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פתיחת מכרז מס' 24/2019  – בניית פרויקט מבני ציבור משולב הכולל בית כנסת מקווה טהרה  .1

במגרשים 3040 +3170.  

חיים מסינג: הוגשו 3 הצעות  כמפורט מטה. הצעת חב' א.ש. מקייטן הינה הזולה ביותר ועפ"י חוות הדעת  

המשפטית והמקצועית אין מניעה להכריז עליה כהצעה הזוכה.  

סה"כ לאחר הנחה כולל מע"מ אחוז הנחהשם המציע 
22,497,757 ₪  7.16% נחום עמוס קבלן לעב' בנין ופיתוח בע"מ1.

21,542,984 11.1%₪א.ש. מקייטן בע"מ  2.

22,022,794 ₪   9.12% פ. הרשקוביץ הנדסה אזרחית בע"מ  3.

משה חזות: מציין כי המכרז פורסם טרם אישור התוכנית, סבור כי ההליך אינו תקין. מבקש התייחסות

היועצת המשפטית.  

דוד שטרית: המכרז אכן פורסם טרם אישור התוכנית, אך מועד הגשת ההצעות ופתיחתן נדחה שלוש  

פעמים וזאת עד שהתוכנית אושרה.  

טובה אלטמן שפירא: אילו התוכנית היתה משתנה אכן הדבר היה מטריד, אך התוכנית לא שונתה.  

התוכנית פורסמה ואושרה כדין, עוד טרם מועד הגשת ההצעות למכרז. איני מוצאת שההליך שננקט אינו  

תקין.   

משה חזות: מקבל את דברי היועמ"ש בדבר תקינות ההליך. 

פנחס טרבלסי: מדובר בפרויקט משולב הכולל: מתנ"ס  3 קומות, בית כנסת 2  קומות ומקווה טהרה.  

א.ש.מקייטן מוכר לנו מביצוע שני פרויקטים בעיר: מועדון לאישה הדתית ובניית גני ילדים במגרש 3010.  

העבודות בוצעו לשביעות רצוננו.   

משה חזות: האם הקבלן מאושר לבניית מקווה ?  

פנחס טרבלסי: הקבלן מאושר לבניית מקווה. בנה מספר מקוואות, נבדק הניסיון, היקף העבודות וסוג  

העבודות. הקבלן עמד בתנאי המכרז בעניין.   

דורית בן מאיר: שואלת  לגבי עמידת הקבלן בלו"ז. 

פאלי כהן: מציין שמועדון לאישה הדתית הוגש בפיגור עצום מהקבוע במכרז.  

פנחס טרבלסי: חלק מהפיגור היה בגלל חברת חשמל. לעומת זאת, בפרוייקט בניית גני הילדים הקבלן  

עמד בכל הדרישות למרות קשיי הפריצה והגניבות שהיו.  
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חיים מסינג: האם יש אמצעי אכיפה בחוזה ?  

פנחס טרבלסי: בכל מכרז יש מסלול קנסות. 

משה חזות: קיים בחוזה אך לא אוכפים זאת.  

פנחס טרבלסי: זה לא מדוייק. קנסנו את חב' רמט טרום וגם לקבלן זה ניכינו מהתמורה. 

משה חזות: בנאות שמיר יש הרבה שטחים לבניית מבני ציבור. ביקשתי מראש העיר להעביר לפחות את  

המקווה לשטח אחר, אך לא נענה לבקשה.  

חיים מסינג: מעלה להצבעה הכרזה על חב' א.ש. מקייטן כהצעה הזוכה.  

בעד 5 – חיים מסינג, אהוד ויצמן, פאלי כהן, דורית בן מאיר, דורון מלכה.   

נגד 1 – משה חזות.  

: 1החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה ברוב קולות להכריז על  חב' א.ש. מקייטן בע"מ כזוכה במכרז לבניית  

פרויקט מבני ציבור משולב הכולל בית כנסת מקווה טהרה במגרשים 3040 +3170.   

סך ההצעה 21,542,984 ₪ כולל מע"מ. 

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הוועד ה 

 ירהע שא רורשיא
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  .C+B  מכרז מס' 33/2019 – ביצוע עבודות בניית 4 כיתות גנ"י במגרשים 3080 ו- 3090 מתחם  .2

  .C+B  3.  מכרז מס' 34/2019 –  ביצוע עבודות בניית 4 כיתות גנ"י במגרשים 3100 ו- 3110  מתחם

חיים מסינג: פורסמו שני מכרזים לבניית גני ילדים. בשני המכרזים חב' ק.מ. מרום נתנה את אחוז ההנחה  

הגבוה ביותר  – 8.57%. על פי חוות הדעת המקצועית והמשפטית אין מניעה להכריז עליה כזוכה בכפוף  

להשלמת האמור בחוו"ד המשפטית.  

להלן הצעות מכרז 33/2019:  

סה"כ לאחר הנחה כולל  ההצעהשם המציע   
מע"מ 

4,476,965 ₪   5.65%  הנחה  בן ארי (י.מ.) הנדסת בנין  1.

4,582,053 ₪   3.5% הנחה  מנשה מרדכי קבלן לעב' בנין ותשתיות 2.

5,602,925 ₪   18% תוספת  נחום עמוס קבלן לעב' בנין ופיתוח בע"מ 3.
₪ 8.57% הנחה ק.מ. מרום הנדסה בע"מ 4.  4,341,317

להלן הצעות מכרז 34/2019: 

סה"כ לאחר הנחה כולל  ההצעה שם המציע   
מע"מ

4,717,038 ₪  6.38%  הנחה בן ארי (י.מ.) הנדסת בנין1.

5,945,724 ₪   18% תוספת  נחום עמוס קבלן לעב' בנין ופיתוח בע"מ  2. 

4,606,696 ₪  8.57% הנחה  ק.מ. מרום הנדסה בע"מ 3. 

חגי זיני: מדובר בשני מכרזים לבניית 4 כיתות גן בכל מכרז. היקף כספי של כל מכרז הינו כ- 4  מליון ₪ .  

חב' ק.מ. מרום אינה מוכרת לנו. נערך בירור עם מנהלי פרויקטים שהחברה עבדה עימם. התקבלו המלצות  

לתנאי   בהתאם  במקביל,  הפרויקטים  שני  את  יכולת  החברה  לבצע  גם  איכות  הביצוע.   נבדקה  על  טובות 

המכרזים, ונמצא כי יש לחברה היכולת הנדרשת.  

דוד שטרית:  יצאנו לשני מכרזים נפרדים לביצוע עבודות הקמת הגנים,  כדי לאפשר זכיה של שני מציעים  

שונים, יחד עם זאת אפשרנו להגיש הצעה לשני המכרזים בתנאי  הצגת יכולת ביצוע.  

חגי זיני: הדרישה היתה להצגת היקף בניה מצטבר של  800-900  מ"ר. בפרויקטים שהוצגו החברה עומדת  

בדרישה זו.  

חיים מסינג: מעלה להצבעה הכרזה על חב' ק.מ. מרום כזוכה בשני המכרזים לבניית גני ילדים.  



 
 עיריית יבנה 

 לשכת מנכ"ל             
 מזכירות העירייה  

5 
 

 : 2החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה פה אחד להכריז על חב' ק.מ. מרום הנדסה בע"מ כזוכה בשני המכרזים,  

  .C+B  מכרז מס' 33/2019 – ביצוע עבודות בניית 4 כיתות גנ"י במגרשים 3080 ו- 3090 מתחם

  .C+B  מכרז מס' 34/2019 – ביצוע עבודות בניית 4 כיתות גנ"י במגרשים 3100 ו- 3110 מתחם

בכפוף להשלמת האמור בחוו"ד המשפטית. 

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

  ירהע שא רורשיא
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פתיחת מכרז מס' 7/2019 –  אספקת דלקים ושירותי תדלוק לרכבים עבור עיריית יבנה.   .4

חיים מסינג: הוגשו שתי הצעות ע"י החברות דלק ופז. הצעת חב' דלק, בשני סעיפים,  גבוהה יותר ממחירי  

המקסימום שנקבעו במכרז.  להלן ההצעות: 

בנזין ביבנה   
מקסימום 575 ₪ 

סולר ביבנה  
מקסימום 415 ₪ 

בנזין מחוץ ליבנה  
מקסימום 620 ₪ 

סולר מחוץ ליבנה  
מקסימום 400 ₪ 

495 539 444   514 הצעת דלק  

565400 350 531 הצעת פז 

  תוחברה לשכ כך הננב מכרזה ןלכ ,ירעבלק דת ונחבתלק דהב ורכת את רוצ הייריעה    :ןטמלאבה וט

 ז רכהמת ביכתב. ותעצהי שתרק ו שגוה ףובסל .ותנטהק תוחברה  וללכ ,םתצעה שיגלה ולכיו רעיב תלועפוה

  . ל"כשלמם גם יזרכע מצבשמם וחבתה חומבמו נרזענ

 ל ופסלש ין כל עו) חוו(ט רותהמם מיהובגם יריחמ ןב מתעק ,  זרכהמי נאלתד וגינבה שגוהלק דב' חעת צה

 .זפב' חעת צהה רותנ  .תהצע התא

חיים מסינג: מעלה להצבעה לפסול את חב' דלק ולאשר  את ההצעה של חב' פז לאספקת דלקים ושירותי

תדלוק עבור רכבי עיריית יבנה 

:4החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה פה אח ד לפסול את הצעת חב' דלק ולהכריז על ההצעה של חב' פז כזוכה במכרז  

לאספקת דלקים ושירותי תדלוק לרכבים עבור עיריית יבנה.

בנזין ביבנה
מקסימום 575 ₪ 

סולר ביבנה
מקסימום 415 ₪ 

בנזין מחוץ ליבנה
מקסימום 620 ₪ 

סולר מחוץ ליבנה
מקסימום 400 ₪ 

 531 350 565 400

 ____________________
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

 ירהע שא רורשיא
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