשה  

הצעה אחת בלבד ע"י גרר שער הגיא.   

בבדיקה שנערכה מול רשויות נוספות עולה שקיים קושי בקבלת הצעות למכרז פינוי גרוטאות  היות  

ומחיר הברזל ירד משמעותית והעלויות לאחזקה ואבטחת  מגרש גדול  הינן יקרות.  

מניח שעם החלת פינוי הגרוטאות  בעלי הרכב יכניסו את הרכבים הנטושים למרחב הפרטי שלהם  

והתופעה תצטמצם.  

תוך  7  ימים,   לפינויו  הרכב  על  מדבקה  הוא:  הדבקת  רכב  גרוטאת  לפינוי  אספה:  ההליך  אפרים 

נשלחת התראה   העיר,  תושב  אינו  העיר,  אם  תושב  הינו  ידנית  לבעל הרכב    אם  מסירת התראה 

בדואר. לאחר מכן ניתן קנס ואם במהלך 90  יום הרכב לא מפונה, מבוצעת גרירה. הגרירה מאושרת  

ומלווה על ידי הפיקוח העירוני למגרש בבית שמש. הפינוי מתועד ומצולם.  

דורית בן מאיר: מה ההסבר להפרש המשמעותי בין האומדן להצעת המציע ?  

ציון דוד:  האומדן חושב לפי עלות של  15  ₪ לחניה יומית, אך מסתבר שכיום העלות הינה  30  ₪,   

הינה   ההצעה  זאת,  לאור  בלבד.  יומית  אחסנה  ולא  ל-  24  שעות  הינה  גרוטאות  בנוסף,    אחסנת 

סבירה.  

חיים מסינג:  לאור הנימוקים שפורטו  לעיל   מעלה להצבעה את ההצעה הי חידה של גרר שער הגיא  

דניאלי דוד  בע"מ. ההצעה הינה  –  תשלום הוצאה יומית בסך  50  ₪  ע"י בעל הרכב עבור אחסנת  

הרכב. 

 : 2החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה, פה אחד ,לראש העיר להכריז על ההצעה היחידה של גרר שער הגיא 

דניאלי דוד בע"מ כהצעה הזוכה  למתן שירותי גרירת גרוטאות רכב מהנימוקים שפורטו לעיל. 

ההצעה הינה תשלום  50 ₪  הוצאה יומית עבור אחסנת הרכב. 

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

אישור ראש העיר
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3.  דיון במכרז מס' 29/2018  – בניית 12 כיתות בי"ס יסודי במגרש 3050.  

חיים מסינג: הוגשו  3 הצעות כמפורט להלן: 

סה"כ כולל מע"מ אחוז הנחה/ תוספת שם המציע  מס' 

13,966,561.68   הנחה של 11.5%   רמט טרום בע"מ  1.  

14,282,901.90הנחה של 6.18% נחום עמוס קבלן לעב' בנין ופיתוח בע"מ 2. 

16,003,183.20תוספת של  5.12% אניס קבלנות בנין ופיתוח בע"מ 3.

14,925,224.00הנחה של 2% אומדן  4.

עפ"י  החוו"ד המשפטית, ההצעה של חב' אניס פסולה עקב פגם מהותי בערבות. נותרו שתי הצעות  

כאשר ההצעה של חב' רמט טרום הזולה ביותר.  

פנחס טרבלסי: הוגשה חוו"ד אגף ההנדסה בה פורטו הנימוקים מדוע לא מומלץ לקבל את ההצעה  

הזולה ביותר של רמט טרום.  

ההנחייה היא לסיום עבודות בניי ת בית הספר לקראת פתיחת שנה"ל הבאה. רמט טרום בונה בעיר  

כעת בית ספר וגן ילדים לחינוך מיוחד. אין עמידה בלוח זמנים. עפ"י החוזה, העבודות היו אמורות  

להסתיים בחודש אוקטובר, אך עד כה העבודות נמשכות.  

חיים מסינג: מה הסיבה לאי עמידה בלו"ז ?  

פנחס טרבלסי: לא ברור. מדובר בקבלן גדול. 

פאלי כהן: מה ההערכה לסיום העבודות ?  

פנחס טרבלסי: בעוד כחודש וחצי. באותו מגרש מתבצעות עבודות בניית בית ספר  18  כיתות ע"י  

מציע מס'  2 נחום עמוס. העבודות מתקדמות בקצב יפה.  

דורית בן מאיר: עפ"י ההמלצות צויין שנחום עמוס עובד באשדוד. האם ההמלצות  נבדקו ?  

חגי זיני:  כעובד לשעבר של עיריית אשדוד אני מכיר את הקבלן ויכולותיו. בכל פרויקט שעבדתי  

איתו או שביררתי עליו הוא עמד בלו"ז. אצלנו הוא עובד פחות מחודש ימים וכבר נמצא בשלב  

מאוד מתקדם. על אף שמדובר בשטח פתוח, ללא חשמל וכו' הוא מסתדר.  

אהוד ויצמן: יתכן שחב' רמט טרום נתנה  הצעה זולה באופן משמעותי מאחר שהם מאוד רוצים  

לעבוד.  
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בבנייה קונבנציונלית. ההפרש   ובמכרז מדובר  בבנייה טרומית  דוד שטרית:  רמט טרום מתמחים 

בין האומדן להצעה  הינו גדול. אם הצעתם תפסל, באפשרותם לתבוע את העירייה והדבר יעכב את  

ביצוע העבודות.  ע"מ לפסול הצעה שעמדה בתנאי הסף צריכים להיות נימוקים חזקים  מאוד,כ"כ  

התמשכות   בגין  הקנסות  עניין   , נסגר  לא  הסופי  הפרוייקט  והחשבון  הסתיים  וטרם  מאחר 

הפרוייקט עדיין לא חלוט  ,לכן מציע להזמין את חברת רמט טרום לשימוע   ורק לאחר מכן לקבל  

החלטה בנושא.  

לינה שרון: האם החברה נקנ סה על אי עמידה בלו"ז ?  

אין   החלקי,  מהתשלום  קוזז  הסכום  בסך   158,000  ₪.  פעמיים  נקנסה  טרבלסי: החברה  פנחס 

עדיין חשבון סופי.  

לעניין   החלטה  לשימוע  טרם קבלת  טרום  רמט  להצבעה  הזמנת  נציגי    חב'   חיים מסינג:  מעלה 

ההצעה הזוכה .  

 : 3החלטה מס' 

ההצעה החלטה   לעניין  טרם  קבלת  ל שימוע  טרום  רמט  חב'  נציגי  את  להזמין  אחד  פה  הוחלט 

הזוכה. 

 ____________________ 

חיים מסינג  

יו"ר הווע דה 

אישור ראש העיר


	6 ספטמבר, 2020
	י"ז אלול, תש"ף
	מיום חמישי, ד' בשבט תשע"ט, 10/1/19
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