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אישור קיום הוועדה באמצעים חזותיים.    .1
חיים מסינג:   חברי הוועדה מתבקשים לאשר קיום הישיבה באמצעים חזותיים (זום).  

 : 1החלטה מס' 

חברי הוועדה מאשרים פה אחד לקיים את הישיבה באמצעים חזותיים. 

מכרז 17/2020 –  אספקה התקנה ותחזוקה של מרכזיית טלפון ומערכת מוקד .   .2

חיים מסינג:  הוגשו 3 הצעות כמפורט להלן: 

ההצעה לפני מע"מ  שם המציעה  מס' 
465,032 ₪   נטוויל בע"מ  1. 
373,972 ₪  תדיראן טלקום  2. 
447,934 ₪פרטנר  3. 

540,000 ₪אומדן   

עפ"י חוות דעת היועץ, הצעות של חב' נטוויל ותדיראן אינן עומדות בתנאי הסף ועל כן הן פסולות.  

נותרה הצעה יחידה של חב' פרטנר. מבקש מהיועץ מר  אורי נחום להרחיב בנושא.  

הוועדה   אך  הקודם  במכרז  כלולים  היו  הנ"ל  במכרז  הנושאים  כי  לחברים  להזכיר  נחום:  מבקש  אורי 

החליטה  לדחות את הצעת ח ב' SMBIT  לפרק מרכזיית הטלפון והמוקד העירוני, בגין הפער שאינו סביר בין  

זה.    עוד  ה חליטה   לנושא  חדש  מכרז  ופורסם  בוטל  המכרז  זה.  בתחום  השוק  ולמחירי  להצעה  האומדן 

העירייה  לא לפרוס את התמור ה ל-  60  תשלומים אלא לשל ם בשני תשלומים. ההחלטה היתה  נכונה ולראיה  

ההצעה של חב' פרטנר  הינה  447,934  ₪ למרכזיה ושרות לתקופה של  5  שנים.  400,000  ₪ ישולמו  בתום  

התקנה והיתרה תשולם במהלך  4  שנים תמורת השרות. מדובר בחסכון משמעותי מאוד לעומת ההצעה  

במכרז הקודם.   

כולל  • המכרז  תנאי  כל  על  וענתה  במכרז,  כנדרש  אוויה,  חברת  מתוצרת  מערכת  פרטנר  הציעה  חב' 

התקנה של  3  מרכזיות בהיקף של  300  שלוחות למרכזיה. בבחינת האיכות פרטנר קיבלה את הניקוד  

המירבי  85.9.  

ההצעה של נטוויל נפסלה  מאחר שהציעה פתרון של מרכזיה בקוד פתוח בניגוד לתנאי המכרז בו נקבע    •

כי יש להציע אך ורק מרכזייה של יצרני מרכזיות IP בקוד סגור.  

ההצעה של תדיראן נפסלה   מאחר שהציגה ניסיון בהתקנה של  3  מרכזיות מתוצרת חב' פנסוניק אשר   •

הותקנו לפני  6  שנים ומעלה , כאשר בתנאי ההשתתפות נקבע כי יש  להציג  3  התקנות בשלוש השנים  

האחרונות. בנוסף, למערכת המוצעת על ידה אין תמיכה בעברית  במכשירי הטלפון בניגוד לתנאי  מחייב  

במכרז.   

משה חזות: שואל מדוע נדרש במכרז להציע הצעה למרכזיית אוויה בלבד ?  
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אורי נחום:  לא היה חייב להציג מערכת של אוויה בלבד אלא מערכת שוות ערך אליה, כגון סיסקו וזה היה  

מתקבל.  זה צויין במפורש במכרז.  הסיבה לכך היא מפני שלעירייה יש כיום מערכת של אוויה אך בהחלט  

ניתן היה להגיש מערכות שעוות ערך.   

משה חזות: האם קיימת אופציה להארכה במכרז מעבר ל- 5 שנים ?   

אורי נחום: קיימת אופציה להארכה בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת, לענין השרות בלבד.  

רועי גבאי: מבקש לשאול את אורי שתי שאלות: 

נושאים,  אבטחת   נושא הוזלת ההצעה לעומת המכרז הקודם  –  המכרז הקודם היה מחולק  למספר   .1

מידע, רשת מיתוג וכו'.  הוחלט על ביטול נושא המרכזי ה במכרז  והתקשרות עם  SMBIT  ליתר הנושאים  

בהיקף של מליון ₪ במקו ם 1.5  ₪. היתרה בס ך   500  אלש"ח היתה מיועדת  למרכזיה. כלומר, שההנחה  

שקיבלנו מפרטנר היא כמה עשרות אלפי שקלים ולא מליון כפי שהוצג על ידך.  

הקודמת   בישיבה  לנו  הקיימת  -   נאמר  למערכת  התאמתה  לצורך  אוויה  מדגם  למערכת  דרישה   .2

שהמערכת הנוכחית של אוויה מאוד מיושנת, אם כך מדוע לשמר את המצב הנוכחי ולא לשנותו.  

אורי נחום: אנו משמרים רשיונות ולא ברזל.  בעולם ההי- טק חייבים לרכוש רשיון. לדוגמא: רכי שת טלפון  

IP  מחייבת רכישת רישיון.  מציע שווה ערך יכל גם הוא ליתן הצעה תחרותית. במכרז יכלו ליתן הצעה מספר  

משווקים למערכות קיימות של חברה זאת או  אחרת, על מנת שתהא תחרות. לא היתה חובה כי דווקא  

היצרן יתן הצעה. המרכזיה הקיימת בעירייה ישנה מאוד, בעולם מרכזיה מלפני חמש שנים ומעלה אינה  

רלוונטית למוצרים המתקדמים שיש היום.  

רועי גבאי: העובדה שזה רשיון זה ולא אחר, מבחינתכם זה מקובל ?  

בועז שלמון: רישיון  למרכזיה  מגיע עם מרכזיה חדשה. יש רשיון למרכזיה ויש רישיון למשתמשים (אפשר  

עד 2,000 משתמשים, כעת יש כ- 350   משתמשים).  

רועי גבאי: האם הרישיון מגביל את העירייה לסוג התוכנה ? 

צויין   החברה.  הכל  אותה  של  רישיון  גם  לקנות  מסויימת,  צריך  חברה  של  מוצר  קונים  אם  נחום:  אורי 

במסמכי המכרז.   

משה חזות:   אמרתם שיש יותר מחברה אחת שמספקת מרכזיות מהסוג שנדרש במכרז . מה מיוחד בחברות  

הללו ? האם הן הכי טובות בשוק ?  
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הן   יתר החברות  כל  בישראל  מתחלק לשתי חברות  יצרניות, אוויה  וסיסקו,  נחום: השוק  לעסקים  אורי 

קטנות,  מתקינות    עד  150  שלוחות.  המרכזיות של שתי החברות משווקות ע"י כמה חברות  שיכלו להגיש  

הצעתן למכרז.   

רועי גבאי: האם חב' סיסקו רכשה את המכרז ?  

נחום: סיסקו רכשה את המכרז הקודם אך החליטה לא להגיש הצעה.  היא לא רכשה את המכרז   אורי 

הנוכחי.  

בועז שלמון: סיסקו היא  היצרנית.  יכלו   מספר ספקים שלה להגיש הצעה אך בחרו שלא להגיש, לדוגמא  

חב' בינת שעובדת עם סיסקו . 

רועי גבאי: כמה חברות רכשו ?  

אורי נחום:  רכשו את המכרז חמש חברות, שלוש הגישו הצעות.    

רועי גבאי: במכרז הקודם חב' פרטנר נפסלה על כל סעיף. כיצד הפעם החברה עמדה בתנאי המכרז ?  

אורי נחום: הקלנו בתנאי הסף, לדוגמא במכרז  הנוכחי  ביקשנו  3  התקנות של  300  שלוחות  במקום  500  

שלוחות  במכרז הקודם. פרטנר עמדה בתנאי זה.   

רועי גבאי: אך יש סעיפים נוספים הקשורים למרכזיה שפרטנר לא עמדה בהם (מקריא מתוך חוו"ד היועץ  

מיום 24/3/20), כיצד כעת הם עומדים בתנאים הללו?  

לפסילת   הקודם מתייחס  שהקראת מהפרוטוקול  דברים  שלא קשורים. מה  בין  קושר  נחום: אתה  אורי 

פרטנר לגבי ציוד DATA  ואבטחת מידע. במכרז זה אין דרישה כזו  ולכן אין לפרטנר בעיה.  

רועי גבאי: למה חב'  סמביט  שהתמודדו במכרז הקודם לא הגישו הצעה ?  

אורי נחום: הם לא עובדים עם סיסקו או אוויה.  

רועי גבאי:  אם כך, מדוע  הגישו הצעה בפעם הקודמת ?  

אורי נחום: הגישו הצעה ע"י צד ג'- קבלן משנה.  



 
 עיריית יבנה 

 לשכת מנכ"ל            
 מזכירות העירייה  

5 
 

רועי גבאי:   מדובר במרכזיה ל-  5  שנים. קיבלנו החלטה שקולה והגיונית   לצאת למכרז רק למרכזיה. שוב  

קיבלנו רק את פרטנר, כאשר יתר החברות לא יכולות לעמוד בתנאי המכרז.  לא ברור לי מדוע שתי החברות  

הגדולות, סיסקו ואוויה ,לא הגישו הצעתן.  

אורי נחום: חב' סיסקו בחרה פעמיים לא לגשת אף שהיא יכולה לעמוד בתנאי המכרז,  גם לי  זה לא ברור.   

היו עוד שתי חברות נוספות שרכשו ולא הגישו. הקלנו בתנאי הסף על מנת ליתן אפשרות לחברות נוספות  

להגיש.   

חיים מסינג: אנו יכולים להתייחס אך ורק להצעות שהוגשו. לא ניתן להתייחס לחבר ה שלא הגישה הצעה. 

טובה אלטמן: אורי הסביר שביצענו שינויים בין שני המכרזים, הקלנו בתנאים על מנת שיותר חברות יוכלו  

להשתתף . קיבלנו רק 3  הצעות. 

משה חזות:  במכרז היתה דרישה למרכזיה ספציפית, אוויה או סיסקו. אולי זו הסיבה שלא הוגשו הצעות  

נוספות.  

טובה אלטמן: ניתן היה להציע מרכזיה שוות ערך לחברות הנ"ל. 

וותחסייהתאת ש קבמ. ותיקיודמלא ות דבועגת צהד גני נאך א, הרופ ןוידד עבי נא:גסינמ םחיי

  .השומי עורי "עו לעשם ירבדל י רול אש

אורי נחום: מעבר למעטפת המשפטית יש מעטפת טכנית. במפרט לא הוזכרה המילה 'אוויה' אף לא פעם  

אחת. בפריטים מסויימים כתבנו 'אוויה' או פריט שווה ערך. עובדה לכך, בפעם הקודמת חב' בינת רכשה  

את המכרז ורצתה להציע  מרכזיה של  סיסקו. גם במכרז  הנוכחי  הנושא הובן  ולראיה   חב'  תדיראן הגיש ה  

מרכזיה של חברה אחרת.  

משה חזות: כתבת שחב' פרנטר הגישה הצעה של חב' אוויה כדרישות המכרז, לכן השאלה עלתה.  

אורי נחום: הכוונה היתה כדרישות המפרט במכרז. ענין טכני בלבד, לא מדובר בהטייה לחב' מסויימת.  

לענין החסכון  בבחירת ההצעה של פרטנר אבהיר: בחוות דעתי למכרז הקודם  מתאריך  24/3/20  כתבתי  

שהמחיר שקיבלנו למרכזיה בחישוב לחמש שנים הינו 1,541,160 ₪, כאשר הערכתי בחוות הדעת שרכישת  

מרכזייה בתשלום חד פעמי תעלה  600,000  ₪. בפועל קיבלנו הצעה אף יותר זולה מכך בסך  447,934  ₪, כך  

שקיבלנו חסכון של כ - 1.1  מליון ₪. אינני מבין מה לא ברור. 

רועי גבאי: לא כך הם פני הדברים. החסכון  בין האומדן שהוגש בסך  540,000  ₪ לבין ההצעה של פרנטר  

בסך 447,934 הוא לכל היותר כמה עשרות אלפים בודדות. 
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אהוד ויצמן: לדעתי הדברים ברורים. רועי אינני מבין מה מפריע לך, תנסה להסביר.  

רועי גבאי:  חב' פרטנר נפסלה על הסף במכרז הקודם  ואפילו לא עלתה לדיון. נשאלה שאלת תם, הכיצד 

חברה שנפסלה על הסף, נבחרת היום כחברה בודדת ? כיצד חברות גדולות לא הגישו הצעות, מדוע לא שונה  

המכרז באופן שנוכל לקבל הצעות נוספות. 

דוד שטרית:  לא  נכחתי במכרז הקודם, אך מובן מהדברים שנאמרו כאן  שבמכרז הקודם  התקבלו הצעות  

למכרז יותר מורכב.   נושא המרכזיה  ירד מהמכרז  הקודם,  שונו תנאי הסף   ופורסם מכרז חדש.  חב' פרטנר   

שנפסלה בתחום הסייבר  במכרז הקודם  הגישה הצעה  ל מכרז הנוכחי. התקבלה הצעה פחותה מהאומדן.   

מדובר בסמנטיקה בלבד בהצגת הנתונים.   

רועי גבאי: במכרזים ברשויות אחרות התקבלו הצעות שונות ?  

פרטנר,  SMBIT  ובזק   ע"י חב'  לפני כשנה בהסתדרות המורים הוגשו  3  הצעות  דומה  נחום:  במכרז  אורי 

בינלאומי. פרטנר זכתה.  

בפתח תקוה הוגשו שתי הצעות ע"י בזק בינלאומי ובינת. ח ב' בינת זכתה. מדובר במכרז גדול יותר של  2000  

שלוחות.  

המרכזיה נשוא הצעת פרטנר טובה ומתאימה לדרישות העירייה. העירייה הצליחה למצוא במכרז זה זוכה  

אשר נותן לה תמורה מקצועית טובה במחיר הוגן ותואם לתנאי השוק.   

חיים מסינג: מודה לאורי נחום. 

***אורי נחום עזב את הישיבה*** 

נערך דיון פנימי שתכליתו הסבר של מנמ"ר העירייה בדבר ההליכים שקדמו לפרסום מכרז זה לרבות בחינת  

נסיונו ומקצועיותו של היועץ ואישרור המנמ"ר בדבר מסקנות היועץ המקצועי.   

המנמ"ר מסביר כי לעירייה צורך דחוף במרכזיה חדשה שכן אין חלקי חילוף למרכזיה ולטלפונים הקיימים,  

וקיים חשש להעדר תמיכה טכנית, שכן המוצר כבר לא קיים בשוק.   

חיים מסינג: מעלה להצבעה הכרזה על הצעת חב' פרטנר כהצעה הזוכה לאספקה התקנה ותחזוקה של  

מרכזיית טלפון ומערכת מוקד.  
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הוועדה ממליצה פה אחד,  להכריז על ההצעה היחידה של פרטנר כזוכה במכרז מהנימוקים הבאים: 

תנאי המכרז שונו לעומת המכרז הקודם ועפ"י חוות דעת היועץ מר אורי נחום החברה עומדת בתנאי 

המכרז.  מספר החברות  בתחום מצומצמם והגם שרכשו את המכרז חמש חברות הוגשו שלוש הצעות. 

במכרז קודם הוגשו רק שתי הצעות ובין המכרז הקודם למכרז הנוכחי הקלו בתנאי הסף.  

היו  בשוק"  ה"שחקנים  ורוב  חברות,  ומאחר  של  מצומצם  היועץ  קיים  בשוק  מספר  ולדברי  מאחר 

מעורבים במכרז זה בין אם באמצעות הג שת שאלות ובין באמצעות הגשת הצעה, מצא נו לנכון לקבל את 

ההצעה על אף שנותרה יחידה. יש לזכור כי במכרז זה  נקבעו  מחירי מקסימום וההצעה עומדת בתנאי 

המכרז. קיים צורך דחוף במרכזיה שכן לעירייה מרכזיה מיושנת על כל המשתמע מכך.  

____________________ 
חיים מסינג 
יו"ר הוועדה 

אישור ראש העיר: 
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מכרז מס' 26/2019 – מתן שירותי מדידה ומיפוי (GIS) –  התייחסות לפניית חב' אופק.   .3

חיים מסינג:  במכרז הנ"ל זכתה חב' טריג. חב' אופק שהתמודדה אף היא במכרז הגיש ה התנגד ות להחלטה.  

מהנדס העיר, מר קובי נעים, העביר את התייחסותו  אשר סותרת את טענות חב' אופק. 

איתן בראש: הויכוח היה על  היקף  הניסיון  של חב' טריג שהוכרזה כזוכה. אנו החשבנו  בדיון הקודם  את  

הפרויקט של הוועדה המרחבית  שביצעה חב' טריג  כפרויקט אחד. ועדה מרחבית  לתכנון ובניה  משרתת  

מספר ישובים.  באותה ועדה מרחבית שהציגה חב' טריג קיימים 9  מועצות מקומיות. עולה מכך שחב' טריג   

קיבלה בניקוד הקודם אף פחות ממה שהיתה אמורה לקבל. 

רועי גבאי: זה נתון לפרשנות. 

איתן בראש: זה לא מקרה  שנתון לפרשנות, מאחר שמדובר  במכרז מסגרת של ועדה מרחבית ובכל פעם  

ישוב מסויים  יכול היה לבחור להשתמש במכרז. כל פרויקט עמד בפני עצמו.  

משה חזות: שואל את איתן  האם אנו יכולים להתמודד עם הסוגיה בבית המשפט ? 

איתן בראש: אומר בפה מלא כי אוכל להגן על כך בבית המשפט. 

רועי גבאי: המכתב של חב' אופק מתיי חס לשתי סוגיות: סוגיה אחת מתייחסת לכמות הפרויקטים ועל כך  

ניתנה   לא  ולכך  טריג  שביצעה  חב'  המידול  לשטח  מתייחסת  שניה  סוגיה  קובי.  של  במכתב  מענה  ניתן 

התייחסות ע"י קובי.  

קובי נעים:  חב' טריג ביצעה מידול מעל  10,000  דונם לכן קיבלו  10  נקודות. גם חברת אופק קיבלה את  

אותו הניקוד.  עו"ד טל סומך היתה אמורה להשיב לשאלה השניה.  

איתן בראש: אומר בעל פה כי אין בעיה עם סוגיה מס' 2. תועבר חוות דעת כתובה לחברי הוועדה.  

חיים מסינג: מעלה להצבעה אשרור בחירת חברת טריג ודחיית ההתנגדות של חב' אופק צילומי אוויר  

מהטיעונים שנאמרו בישיבה   

  :1החלטה מס 

חברי הוועדה מקבלים את הסבר מהנדס העיר לסוגיית שטח המידול שביצוע חב' טריג. 

כמו כן, מקבלים את הסבר עו"ד איתן בראש לענין סוגיית כמות הפרויקטים שביצעה חב' טריג. 

יחד עם זאת,  חברי הוועדה מבקשים לקבל חוות דעת משפטית כתובה בנושא בטרם  אשרור  ההחלטה  

בדבר בחירת חב' טריג כזוכה במכרז. 

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

אישור ראש העיר:




Accessibility Report


		Filename: 

		פרוטוקול ועדת מכרזים 8.7.20.pdf




		Report created by: 

		, ronen@acc.org.il

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


