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 .מזרח שורק יבנה  1049מתן שירותי ניהול תאום ופיקוח בפרויקט תמ"ל  -  28/2018מכרז מס'  .1

הוגשו שתי הצעות למכרז הנ"ל ע"י חב' עדי הדר וחברת סי.פי.אם. המכרז נפתח ונבחן בשני  :  חיים מסינג

ד עו"ד  משר.  בשלב הראשון נפתחו מעטפות המכילות את מסמכים לבחינת העמידה בתנאי הסף.  שלבים

יורם זמיר בדקו את ההצעות ונמצא ששתיהן עומדות בתנאי הסף. לאחר מכן  ועדה מקצועית שחבריה  

הם: מנכ"ל העירייה, מהנדס העירייה, עוזר רה"ע, נציג רמ"י ועו"ד ממשרד יורם זמיר בדקה את איכות  

לכל אחת מהחברות.    וניתן ציון משוקלל  . בשלב השני נפתחו מעטפות הצעות המחיר אותןההצעות וניקדה  

.  מבקש מדוד שטרית להרחיב  88.3ושל חברת עדי הדר    95הציון המשוקלל שקיבלה חב' סי.פי.אם הינו  

 בנושא. 

: פרסמנו מכרז לחברה מנהלת. במפגש המציעים השתתפו חברות רבות, אך לצערנו הוגשו  דוד שטרית

קות לשניים: לתכנון ולניהול, כאשר  שתי הצעות בלבד. ההצעות נבחנו כפי שפורט לעיל. ההצעות מחול

 אין התחייבות לכך. , ביצוע הניהול ע"י החברה הזוכה הוא אופציה בלבד

והציון שקיבלה    43.12 . הציון שקיבל עדי הדר הואאין הבדל משמעותי בין שתי החברות מבחינת האיכות

 .50מתוך   45.75הינו   CPMחב' 

 להלן ההצעות: . מחירי מינימום ומחירי מקסימוםמבחינת המחירים, במכרז הוגדרו 

שתי החברות איכותיות. הצטערנו שהוגשו שתי הצעות בלבד. קבענו תנאי סף גבוהים   :עו"ד יורם זמיר

האיכות קיימה ראיונות עם כל אחת מהחברות בנפרד ולאחר  לבחינת  כדי לקבל מציעים איכותיים. ועדת  

 קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר.  CPMמכן קיימה דיון פנימי, כפי שנאמר חב'  

 ?ם לדעתכם להבדל הקטן בין ההצעות מה גר :אהוד ויצמן

הביאה נציגה    CPMהאדם הספציפי שילווה את התכנון. חב'  אחד הפרמטרים היה הצגת   :דוד שטרית

 בעלת רקע טוב יותר לעומת הנציג של עדי הדר. 

 המנהל שנקבע לפרויקט שאמור להמשך כעשור. על פי אני תוהה האם נכון לנקד איכות  אהוד ויצמן:

 בהכרח אותו מנהל ימשיך לעבוד לאורך כל הפרויקט. לא 

בכירה בחברה מזה כלמנההינה    CPMנציגת חב'    :דוד שטרית נסיון    19-ת פרוייקטים  שנים עם המון 

, כ"כ נסיון מנהל הפרוייקט הוא רק מרכיב אחד  , כך שיש להניח שיש לה מחוייבותם מורכביםבפרוייקטי

 . מכלל המרכיבים לבדיקת האיכות

 : מבקשת לקבל הסבר על מהות המכרז.לינה שרון

סי.פי.אם. ניהול בניה   
 בע"מ 

יזום יעוץ    –עדי הדר 
 וניהול כלכלי בע"מ 

 אומדן 

 3.5%  - 5% 4.75% 3.8% ן תכנו
 2.5%  - 4% 3.5% 3.25% ניהול 
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מזרחי של העיר במסגרת הסכם הגג,  -המתחם הדרוםוהביצוע של   תכנון  ניהול המדובר על   :דוד שטרית

להבנות   מורכב    12,500בו מתוכננות  פרויקט  היתר  יח"ד.  בין  כגון  הכולל  רבות,  מורכבות  על  תשתיות 

 . עליון  כביש ארצי ועודרכבת, קצ"א, קו מתח 

 ? מה הניסיון שיש לחברות אהוד ויצמן:

  : ולים וכאמור עמדו בתנאי הסף שהוגדרו במכרז . לדוגמאשתי החברות ניהלו פרוייקטים גד    :דוד שטרית

,קרית ספר החרדית, שכונה בבית שמש עבור    יח"ד  4,500-הכולל כניהלה פרוייקט ברהט    CPMחברת  

  3000  -יח"ד, יבנה הירוקה כ  7000-ניהלה את פרוייקט העיר חריש  כ. חב' עדי הדר  משרד השיכון ועוד

 . יח"ד  מודיעין ועוד

 גם ע"י רמ"י.  CPMבדקנו המלצות וקיבלנו המלצות חמות על ג'ינה נציגת   :ריורם זמי

 שואל האם יש בחוזה התייחסות לנקודת יציאה למקרה של אי שביעות רצון ?  אהוד ויצמן:

: בחוזה יש תמיד סעיף המתייחס להפסקת התקשרות. הצומת האמיתי להחלטה לגבי המשך  יורם זמיר

 שלב ניהול הביצוע. המעבר להעבודה עם החברה הוא 

בתכנון אין לנו ברירה וצריך לבחור בחברה אחת, אך לדעתי יהיה חכם אם ניתן לחלק את    אהוד ויצמן:

 ניהול הביצוע למספר חברות ולא לתת לחברה אחת. 

אשר קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר כחברה     CPM: מעלה להצבעה בחירת חברת  חיים מסינג

 הזוכה במכרז. 

 : 1החלטה מס' 

  כחברה הזוכה במכרז  ניהול בניה בע"מ  CPMחב'    להכריז על  ועדת המכרזים ממליצה פה אחד  

 . יבנהמזרח שורק   1049מתן שירותי ניהול תאום ופיקוח בפרויקט תמ"ל ל

 ____________________
חיים מסינג 
יו"ר הוועדה 

אישור ראש העיר 
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 הסעות מערכת החינוך  -  22/2019מכרז מס'  .2

הצעות למכרז הנ"ל ע"י חב' מטיילי נהורה, מטיילי ירון בר, הסעות מוני סיטון,    6הוגשו    חיים מסינג:

 חדד אופיר וחב' מסיעי כרמית. –מסיעי שיקמים, נתיבים 

בנספח א' למכרז פורטו המסלולים כאשר ליד כל מסלול צויין מחיר המקסימום. החברות נתבקשו לנקוב  

 חוו"ד מפורטת ע"י מינהל החינוך.  במחירים הנמוכים מאלו שפורטו. ניתנה 

חשוב לציין שהקוים שהוגדרו במכרז ומספר הנוסעים הינם צפי בלבד. לא ניתן לדעת מראש    רות שרעבי:

כלי רכב נשתמש עד לסיום הרישום לבתי   ובאיזה  בוודאות באילו קווים נשתמש, מה מספר הנוסעים 

 : מבדיקת ההצעות עולה כי הספר. 

 :הבאים נתנה את ההצעה הזולה ביותר למסלולים מוני סיטוןהסעות חב' ה

703,704,705,706,714,715,716,718,719,722,738,739,812,852,853 

 20,21,23,24,25,26מסלולי הרווחה:בו

 708,709  מסלוליםב מוני סיטון ממחירי  הנמוכיםנתנה את המחירים   חברת כרמית

   22ומסלולי רווחה:

 שתי החברות נתנו מחיר זהה.  -  813במסלול  •

חברת כרמית הציעה מחיר נמוך יותר ממוני סיטון למונית, אולם במסלולים    706- ו  705במסלולים   •

 אלו אין צורך במונית. 

שיועברו לחברת כרמית, כל המסלולים    709-ו  708שלמעט המסלולים    המלצתנו היא  לאור נתונים אלו

 האחרים יועברו לחברת מוני סיטון. 

 ? על פי איזה בסיס נקבע האומדן הוד ויצמן:א

 . כמחירי מקסימום על בסיס המחירים של השנה שעברה  דוד שטרית:

החוזה הינו של משרד החינוך ולא ניתן לשנותו. אחת ההתניות המופיעות  נוסח   :טובה אלטמן שפירא

 השנה שעברה.בהוראת משרד החינוך לחוזה הסעות היא שאסור לשנות את המחירים לעומת  

 ? שואלת מה האינטרס של משרד החינוך לעבוד עם כמה שיותר מציעים לינה שרון:

עלינו לבחור בכל קו את ההצעה הזולה לכן יתכן מצב שיהיו כמה חברות  אין אינטרס כזה.  :  רות שרעבי

אוד קשה  שיזכו. לנו יותר נוח לעבוד עם חברה אחת. בשנה זו עבדנו עם שתי חברות והמציאות היתה מ

 אך זה בגלל שהחברה היתה בעייתית. חברה זו לא הגישה הצעתה במכרז זה. 

: מעלה להצבעה בחירת שתי החברות, הסעות מוני סיטון ומסיעי כרמית, כל אחת על פי  חיים מסינג

הקווים שפורטו לעיל. 
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: 2החלטה מס' 

 כמפורט להלן:להכריז על החברות הזוכות במכרז הסעות חינוך  ממליצה פה אחדועדת המכרזים 

 זוכה במסלולים הבאים:  הסעות מוני סיטוןחב' ה .1

703,704,705,706,714,715,716,718,719,722,738,739,812,852,853

.20,21,23,24,25,26מסלולי הרווחה:בו

.22ומסלול רווחה:   - 708,709 מסלוליםבזוכה  חברת כרמית .3

אישור ההתמחרות יובא   תבוצע התמחרות ביניהן. - שתי החברות נתנו מחיר זהה  -  813במסלול  .4

לאישור הוועדה. 

חברת כרמית הציעה מחיר נמוך יותר ממוני סיטון למונית, אולם במסלולים    706-ו  705  במסלולים .5

. אלו אין צורך במונית

 ________________
חיים מסינג 
יו"ר הוועדה 

אישור ראש העיר 
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 .חוגי ריתמוסיקה בגנ"י -הפעלת תל"ן  -  18/2019מכרז מס'  .3

הנחה על מחירי    0%הוגשה הצעה אחת בלבד ע"י ר.ב. תנועה בהנאה בע"מ. ההצעה הינה    חיים מסינג:

על פי חוות הדעת המשפטית  המכרז. אגף החינוך ממליץ על קבלת ההצעה על אף היותה הצעה יחידה.  

מבקש לשמוע ממנהלת מח' גנ"י את חוות דעתה  ההצעה כשרה, ניתן לבחור בה ובלבד שההחלטה תנומק.  

 ה מהחברה. והתרשמות 

שנים במתן חוגי תנועה בגנ"י. השירות שניתן על ידי    5  -אנו עובדים עם החברה הנ"ל כ  רוחמה בן אליעזר:

גם חוות הדעת שהתקבלו ונבדקו נמצאו טובות. המורים המועסקים על    החברה הינו לשביעות רצוננו.  

מנהלי החברה מקצ ע"י  הניתן  והשירות  ומקצועיים,  החברה מוסמכים  ואדיב.  ידי  כי  ועי  בשנת  אציין 

במכרז    תשע"ט אחרת,  זכתה  לא    חברה  נאלצנו  ולכן  ידם  על  שניתן  מהשירות  כלל  מרוצים  היינו  לא 

 להאריך את החוזה עימם לשנה נוספת ופרסמנו מכרז חדש. 

 חב' תנועה בהנאה מאושרת ע"י משרד החינוך והיא נותנת שיעורי ריתמוסיקה בגנ"י בכל רחבי הארץ. 

פר קטן של חברות בענף. במכרז שהתקיים בשנה שעברה ניגשו רק שתי חברות. ביקשנו חברות  ישנו מס

 המאושרות ע"י משרד החינוך כי אלו הכללים וכנראה שאין הרבה מציעים פוטנציאליים. 

לאור הנימוקים שנשמעו אני מעלה להצבעה המלצה לבחירה בהצעה היחידה של חב' ר.ב.    חיים מסינג: 

 . למתן שיעורי ריתמוסיקה  בגנ"י תנועה בהנאה

: 3החלטה מס' 

להכריז על ההצעה היחידה שהוגשה על ידי ר.ב. תנועה בהנאה  ממליצה פה אחד  ועדת המכרזים  

ריתמוסיקה בגני הילדים וזאת מהנימוקים שפורטו לעיל. -כחברה הזוכה למתן שיעורי תל"ן 

 ________________
חיים מסינג 
יו"ר הוועדה 

אישור ראש העיר 
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 אספקת מצרכי מזון לגני הילדים  -  19/2019מכרז מס'  .4

 הצעות כמפורט להלן: 3: הוגשו  חיים מסינג

 אחוז הנחה  שם המציע  מס'
 10.7% אולמי הברון וגני הברון   .1

 5% מזוז אליהו ויצחק   .2

   4% סופר קליק   .3
 6%  - 2% אומדן  

בגני הילדים פועל פרויקט הזנה לעידוד אורח חיים בריא, במסגרתו הגננות מזמינות    רוחמה בן אליעזר:

מצרכים מספק שנבחר במכרז. רשימת המצרכים אותם ניתן להזמין נקבעה בתיאום עם תזונאית והיא  

 . מפורטת במכרז. יצויין שהפרויקט מהווה מודל ובאים מערים שונות ללמוד על כך מאיתנו

 . ך ההתייחסות לילדים אלרגנים, לדוגמא לגלוטןאי :ןלינה שרו

אליעזר: בן  לילדים    רוחמה  משלמים  ההורים  לגלוטן  הלחם    50%אלרגים  את  מביאים  והם  מהעלות 

 בגנים בהם יש ילדים האלרגים לחלב, לא רוכשים כלל חלב. יש התייחסות לכל פרט. המתאים. 

 בנפרד.  האספקה מבוצעת פעמיים בשבוע על פי הזמנה של כל גננת

עם חברה  עבדנו כן קודם ל וההתנהלות מולם היתה טובה מאוד.  חברות מיבנה  עם עד כה עבדנו  יצויין כי 

 מחוץ לעיר, הניסיון עמה היה לא פשוט כלל. 

מהבירורים    .יצרנו קשר עם ממליציםלגבי חב' אולמי הברון שהצעתה היא הזולה ביותר,    רות שרעבי:

, הכולל מזון מוכן, מזון גולמי, מוצרי  שנים  14שערכנו נמצא כי החברה עוסקת באספקת מזון לסוגיו מזה  

 מזון, ומוצרי ניקיון ללקוחות רבים. 

לדברי הקבלן, הוא אינו משתמש בקבלני משנה, כל המוצרים המסופקים על ידו יוצאים מהמפעל ע"י  

 צוות לוגיסטי הקיים בחברה.

ל מספר  בין  ציינה  החברה  נוספים.  ולקוחות  קד"צ  מכינות  ישיבות,  מקומיות,  רשויות  נמנים  קוחותיו 

 ממליצים. ערכנו בדיקה עם ממליצים, ניתנו המלצות טובות ונראה כי לקוחותיו שבעי רצון מהשירות. 

ונמצאו  הבריאות  משרד  עם  היתר  בין  המשפטית,  הלשכה  ע"י  נבדקו  והאישורים  הרישיונות  כן,    כמו 

 מתאימים. 

 מה המחזור הכספי השנתי  ?  אהוד ויצמן:

 מליון ₪ בשנה.   2.6 :רוחמה בן אליעזר

: קיים הפרש גדול בין ההצעה של אולמי הברון להצעה השניה של מזוז אליהו. מה עוד שיש  לינה שרון

 י הברון הוצאות שינוע מאשקלון. כיצד ניתן להסביר את הפער ? מ לאול

.5%  -ההפרש הינו כ  אין באפשרותנו לענות על כך, זהו שיקול של המציע.: חיים מסינג
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וזה    "מתות "אולי במסגרת חלוקה שהוא מבצע באזור יש לו שעות    ,: אני יכולה רק לשערטובה אלטמן

מהאומדן אינו פער    10%  -בין ההצעות וכ   5%כל מציע ותחשיביו הכלכליים. פער של    דווקא מתאים לו. 

תייחסות האגף המקצועי לפער. מהותי. אודה לה

אין בידיעתי הסבר לפערים. יכול להיות שהפער אינו מהותי. אם הספק לא יהיה טוב, נפסיק    רות שרעבי:

את ההתקשרות בהתאם לתנאי ההסכם. 

אני מודה שאני פטריוטית של יבנה ומבצעת את כל רכישותיי בעיר. אם הדבר ניתן, אזי ראוי    לינה שרון:

 לתת עדיפות לעסקים בעיר. 

 הממוקם בעיר. לא ניתן להעדיף עסק   מכרזעל פי תנאי ה  טובה אלטמן:

ודוד שטרית אמר כי         ** חברי הוועדה דנו בסוגייה של העדפת ספקים תושבי העיר במכרזים בעתיד 

 הנושא יבחן. 

: שוב קורה שמכרז מובא להחלטת ועדת המכרזים בחודש אוגוסט כאשר אמורים להתחיל  לינה שרון

 לפעול בספטמבר עם פתיחת שנה"ל. מבקשת להמנע מכך. 

, בלתי אפשרי לתת העדפה למציע בן המקום כאשר הדבר לא  לוועדה  : על פי ההסבר שניתןחיים מסינג

אשר נתן את   ,אני מעלה להצבעה המלצה להכריז על המציע אולמי הברון גני הברון הוגדר במכרז. על כן,

 על מחירים המפורטים במכרז. 10.7%ביותר ההנחה הגבוהה 

: 4החלטה מס' 

המציע אולמי הברון גני הברון, אשר נתן   ממליצה פה אחד להכריז כזוכה במכרז על  ועדת המכרזים  

. (10.7%) את ההנחה הגבוהה ביותר על מחירים המפורטים במכרז

 ________________
חיים מסינג 
יו"ר הוועדה 

אישור ראש העיר 
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 מועדון חברתי שיקומי  – אוכלוסיית מ.ש.הבוגרים להפעלת מועדון חברתי ל -  20/2019מכרז מס'  .6

מסינג:   ישראלחיים  אקים  ע"י  הנ"ל  למכרז  בלבד  אחת  הצעה  פי    מדובר.  הוגשה  על  הנבחן  במכרז 

,  קריטריונים של איכות הכוללים בחינת יכולת מוכחת להפעלת מועדון חברי מהסוג הנדרש, וותק בתחום 

המ אנשי  ידו,  על  המוצעת  העבודה  ומתוכנית  מהמציע  הוועדה  התוכנית  התרשמות  את  שיפעילו  קצוע 

 ובדיקת המלצות. הוועדה שמונתה לכך בחנה את ההצעה והיא קיבלה ניקוד גבוה. 

שנים לשביעות רצוננו.  המציעה צירפה   12אקים מפעילה את המועדון החברתי בעיר מזה  שירה רייניץ:

 את האישורים הנדרשים. 

 ואת היתר העמותה משלימה.   משרד הרווחה משלם עבור כל משתתף במועדון סכום מסויים

מאחר שיבנה אינה עיר גדולה ומספר המשתתפים קטן, עלות הוצאות העמותה גדל. להערכתי זו הסיבה  

 שאין מציעים נוספים. 

אני מעלה להצבעה הכרזה על אקים    של מנהלת האגף לקבלת ההצעה היחידהההסבר  : לאור  חיים מסינג

 כזוכה במכרז הנ"ל.

: 4החלטה מס' 

אחד   פה  ממליצה  המכרזים  עלועדת  ע"י    להכריז  שהוגשה  היחידה  במכרז  ההצעה  כזוכה  אקים 

להפעלת מועדון חברתי לבוגרים אוכלוסיית מ.ש.ה. מהנימוקים שפורטו לעיל.

 ________________
חיים מסינג 
יו"ר הוועדה 

אישור ראש העיר 
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 וניהול חוגי טניס במתקני העירייה מתן הרשאה להפעלה  – 14/2019מכרז מס'  .4

 דיון חוזר בנושא לאור פניית אחד המציעים

החליטה על ד.ב. בי"ס לטניס כזוכה במכרז הנ"ל    27/6/19: ועדת המכרזים בישיבתה מיום  דוד שטרית

 זאת לאחר בחינה וניקוד ההצעות בהתאם לפרמטרים שהוגדרו במכרז. ,

 ש כי ועדת המכרזים תדון שנית בהצעות.המציע השני ערער על שיטת החישוב וביק

 אסביר את שיטת החישוב: 

נקודות  40הוגדר כי ההצעה הכספית המעניקה לעירייה את ההנחה הגבוהה ביותר תקבל במכרז 

 ושאר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי בהתאמה לחלופה שקיבלה את הניקוד המירבי. 

 להלן חישוב הניקוד באופן יחסי: 

 נקודות.   40הנחה מקבלת את מירב הנקודות, קרי  25%ההצעה הזולה של אבי גולנדר שנתנה   •

 75%היקף ההצעה הזולה באחוזים לאחר הנחה = 

97.3%הנחה =  2.7%היקף ההצעה השניה באחוזים של ד.ב. טניס אשר נתנה  •

.X 40 =(75/97.3) 30.8לפיכך הניקוד של ההצעה השנייה =

כפי  ההנחה שניתנו ע"י המציעים אחוזי בין ולא  בין עלות ההצעות לאחר ההנחהלהיות השוואה צריכה  

שטוען המציע המערער. 

 ₪.  75הינה  לאחר הנחה  , עלות השיעור  ₪25% וניתנה הנחה של    100שיעור טניס עולה  אם  לדוגמא:  

 ₪.  97.3תהיה לאחר הנחה עלות השיעור וע"כ הנחה,  2.7%הצעה שניה נתנה 

מהווה הזולה  ההצעה  הניקוד    וע"כהיקרה    המההצע   77%  משמע  את  מקבלת  הזולה  ההצעה 

נק'. 30.8מהניקוד המקסימלי קרי : 77%  נק' ואילו ההצעה השנייה מקבלת  40המקסימלי קרי:  

(30.8   =40X  75/97.3 )

ההסבר מניח את הדעת. מעלה להצבעה אשרור ההחלטה בדבר בחירת ד.ב. בי"ס לטניס    חיים מסינג:

כזוכה במכרז להפעלת חוגי טניס. 

: 4החלטה מס' 

ועדת המכרזים מאשררת פה אחד את ההחלטה לבחור בהצעה של ד.ב. בי"ס לטניס כהצעה הזוכה 

במכרז להפעלת חוגי טניס.

 ________________
חיים מסינג 
יו"ר הוועדה 

אישור ראש העיר 
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