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גני הברון" אולמי הברון וביטול זכיית "  -אספקת מצרכי מזון לגני הילדים    -  19/2019מכרז מס'   .1

 זוכה. ובחירת חברה 

וגני  חב' אולמי הברון    -מציג את הנושא. בישיבת הועדה האחרונה החלטנו על זוכה במכרז  -דוד שטרית

בדיקה והמלצה של אגף חינוך. למן ההחלטה  היותה ההצעה הזולה ביותר ולאחר  בע"מ. זאת עקב הברון  

ואינו   ערוך  אינו  הקבלן  כי  הסתבר  הלימודים  שנת  תחילת  לפני  מספר  ימים  את  שהיתה  לבצע  מסוגל 

העבודות כדרישות המכרז. היו תלונות רבות על חוסרים ועל מוצרים פגומים. נעשה בירור עם הקבלן  

מספר פעמים, נעשה ניסיון לתקן את הליקויים ולהמשיך בביצוע העבודות לשביעות רצון הצדדים. בפועל  

ות, בכפוף להודעה מראש  לפני ימים מספר ערכתי פגישה במשרדי והוחלט בהסכמה על הפסקת ההתקשר

של העירייה לכמה ימים היא נדרשת לבצע את השירות עד למציאת הסדר אחר. בפועל השירות לא מבוצע  
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כנדרש וישנן תלונות רבות של גנים על חוסרים והעדר אספקה/ מוצרים פגומים/ מוצרים לא מסומנים  

הילדים את השירות לו הם זכאים    וקיים צורך דחוף להתקשר עם קבלן/ זוכה אחר ועל מנת ליתן לגני

לשביעות רצון העירייה וההורים.

מדוע ועדת המכרזים לא עורכת שימוע לקבלן?  מר משה חזות:

 אין צורך בשימוע שכן יש החלטה בהסכמה על סיום ההתקשרות.  טובה יועמ"ש:

וז אליהו ובניו הינה  יש בעיה של ניגוד עניינים וזאת בניגוד להוראות המחוקק. שותפות מז   2למציע מס'  

משותפיה הינו אביו של חבר מועצה מכהן. בהתאם להוראות החוק גם אם תבדק    שותפות אשר אחד 

כזוכה, אזי יש לקבל את אישור מוצעת העיר, שר הפנים    2ההצעה ותמצא כשרה ותבחרו במציע מס'  

ליתן   נוכל  ולא  וממושך  ארוך  הינו  זה  הליך  המחוקק.  להוראות  בהתאם  הילדים  ופרסום  לגני  מענה 

הינה   לעיל  שתוארו  ההליכים  קיום  ללא  עניינים  בניגוד  למתקשר  בחוק  הסנקציה  הקרובה.  בתקופה 

סנקציה פליליות ולא ניתן להתקשר עד להשלמת ההליכים שתוארו לעיל. בנסיבות אלה לא אוכל להמליץ  

ערך פניה עקרונית למשרד  . אציין עוד כי ראש העיר העלה רעיון ולפיו ת2על התקשרות עם מציע מס'  

  , זאת חרף ניגוד העניינים בנסיבות  ,מזוז  האם ניתן לאשר התקשרות עם שותפות   אשר יחווה דעתו הפנים  

כאשר ההצעה הינה הזולה ביותר ועומדת בתנאי המכרז. נערכה טיוטת פניה והיא על דעתו של מר איציק  

מזוז שאף אישר את הפניה. הפניה תשלח למשרד הפנים בימים הקרובים ואזי אם וככל שתאושר, נוכל  

הזולה/  במכרז הבא לאשר הצעת שותפות מזוז כזוכה, היה ותעמוד במלוא תנאי המכרז ותהא ההצעה  

 "מעכשיו לעכשיו" או בלו"ז יותר נח וודאות ברורה.  –נבחרת ולהתקשר עימה לפעילות 

ניגוד עניינים. אם הבן הינו איש פוליטי מדוע שהאב יסבול? שותפות מזוז    -חזות  משה  מר לטעמי אין 

גדרות,  בין היתר לבסיס חצור, פלמחים,    , הינה חברה ותיקה המספקת מזון ברחבי העיר ואף מחוצה לה

שורק, נחל  רכישה    ברנר,  להעדיף  לתושבים  קוראים  אנו  לחודש.   ₪ אלף  כשבעים  של  ארונה  משלמת 

מסוחרים מקומיים וכאשר זה מגיע לעירייה אנו נוהגים אחרת? אם בת משפחה עובדת בחינוך מה זה  

 רלוונטי כאן? בעלי השותפות עושים למען העיר רבות.  

 קבלן אולמי הברון הינה בכתב?  האם ההסכמה עם ה הגב' לינה שרון:

שטרית:  מר פה  דוד  בעל  הסכמה  בכתב  ,יש  גם  שתהיה  את  .אדאג  לדעת  כדי  זאת  לישיבה  המתנתי 

ההחלטה וכן בעקבותיה )לא פניתי לקבלנים אחרים( מה זמן ההערכות הנדרש לעבור עם קבלן אחר ואזי  

 להשלים את הקצוות הנדרשים לסגירת הפרק הקודם.  

 לא עלה בדיון הקודם?  2איך נושא ניגוד עניינים של מציע מסק  :ןשרו לינההגב' 

הומלץ לבחור    ,לאור העובדה שהמציע הראשון היה הזול והיו עליו המלצות  ,בדיון הקודם   טובה יועמ"ש:

 בו. לא נדרש דיון ביתר ההצעות או בסוגיות אלה.  

אבל אם יש מניעה משפטית    ,ודמיםאנו בזמן משבר ונדרש ניהול משבר. אכן עניי עירך ק   חיים מסינג:

 .  2לא רואה דרך כיצד נוכל לאשר את הצעת המציע מס' 

ועיל ההתקשרות עם מספר שלוש.  תשותפות מזוז. מה    -מחר נקבל צו מניעה ממספר שתיים  :מלכהדורון  

נוכל להפסיק את   אני מציע שנתקשר עם מספר שלוש לחודש, אם משרד הפנים יאשר את הפניה אזי 

שותפות מזוז.   -2ונחזור למס'  3 מס םות עההתקשר
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יסכים? שלוש למה שמספר  דוד שטרית:

. לעיריה הזכות להפסיק את ההתקשרות  ףשנת לימודים זאתההתקשרות הינה עד לסו  טובה יועמ"ש:

 לאחר שנה ולא להאריכה. 

זה עניין של מה בכך.  גני ילדים במקביל הינה מערך מורכב ואין  94  -אספקת מזון לביצוע    רות שרעבי:

לרבות אלרגיות שונות, צרכים שונים כל גן וצרכיו הוא.    , הביצוע הנדרש הינו בהתאמה לצרכי גני הילדים

לקחת  שצריך  וההסתגלות של המערכת גם היא חשובה ונקודה  יתיותקבלן לא יקים מערך לחודש והבעי 

כי המצב  באוכל.  ולא  בחינוך  להתעסק  צריכים  ילדים  גני  נסבלבחשבון.  בלתי  הינו  וסייעות  ום  גננות   ,

אנו דורשים להתקשר עם ספק שיתן לנו מענה הולם  רוכשות חוסרים ואי אפשר לתפקד בצורה כזאת.  

 שנוכל להתחיל שגרת עבודה רגועה. 

 צו הלב אומר לתת לספק תושב העיר אך יש ניגוד עניינים, שמעתם את היועמ"ש. דורית בן מאיר: 

חוו"ד משפטית אחרת. כל עורך דין כותב חוו"ד אחרת, חוו"ד יכולה להיות לכאן  בואו נקח  משה חזות:  

 וגם לכאן.  

 חוות דעתי המשפטית מחייבת ואינה מוטה. מגנה ניסיונך לרמוז כאילו חוו"ד מוטה.  יועמ"ש העירייה:

: 1החלטה מס' 

לאחר שהוצג בפנינו אירוע שצריך להפתר לאלתר, כל אפשרות אחרת לספק להערך בטווח קצר 

קצר   לטווח  כזה  לוגיסטי  בהיקף  עבודות  אפשריתלביצוע  בלתי  המשפטית  .  הינה  חוו"ד  לאור 

מס'   מציע  עם  להתקשר  יכולת  אין  כי  בהתאם  2שקובעת  עניינים  ניגוד  לאור  לאלתר,  לעבודה 

. 3ואישור זכיית מס'  1ו מעלים להצבעה את ביטול ההתקשרות עם מס'  להוראות המחוקק, אנ

מזוז שותפות  עם  התקשרות  לגבי  הפנים  למשרד  עקרונית  פניה  תערך  מס'    במקביל   ( 2)מציע 

. בקדנציה הנוכחית במכרזים בכלל בעיר

חיים.,לינה  ,אהוד ,בעד: דורית

נגד:דורון, משה 

.(2מול  4ב דעות )וההחלטה: התקבלה בר

 ________________
חיים מסינג 
יו"ר הוועדה 

 ירש העראאישור 
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זהו מכרז שלישי לבניית מבנה בית הכנסת. במכרז הראשון לא היו מציעים. במכרז    מר פנחס טרבלסי:

 השני היה קבלן שעזב ולכן נדרש מכרז שלישי. 

 למה עזב קבלן במכרז השלישי? האם הוא נקנס?  לינה שרון:גב' 

הקבלן ביצע את בית הספר וטוען שאנו עיכבנו את ביצוע בית הכנסת והדגשנו והאצנו    מר פנחס טרבלסי:

ולאחר גמר העבודות על בית הספר, ההצטמצמות    )לצורך פתיחת שנת לימודים(   את ביצוע בית הספר

שינוי שיטת ביסוס. הקבלן דרש תוספת של מליון ושבע מאות אלף שח להשלמת  בשטח גרמה לצורך ב

להבנות()ל  הביצוע שאמור  המרתף  חפירת  ואף  לבינוי  האתר  הכנת  שלב  לבקשה  אחר  סירבנו  כי  ש.  לו 

ואנו יצאנו למכרז להשלמת הביצוע.  ים  בוביקש לעזוב את השטח בכת  לטעמנו סכום זה מוגזם. הקבלן

ההתחשבנויות  מלוא  סגרו  בפועל ההצעה כאן הינה בעלות נמוכה מאוד ממה שדרש הקבלן השני. טרם נ

 לן השני ויש לנו טענות כנגדו. עם הקב

הינה   זה  במכרז  שקיבלנו  הבינוי    5.85%ההנחה  את  לבצע  מסוגל  יהא  והקבלן  יפה  הנחה  מהאומדן. 

 המציע נחום עמוס בע"מ מוכר לנו. קבלן מקצועי בעל ניסיון עומד בתנאי המכרז. בהתאם.

 מדוע לא קבלו הצעות נוספות?  מר חייים מסינג:

קבלנים שניים רכשו את    8  בסיור הקבלנים היואיני יודע בוודאות אך יכול להעריך.    טרבלסי:מר פנחס  

. שינוי שיטת הביסוס מורכבת יותר לרבות הצורך  המכרז ואחד הגיש. האתר הינו בעייתי בלב איזור בנוי

לקבלן    בביצוע. מחירי המכרז נמוכים יחסית לשוק, אך יחד עם זאת איני צופה בעיה    .בביצוע קירות דיפון

 נחום עמוס יש עוד פרוייקטים בעיר. 

: 2החלטה מס' 

נחום עמוס קבלן לעב' בנין ופיתוח ספק היחיד  להכריז על הועדת המכרזים ממליצה פה אחד  

הסירה ברח'  כנסת  בית  לבניית  במכרז  לעיל405מגרש  -כזוכה  שפורטו  ולרבות  מהנימוקים 

יחידה  הצעה  בחירת  לעניין  טרבלסי  פנחס  מר  כאמור    נימוקי  טכנים  פגמים  לתיקון  ובכפוף 

בחוו"ד משפטית.

 ____________________
חיים מסינג 
יו"ר הוועדה 

 ירש העראאישור 
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