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מכרז מס' 8/2020 -  אספקה התקנה ופירוק במות וציוד לאירועים.    .1

חיים מסינג: הוגשו  3 הצעות כמפורט להלן. כל ההצעות עומדות בתנאי הסף. חב' קשת במות הציעה את  

ההצעה הנמוכה ביותר. על פי חוו"ד המקצועית והמשפטית אין מניעה לבחור בהצעה הזולה.  

ההצעהשם המציעמס'
146,800 קשת במות בע"מ  1. 

187,000ג.י. על הבמה בע"מ  2.

156,800ספידי קול בע"מ  3.
181,000אומדן 

רועי סודאי: ההמלצות שצורפו להצעת קשת במות נבדקו והיו חיוביות. החברה ערכה אירועים גדולים, 

כגון טקס המשואות בירושלים. 

חיים מסינג: מעלה את ההצעה להכריז על חב' קשת במות בע"מ כזוכה.  

 : 1החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה להכריז על ההצעה הזולה ביותר של חב' קשת במות בע"מ כהצעה הזוכה

בסך 146,800 ₪ בתוספת מע"מ, בכפוף להשלמת מסמכים כמפורט בחוו"ד המשפטית.

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

  ירהע שא רורשיא
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מכרז מס' 9/2020 - שירותי הגברה ותאורה לאירועי העירייה.   .2

חיים מסינג: פורסם מכרז למתן שירותי הגברה ותאורה לאירועי העירייה. המכרז נחלק לשני פרקים, 

פרק א' – אירועים קטנים שוטפים, עד 10 אירועים בשנה. ניתנה הצעה אחת ע"י ברדיצ'בסקי דמיטרי ונטלי.  

פרק ב' – אירועים גדולים. ניתנה הצעה אחת ע"י חב' ווליום הגברה ותאורה בע"מ. 

משה חזות: עד כה ההתקשרות עם הספקים לתחומים אלה היתה ללא מכרז. מדוע הוחלט לצאת למכרז ?  

דוד שטרית:    התמורה השנתית עבור  קיום  אירועים קטנים פטורה ממכרז.  אך  מאחר שקיום אירועים גדולים  

מחייב מכרז, הוחלט לכלול גם את האירועים הקטנים במכרז. 

משה חזות: תוהה מדוע התקבלה רק  הצעה אחת בלבד לכל נושא וע"י שתי חברות שהעירייה עובדת עימם כיום.  

טובה אלטמן:  המכרז פורסם כמו כל מכרז אחר בשני עיתונים ארציים דרך החברה למשק וכלכלה.  

ועליהם המציעים מתבקשים לתת  בד"כ  אחוז הנחה   בשונה ממכרזים אחרים בהם העירייה קובעת מחירים 

בלבד, במכרז זה סעיף התמורה נשאר פתוח,  כך שכל חברה יכולה להגיש הצעה כרצונה . יצויין כי לעיתים חברות  

נמנעות מלהגיש הצעתם בגין דרישות הביטוח והערבויות.  

רועי גבאי: מדוע לא  ניצור מאגר ספקים בתחום ונוכל לקבל הצעות מחיר ממספר ספקים בדומה לנעשה במשרדי  

הממשלה ?  

טובה אלטמן:   ההתנהלות החוקית ברשויות מקומיות שונה מממשרדי הממשלה . המחלקה המקצועית העדיפה  

ופרק אחד של   גדולות  עבודות  גבוה) לבחור קבלן אחד לכל פרק. פרק אחד של  (שאינו  היקף העבודות  לאור 

עבודות קטנות. ביקשנו גם תנאי סף שונים כדי לאפשר גם לקבלנים קטנים להגיש לפרק העבודות הקטנות.   

רועי סודאי:  מציין כי עניינתי ספקים נוספים אך הם בחרו שלא להגיש הצעה . יתכן שיש ספקים שכבר מחוייבים  

לאירועי יום העצמאות וכו'. היקף העבודות הקטנות השנתי אולי לא מעניין הרבה קבלנים, ביקשנו גם ערבויות  

וביטוחים אשר לא כל קבלן יכול/מסוגל להעמיד לרשות עירייה.    

חיים מסינג : מה הכלים העומדים לרשותנו במידה ולא יעמדו בהתחייבות ?  

טובה אלטמן: המכרז הוא פר אירוע. במקרה של  אי עמידה בהתחייבות הזוכה לא יקבל ביצוע אירוע ים  נוספים,  

ויבוטל עימו ההסכם. יש בחוזה גם סעיפי קנסות.  

רועי סודאי: הנימוקים לקבלת ההצעות היחידות בכל נושא הם הניסיון של כ"א מהם בתחומו , התקבל ו המלצות  

טובות  ו עד כה בוצעה  עבורנו  עבודה טובה על ידם. המחירים שניתנו זולים באופן משמעותי למחירי השוק.  אנו  

בוחרים בהצעות אלה על אף היותם הצעות יחידות לאור נימוקי מר רועי סודאי לעיל.   
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: 2החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה פה אחד  להכריז  על זוכים במכרז כמפורט להלן: 

פרק א' – אירועים שוטפים  - ברדיצ'בסקי דמיטרי ונטלי. 

פרק ב' – אירועים גדולים –  ווליום הגברה ותאורה בע"מ

 :אירועים שוטפים –פרק א' 

מספר 
אירוע 

ברדיצ'בסקי פירוט האירוע ורכיבים מוערכים לביצוע
דמיטרי ונטלי

מערכת הגברה ל-1000איש 1. 
מיקסר  דיגיטלי    

סאבים  
טופים   

2 מוניטורים  
מיקרופונים אלחוטי ידני  של שור  2 

cd  להשמעה  
חיבור למחשב או טבלט של הפקה  

אפקט של דיליי וריוורב    
2 סטנדים של מיקרופון   

 999

1,999 אירוע ילדים גדול קיץ בגן הסנהדרי ן 1. 
1,499 אירוע ילדים בינוני  קיץ בגן הסנהדרין 2. 
4,000 אירוע נוער קיץ בגן הסנהדרין 3. 

סה"כ עלות מלוא הרכיבים שפורטו לעיל  
(מחירים בש"ח ללא מע"מ).  

 8,497

 אירועים גדולים : –פרק ב' 

מספר 
אירוע 

ווליום הגברה פירוט האירוע ורכיבים מוערכים לביצוע
ותאורה בע"מ 

19,890 ערב יום השואה-  היכל התרבות יבנה   4. 
40,950 ערב יום הזכרון– אמפי יבנה  5.
73,710 ערב יום העצמאות- רחבת השוק הישן 6.

17,550 אירוע אמפי קטן – עד 2000  איש  7. 
22,230 אירוע אמפי גדול – עד 4000  איש  8. 

18,720 אירוע אמפי נוער – עד 3000  איש  9. 
סה"כ עלות מלוא הרכיבים שפורטו לעיל  

(מחירים בש"ח ללא מע"מ).  
  ----

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

  ירהע שא רורשיא
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אישור חב' גוגלה ( 2009) בע"מ כספק יחיד בתחום הפעלת סט כלים ממוחשבים תואמי התפתחות לגיל    .3
הרך בגנ"י.  

חיים מסינג:  בוצע פרסום בדבר כוונת העירייה להתקשר עם חב' גוגלה כספק יחיד ולא הוגשו בקשות נוספות.  

מבקש מרוחמה להרחיב על השירות הניתן ע"י החברה.  

רוחמה בן  אליעזר:  מדובר בביצוע מנוי לחברה המספקת שירותים מתוקשבים לכלל גני החובה בעיר, למידה  

מרחוק, אוריינות שפתית ומתמטית. הילדים פועלים באופן עצמאי מהבית וכך גם ההורים.  

חב' גוגלה מאושרת ע"י משרד החינוך. החברה מקצה הדרכה מקוונת והדרכה מרוכזת לכלל מנהלות גני החובה  

בעיר שמחוברות לשירות וכן מפעילה מערך תמיכה טלפוני אנושי לרשות הצוות החינוכי ולהורי ילדי הגנים.  

במסגרת השירות, החברה מספקת שם משתמש וסיסמא לשימוש הצוות החינוכי והילדים בגן ובבית.  

לחברה ותק של 10 שנים בהפעלת כלים ממוחשבים לגיל הרך.  זו השנה הרביעית שאנו מתקשרים עימם. סכום  

ההתקשרות לשנה הינו  77,220 ש"ח כולל מע"מ.  

משה חזות: האם גוגלה הינה חברה יחידה המספקת שירותים אלה ?  

ופועלת בהתאם   ע"י משרד החינוך  תוכנה המאושרת  יחידה המספקת  בן אליעזר:  גוגלה הינה חברה  רוחמה 

למטרות, יעדים ותכנים שנקבעו ע"י משה"ח.  ערכתי בירור בעניין והוא כתוב בחוו"ד המקצועית בנושא כמו כן  

נערך פרסום שקרא למי שמתנגד/ יכול ליתן שירותים דומים בעניין להודיע ולא היו פניות בנושא.   

 :  3החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה פה אח ד לאשר את חב ' גוגלה (2009) בע"מ כספק יחיד בתחום הפעלת סט כלים 

ממוחשבים תואמי התפתחות לגיל הרך בגנ"י. הפטור הינו לשנה"ל תש"פ –תשפ"א.  

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

  ירהע שא רורשיא
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מכרז מס' 36/2019 -  מתן שירותים מקצועיים בתחום בדיקת מיצוי הכנסות חיובי ארנונה והיטלים.  .4

חיים מסינג: הוגשו  5 הצעות כמפורט להלן.   

(%שם המציעמס'  ההצעה
שכ"ט)

10% א.ר.א.ב. בונוס בע"מ  1. 

10% מ.ג.ע.ר בע"מ  2. 
12% נעם ליברמן בע"מ  3. 

13% צומן רוקח   4. 
13% בראש סומך  5. 

10%אומדן 

מנהלת קופר,  גב' תמר  גזברית  שטרית,  דוד  מר  הם המנכ"ל  שחבריה  המועמדים  בחינת  חיים מסינג:  ועדת 

והגישה   ההצעות  את  בחנה  נעים,  העיר  אינג'  קובי  ומהנדס  ברקוביץ  רוזן  יפעת  עו"ד  הגזברית  וס'  הארנונה 

המלצותיה לוועדה.  על פי תנאי המכרז יש לבחור בשתי חברות כזוכות. על כן,  המלצת הוועדה  לבחור במשרד  

עו"ד צומן רוקח ובמשרד עו"ד בראש סומך אשר קיבלו את מירב הניקוד.   

היועמ"ש,  עו"ד טובה אלטמן  ,הגישה  חוו"ד  בדבר אפשרות קיום ניגוד עניינים  אפשרי  של חב' מגער  –  החברה  

המנהלת את שירותי הגביה בעירייה, וחב' בראש סומך עו"ד – המעניק שירותים משפטיים לעירייה.   

לענין מגער המסקנה היא כי קיים ניגוד עניינים של מבקר ומבוקר  והמלצה לפסול את ההצעה.   

שירותים   המספק  המקצועי  הגורם  שאינו  מאחר  עניינים  ניגוד  אין  כי  היא  המסקנה  סומך  בראש  חב'  לענין 

מקצועיים בתחום הכנסות ו/ או אגרות ו/או היטלים ו/או ארנונה והנושאים המועברים לטיפול המשרד מכח  

עניינים שוטפים אינם בגדר טיפול בהכנסות, והכל כמפורט בחוו"ד.   

תמר קופר:  בדיקת והגדלת הכנסות הינן עבודות אשר מתמחים בהם מספר חברות  בתחום. הבדיקה נערכת ע"י  

חברה/נותן שירותים  המבצעת בדיקה עובדתית כמו גם מקצועית של היתרי הבניה והמסמכים בתיק הבניה,  

התבעות השונות, המצב החוקי כמו גפ השימוש בפועל, נערכים מדידות ואף חוו"ד של שמאי/כלכלן/ רו"ח  וניתן  

לעירייה שירות של ליווי משפטי להליך.  עד כה העירייה עבדה עם שתי חברות לבדיקת הגדלת הכנסות, צומן  

רוקח ובראש סומך. בד"כ החברות יוזמות את הבדיקה, אך לעיתים העירייה מעבירה להם נושאים לבדיקה.  

אגרות והיטלים  –   אגף הנדסה מוציא שומה, בד"כ לפני הוצאת היתר בניה/ היתר לשימוש חורג. בד"כ מוגשות  

(ישנה אפשרות במכרז לבדיקה   ידרשו לבדוק את חיובי העירייה  השגות שלרוב מסתיימות בפשרה.  החברות 

בטרם הוצאת החיוב או בדיעבד) על מנת להגדיל את הכנסות העירייה.   

וועדת הבחינה ביקשה שכל אחת מהחברות תציג את ראש הצוות והיועץ המשפטי של החברה  וכ"א מהחברים  

ניקד את התרשמותו.  
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דוד שטרית:   אמחיש לחברי   הועדה את המקרים בהם החברה מגדילה הכנסות-  לדוגמא בתעשיה, מי שיש לו  

היתר בניה כחוק אזי משלם בהתאם לתעריף שחושב לו. לעיתים יש חריגות בניה/שימוש חורג  שאנו לא תמיד  

יצוג בביהמ"ש  ככל   עד  סופו  כולל  בודקות, מבצעות מדידה ומשלימות את התהליך  עליהן  . החברות  יודעים 

שנדרש. 

רועי גבאי: מה היעד היום  להגדלת ההכנסות ?  

דוד שטרית:אין יעד. אנו מעמידים לחברות את תיקי הבניין והם צריכים לבדוק ולמליץ לעירייה, לפי כל מקרה  

ונסיבותיו, .   עד כה עבדנו עם צומן רוקח ובראש סומך ושילמנו שכ"ט גבוה,  20%  -   22%. הוחלט לצאת למכרז  

והתקבלו 5  הצעות. במכרז נקבנו בשכ"ט מקסימלי נמוך יותר.   

משה חזות: כמה כסף הצליחו החברות להכניס לעירייה עד כה ?  

קובי נעים: ידוע לי על שני מקרים בסך מצטברת של  1 מליון ₪. בנוסף, מהרכבת קיבלנו  3 מליון ₪.  

רועי גבאי: אני מבקשים לקבל אחוזי הצלחה ב-  3 שנים האחרנות כדי למדוד אחוזי הצלחה. 

תמר קופר: הנתונים לא כ"כ רלוונטים מכאן ולהבא שכן כאמור הם אמורים לבחון חיובים ואין צפי/ ידיעה על  

היקף להגדלה, אך אתן אף לתקופה ארוכה יותר.  

משה חזות: חוות הדעת המשפטית שניתנה מתייחסת לניגוד עניינים בלבד . ציפיתי   שתהיה התייחסות להיבטים  

נוספים. לדעתי אין ניגוד עניינים במקרה של מגער. לעומת זאת , הייתי מצפה שתהיה התייחסות לעבודת היועצת  

המשפטית תקופה ארוכה ככפיפה של עו"ד בראש שלעניות דעתי מהווה ניגוד עניינים.  

דבר נוסף, מי מינה את חברי הוועדה המקצועית לבחינת ההצעות ? מדוע לא נכלל אף אחד מוועדת המכרזים  

בוועדה זו ? ועדת המכרזים היתה אמורה לקבוע את חברי ועדת בחינת ההצעות.  

טובה שפירא אלטמן: הוראות המכרז היו כי ההצעה תבחן ע"י ועדה מקצועית. כך נעש ה במכרזים בעיריית יבנה  

מקדמא דנא. הוועדה בוחנת בין היתר את עמידת המציע בתנאי הסף ונדרשת בין היתר לבחינת הצעת המציע  

או   בהחלטתכם  עליה  להסתמך  רשאים  והנכם  בפניכם  הובאו  המקצועית  הועדה  המלצת  אלו.  סוגיות  לברר 

נימוק   תוך  ממנה  והכל  לסטות  ואף  ממליצים,  מציעים/  ההצעות/  את  לבדוק  בשנית/  לבחון  אותה/  לבדוק 

בהתאם. יש לזכור כי המלצתכם תובא לאישור ראש העיר שהוא הגורם המחליט הסופי בעניין.  עוד אוסיף כי  

הח"מ הינה יועמ"ש בעירייה מזה למעלה מעשר שנים ועו"ד בראש אינו עובד בעיריית יבנה למעלה מחמש שנים.   

רועי גבאי: שואל לגבי אופן קביעת  הקריטריונים. ניתנו  40  נקודות לראיון שהוא סובייקטיבי לחלוטין. בדרך  

כלל מחלקים סעיף אובייקטיבי למספר תתי סעיפים.  

דוד שטרית:  לסעיף הראיון אכן יש מספר תתי סעיפים. ניתן לראות זאת בחוברת המכרז. 
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ועדת   לחברי  אין  לתנאי  המכרז,  בהתאם  ההצעות  את  לבחון  אמורים  המכרזים  ועדת  חברי  אלטמן:  טובה 

המכרזים סמכות לשנות/ לבחון את תנאי המכרז.   

אהוד ויצמן: נשמעות אמירות שאינם במקומם. הגורמים המקצועיים קבעו עפ"י הענין ולא עפ"י האישיות. אנו  

יכולים לבוא בטענות לגבי המשקל שנקבע לכל סעיף, אך ההליך תקין . הוועדה הגישה המלצות, אנו יכולים  

לקבל את ההמלצות או לדחותן. מדובר בייזום הכנסות חדשות, לכן לא רלוונטי מה נעשה בשנים קודמות. מאחר  

המקצועיים   הגורמים  על  לסמוך  עלינו  לכן  הכנסותיו.  את  למקסם  ירצה  גוף  שכל  הרי  באחוזים,  שמדובר 

ולהחליט האם אנו רוצים לראיין את המועמדים או לקבל את ההמלצה של הוועדה.  

 ות דונק  6-1  - בה כזתם וחלתר בעמת פוסנה נש לכ  יכ    ,עבנק   םחותב ןיוסני תשנו לש ןיורטריקב :איבג עיור

  םימודק םימכרזב ללכ רךבד .ףיעת סל תכלד וקינ עבנק לא ךם אינוירטירו קעבקנ  –  וןאיר ביגל םג ךכ .תופ סונ

  לעית נוציחות לכהסתמ לקחכה דעוולה צעומי רבח יאבהלם ומקש י. ותעצהה נתיחבלות וצה עבקה דעווה

  עודמב כתבנמק לה דעווהמש בקלר שפא, ןיפוליחל. הדעווהי נפב ם ינושהם יעיצהמאת יא בהלע יצמי נא. שאונה

 .לתכשוה מלטחהל בלקל כותם י זרכהמדת עוורת חו אך אכד יקנה דעווהי רבחה"א מכ

אהוד ויצמן: מבקש לדעת מה מפריע לך בהליך ?  

רועי גבאי:  שתי נקודות מרכזיות מפריעות לי: אחת  –   הליך מכרז על בסיס איכות צריך להעשות קצת אחרת  

ובשיתוף ועדת המכרזים. שתיים  –   יש פתח לאנשים משפטיים לבוא ולהגיד שאנו כוועדה לא בחנו את מכלול   

הנתונים ויתבעו אותנו.  

טובה  אלטמן:  אני חוזרת על מה שאמרתי לעיל, אם אינכם מאמצים את חוו"ד המקצועית-   קבלו החלטה, בדקו  

בעצמכם, ראיינו את המציעים, ממליצים.   

משה חזות: אני לא סומך על הוועדה, לדעתי המכרז "תפור". 

דוד שטרית:  זו אמירה חצופה מצדך  .הועדה ביצעה  עבודה מקצועית נטו. בדקנו המלצות וראיינו  את נציגי כל  

אחת מהחברות  וההמלצה נקבעה בהתאם .   

טובה אלטמן: ברוב המקרים  במכרזים עד כה לרבות במכרזים אשר ההצעה בהם נבחנה גם בפרמטרים של  

איכות,    הוועדה  שבחנה את ההצעות ונתנה חוו|"ד לועדת המכרזים היתה ועד ה מקצועית . תמוה בעיניי שביקורת  

זו לא נשמעה במכרזים קודמים כגון הפעלת תוכנית רווחה על בסיס איכות, בחירת חוגים במוסדות חינוך, תל"ן  

ועוד. אבקש כי הערותיך יהיו ספציפיות ולא כלליות כך יהא קל יותר להתייחס אליהן במענה.  

*** משה חזות עזב את הישיבה *** 

תמר קופר: שיקולי הוועדה היו שמדובר בחברות מוכרות מהשוק. חברה אחת שהביאה לרשויות מאות מליונים  

מארנונה. חברה נוספת גדולה עסקה בעיקר באגרות והיטלים  –  חלף השבחה  830  מליון ₪. אי אפשר לקחת  

חברה שיש לה פחות ניסיון בארנונה.  
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חיים מסינג: חסר לי אישית , ומבקש שיושלם,  פרוטוקול מורחב של הוועדה. 

תמר קופר: מציגה את הפרוטוקול המלא של הוועדה אשר יצורף לפרוטוקול, עיקרי הדברים יוסברו מיד.  

קובי נעים: את ן דוגמא להתרשמותי בוועדה .   בחור בשם נועם שרואים שעל אף גילו הצעיר הרשים מאוד בניסיון  

אגרות   בשצ"פים,  טיפול  כגון  בעיות,  מספר  המציע  עם  להתמודדות  בעיקר  התייחסו  הוועדה  שלו.  שאלות 

והיטלים וראיתי רהיטות בתשובות . לדעתי , כל דחיה בקבלת החלטה משמעה כסף שהולך לאיבוד. אין לעירייה  

יכולת להתמודד עם נושא זה. מבחינתי נועם ליברמן היה רהוט ומוביל.  

רועי גבאי: האם המציעים הציגו הצלחה של השנים האחרונות ?  

קובי נעים: כל אחד הציג את ההישג הגדול ביותר שלו, ולכולם היה הישג.  

רועי גבאי: אנו יכולים להגיד מה מידת הקשב שלהם לרשות שלנו אם המציעות  עובד ות עם רשויות רבות ?  

קובי נעים: שמענו אינפורמציה רבה על היכולות שלהם. לשאלתך לגבי הקשב, כשיש עבודה עם רשויות רבות  

יש גם יותר ניסיון. אציין כי  הייתי שותף לניקוד..  

דוד שטרית: נועם ליברמן טוב בשצ"פים, אך יש לו פחות ניסיון בהיטלים וארנונה.  

חב' בונוס  –  דרשנו שיהיו נוכחים בראיון ראש צוות ויועץ משפטי  במקרה זה הנסיון שלהם לעניין ארנונה היה  

קטן יותר מהאחרים.  

טובה אלטמן: אציין כי  ליוויתי את הוועדה לענין  בדיקת  תנאי הסף באופן הדו ק ושוט ף ואף בדקתי את ערבויות/  

שיק בנקאי שהוגשו, ואין  לטעמי צורך בחוות דעת מעבר לחוו"ד המקצועית שהוצאו .  

שיקולים   שעשו  הוועדה  על  סומכים  אנו  צד.  לשום  לנו הטיה  ואין  כפיים  נקיי  כאן  יושבים  ויצמן: אנו  אהוד 

מקצועיים נקיים . עלו כאן שאלות ליגיטימיות לגמרי ולכן פרוטוקול מורחב של הוועדה יצורף לפרוטוקול. שואל  

את טובה, האם יש בעיה או נימה אתית לתת חוות דעת משפטית על ידך ?  

טובה אלטמן: אין שום בעיה אתית, ואם היתה כזאת הייתי כותבת אותה.  

רועי גבאי:  אאלץ להמנע בגלל חוסר מידע מספק לגבי החברות. התרשמתי שגם עו"ד ליברמן מצוין, ועל הפרש  

נוסף הכולל   נכון שוועדת מכרזים היתה מבקשת לראות מידע  ניקוד של  1.8  שבנוי על הערכה אישית, בעיניי 

דו"חות, תשואות, הצלחות ועוד, לקבלת החלטה מושכלת ומלאה לתהליך. מעבר לכך, מבקש שבפעמים הבאות  

כל סוגיית הסובייקטיביות תבחן באופן שניתן יהיה לכמת את הדברים עד כמה שניתן לטובת חברי הוועדה.  
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חיים מסינג: מי בעד החברות שקיבלו את מירב הנקודות: צומן רוקח ובראש סומך ? 

בעד:  (4) חיים מסינג, אהוד ויצמן, פאלי כהן ודורון מלכה. 

נמנע: (1) רועי גבאי.  

רועי גבאי: שואל מהי תקופת ההתקשרות ?  

טובה אלטמן: ההתקשרות הינה לשנה עם אפשרות להארכה כל פעם בשנה עד סה"כ  3 שנים.  

 :  4החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה ברוב קולות להכריז על משרד עו"ד צומן רוקח לנקרי ושות' ומשרד עו"ד בראש

והיטלים. סומך כזוכים במכרז  למתן שירותים מקצועיים בתחום בדיקת מיצוי הכנסות חיובי ארנונה 

תשלום שכ"ט הינו בגובה 13%. 

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

  ירהע שא רורשיא
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מכרז מס' 1/2020 – מכרז מסגרת לעבודות פיתוח ותשתיות.   .5

חיים מסינג: התקבלו 4 הצעות למכרז כמפורט להלן:

ההצעה שם המציע  מס' 
15.5%חיים לישראל בניה ופיתוח בע"מ 1.

21.69% עמית הנדסה אזרחית בע"מ  2. 
28.88% אשדוד תשתיות (י.ב.) בע"מ  3. 
36% אסיא חב' קבלנית בע"מ  4. 
15% אומדן  5. 

כפי   הינו  21%  ולא  ביותר  הזולה  להצעה  בין האומדן  הפער  חוו"ד  שנתתי.  לתקן את  טובה אלטמן: מבקשת 

שנכתב. ההמלצות בחוו"ד לא השתנו בעקבות התיקון.   

קובי נעים:  מכרז מסגרת מיועד למקרים בהם  נדרשות עבודות שוטפות ברחבי העיר בהיקפים שונים ומגוונים.  

בנוסף העירייה  מקבלת   הקצבות מגופים שונים, כגון רמ"י ומשב"ש לביצוע כיכרות, ריבוד כבישים, חניות וכו'   

ומבצעת באופן שוטף פרוייקטים אלו. לעיתים הגופים השונים דורשים שנערוך מכרז נפרד או שדרישות העירייה  

זמין לביצוע עבודות קטנות   נפרד, אך המגמה שלנו היא להתקשר עם קבלן שיהא  עורכים מכרז  ואנו  שונות 

ואנ ו   ושיקול דעתה .  התקבלו  4  הצעות  והכל בהתאם לצרכי העירייה  כגדולות שידרשו בתקופת ההתקשרות, 

המלצנו על חב' אסיא שנתנה את ההצעה הזולה ביותר. יש לעירייה ניסיון טוב עם החברה אשר ביצעה בעיר  

עבודות בהיקפים גדולים. ביצעה את קריית הספורט, פארק השרון, כיכרות והשלמות פיתוח בשכ' הירוקה. יש  

לחברה צוותים טובים שעובדים במקביל וכן צוותי משנה. ההמלצות שהתקבלו  טובות.  חב' אסיא עובדת בעיר  

ויש לה ציוד פרוס בפרוייקטים אחרים וסביר שבגלל זה אחוזי ההנחה שלה גבוהים שכן עלויותיה בעקבות כן  

פחותות.   

אהוד ויצמן: בחוו"ד המשפטית יש התייחסות לפער בין האומדן להצעה הזולה. מבקש להרחיב בנושא. 

קובי נעים: במכרז יש טווח רחב של סעיפים. ראינו שבסעיפים מסויימים יש פער גדול. אין לנו דרך להעריך  

במדויק לגבי המחיר שלכל סעיף . היקף העבודות הינו  1.5  מליון ₪. נחשב לעבודה קטנה.  לעבודות של משב"ש  

שהיקפם כ-  20 מליון ₪ יצא מכרז אחר.  

ע"כ יש לה יתרון יחסי לגבי האחרים    וע"כ  נתנו הנחה גדולה יותר. יתרה מכך, כל כלי העבודה  שלהם   נמצאים  

בעיר כולל חומרים  דבר שחוסך בעלויות.  

רועי גבאי: האם החברה עמדה בלו"ז בביצוע הכיכרות ?  

קובי נעים: החברה התבקשה בעבר במכרז נפרד אחר,  לבצע 3 כיכרות בו זמנית וזה יצר בעיה מבחינת הציבור.  

לכן שינינו מדיניות וביטלנו ביצוע מספר כיכרות במקביל. 
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רועי גבאי: לדעתי, נכון להביא את הקבלן ולשאול אותו אם אינו מפסיד. 

קובי נעים: הקבלן נשאל וענה שיש לו חומרים מפרויקטים אחרים וכן יש לו ציוד במקום. אם תרצו נביא אותו  

גם בפניכם.   

רועי גבאי: שואל את קובי מדוע האומדן נקבע על 15%  הנחה ממחירי המכרז?  

קובי נעים: במכרז הקודם חב' אסיא נתנה  27%  הנחה. חשבתי שיש שחיקה והחברה לא תיתן הנחה גדולה.  

נושא של אי עמידה בהתחייבויות מעוגן בחוזה וכן יש ערבות ביצוע.  

 : 5החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה פה אחד להכריז על אסיא חב' קבלנית בע"מ כזוכה במכרז לביצוע עבודות פיתו ח 

ותשתית בעיר בהנחה של  36% על מחירי המכרז. 

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

  ירהע שא רורשיא
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מכרז מס' 7/2020 – קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ופסולת נייר.   .6

חיים מסינג: הוגשה הצעה אחת בלבד ע"י אמניר תעשיות מחזור בע"מ, להלן ההצעה:

ונייר.  תאגיד ת.מ.י.ר תאגיד מחזור   פסולת קרטון  פינוי  מול תאגיד תמיר   בנושא  עובדים  עופר תורג'מן:  אנו 

חברה   הינה  בישראל,  התעשיינים  התאחדות  של  ("תמיר") מיסודה  בע"מ  -  (חל"צ)  בישראל  יצרן/יבואן 

על   חובותיהם  כל  את  שירות לקיים  ואריזות  ארוזים  מוצרים  של  ליצרן/יבואן  לאפשר  מנת  על  אשר הוקמה 

באריזות, התשע"א  -  2011") חוק האריזות .("תמיר  הינה חברה לתועלת הציבור   פי החוק להסדרת הטיפול 

אשר פועלת ללא מטרות רווח.  התאגיד משפה את הרשויות מול המכרז  ותנאי המכרז   נקבעו בתיאום עם תמיר.  

קיימות  3  חברות בתחום: אמניר, ק.מ.מ. וחן המקום. כולן השתתפו בסיור הקבלנים, אך הוגשה הצעה אחת  

בלבד ע"י אמניר. מדובר על  פינוי   41 מיכלי קרטונים ו-  61 מיכלי נייר.  

רועי גבאי: שואל על הפער בין ההצעה לאומדן.

עופר תורג' מן: האומדן נקבע מתוך ידיעה שיש פחות דרישה לנייר בעולם. ניתנה הנחה מיטבית לעירייה לעומת  

זאת ברשויות אחרות המחירים הרבה יותר גבוהים.  לכן אמליץ על התקשרות על אף היות ההצעה יחידה. כנראה  

הוגשה ברמת מחירים כזאת כי החברה פועלת כיום והציוד שייך לה ואין צורך לרכוש ציוד חדש.   

טובה אלטמן: המחירים נקבעו בתיאום עם  תאגיד תמיר  ולא ע"י העירייה.  

רועי גבאי: האם יש גמישות לגבי כמות הפינויים. 

עופר תורג'מן: יש גמישות. במידה ויש לנו יותר מתקנים, הנושא עולה בפני תאגיד תמיר והוא משפה בהתאם.  

 :  7החלטה מס' 

למחזור  במכרז  כזוכה  בע"מ  מחזור  תעשיות  אמניר  חב'  על  אחד  להכריז  פה  ממליצה  המכרזים  ועדת 

פסולת קרטון ונייר.  נימוקי הבחירה בהצעה למרות היותה יחידה וזאת לאור חוו"ד מקצועית שהובעה 

לעיל.   

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

 ירהע שא רורשיא

תמורה לאחר הנחה עבור פינוי הצעת אמניר   
מתקן בודד 

אומדן

0% 25.28 ₪   21% % הנחה פסולת נייר  

0% 59.40 ₪   1% % הנחה פסולת אריזות קרטון 
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מכרז מס' 10/2020 -  הפעלת בית קפה חלבי/ מסעדה בשרית מזון מן החי מעובד בלבד במבנה הסמוך    .7
להיכל התרבות   

חיים מסינג: הוגשה הצעה אחת בלבד ע"י  גולדנברג מיכל ונדב. ההצעה הינה בסך  11,000 ₪ לחודש   

בתוספת מע"מ.   

דוד שטרית: מדובר במבנה בית קפה הסמוך להיכל התרבות. הזכיין האחרון  קרס. פורסמו מספר מכרזים אך  

לא  התקבלו הצעות כלל, למעט הצעה אחת שנפסלה בוועדת מכרזים מאחר שלא תאמה את תנאי המכרז בגלל  

חוסר ניסיון של המגיש.  על מנת להגדיל את הסיכוי לקבל הצעות  הכנסנו אופציה  להפעלת בית קפה חלבי או  

גולדנברג  "בורגרים".  ההצעה   ע"י מיכל  מסעדה בשרית. התעניינו שני מציעים,  אך  הוגשה הצעה אחת בלבד 

נבדקה ועומדת בתנאי הסף.   

לפיכך, על אף שההצעה יחידה, אני ממליץ לדון בה מאחר ואין כל יתרון בפסילת מכרז ופרסומו מחדש, נהפוכו  

יתכן ולא תתקבלנה הצעות כלל כפי שקרה כאמור בעבר.  

במכרז זה קבענו תשלום חודשי ולא תשלום על פי אחוזים מהמחזור השנתי. מחיר מינימלי  11,000  ₪ . האומדן  

היה  11-13  אלף  ₪. ההצעה הינה  11,000  ₪ לא כולל תשלום עבור מים וארנונה. התשלום הינו החל מהשנה  

השלישית, זאת בשל ההשקעה שיש במקום.  התקבלה חוו"ד שמאי לאומדן המכרז.   

אהוד ויצמן: מאחר שמדובר בשכנה שלי אני מבקש לא להשתתף בהצבעה.  

חיים מסינג: לאיזו תקופה ההתקשרות ?  

טובה אלטמן : לארבע שנים ו- 11  חודשים. 

חיים מסינג: מעלה את ההצעה של מיכל ונדב גולדנברג להפעלת מסעדה בשרית מזון מעובד מן החי.  

 :  5החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה פה אחד (מר אהוד ויצמן לא הצביע) להכריז על ההצעה של מיכל ונדב גולדנברג 

כהצעה הזוכה להפעלת מסעדה בשרית מזון מן החי מעובד במבנה הסמוך להיכל התרבות,  בתמורה של 

11,000 ₪ לחודש החל מהשנה השלישית להפעלת המקום ובהתאם לתנאי המכרז. 

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

  ירהע שא רורשיא
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