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

 : 1החלטה מס' 

ועדת המכרזים מאשרת פה  אחד לקיים את הישיבה באמצעים חזותיים.

מכרז 12/2020 –  תחזוקת מערכות רמזורים וגלים ירוקים.   .2

חיים מסינג: הוגשו  3 הצעות כמפורט להלן.    

אחוז הנחה  שם המציע  מס' 
39.1% אריאל וימאזור1.

26.2% אי.פי.אי.2. 
16.5% חשמל הברק3. 

5% אומדן   

עפ"י חוות הדעת  המקצועית והמשפטית כל ההצעות כשרות ואין מניעה לבחור בהצעה הזולה ביותר של  

אריאל וימאזור, בכפוף לבדיקת ניסיון החברה עפ"י דרישות המכרז והשלמת הפגמים הטכניים, וכן סבירות  

האומדן מול ההצעה הזולה ביותר. עופר תורג'מן יציג את הנושא.

עופר תורג' מן: חב' אריאל וימאזור נתנה את ההנחה הגבוהה ביותר – 39.1%. חב' וימאזור הינה אחת מ- 5  

החברות המאושרות לתחזוקת רמזורים בארץ, החברה מתח זקת 48%  מהצמתים בארץ , כגון: נתיבי איילון,  

עיריית ת"א (50%  מהרמזורים) רחובות, הרצליה וירושלים. בבדיקה מול הרשויות עולה כי השירות  שניתן  

על ידי החברה הינו לשביעות רצונם.  

נערך בירור מול מנכ"ל החברה לענין הסיבה לגובה ההנחה שניתנה ויכולת החברה למעוד במחירי ההצעה.  

דבר   שינוע  עלויות  נחסכות  בכך  ביבנה,  ממוקמת  החברה  של  הרמזורים  שחטיבת  הוא  שניתן  ההסבר 

המאפשר את מתן ההנחה הגדולה. בנוסף החברה לא  עבדה עם העירייה שנים רבות ותחרות במחירים על  

מנת לעבוד עם העירייה הסמוכה למקום עסקה החדש של החברה הינה לתועלת העירייה.   

טכנולוגיים   מוצרים  ולשווק  לקדם  במטרה  עם הרשות  לעבודה  רחוק  לטווח  ראיה  היא  המטרה  כן,  כמו 

נוספים הקיימים בחברה.    מבירור שערכתי אין לי ספק כי  חברה זאת יכולה ותעמוד במחירי המכרז ויש  

ביכולתה לבצע את השירות עבור העירייה כאמור בהצעתה.  

טובה אלטמן: האם האומדן נקבע על בסיס המחירים המשולמים כיום ?  

מע"מ   כולל  לחודש  תחזוקה  כיום.   סה"כ  המשולמים  המחירים  עפ"י  נקבע  האומדן  תורג'מן:  אכן  עופר 

28,360.8 ₪  לפני הנחה. תהיה הוזלה משמעותית בהוצאה.  
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את   תחזקה  אי.פי.אי.  חב'  בהן  רבות  שנים  לאחר  אחרת  חברה  שנבחרה  כך  על  מברך  חזות: אני  משה 

הרמזורים בעיר.  

רועי גבאי:  מהי תקופת ההתקשרות ?  

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

חיים מסינג: מעלה להצבעה המלצה לבחור בהצעה הזולה ביותר של חב' אריאל וימאזור כהצעה הזוכה.  

 : 1החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה פה אחד  להכריז על ההצעה הזולה ביותר של חב' אריאל וימאזור שנתנה 

39.1%  אחוזי הנחה על מחירי המכרז כהצעה הזוכה, בכפוף להשלמת הפגמים הטכניים כמפורט 

בחוו"ד המשפטית. 

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

אישור ראש העיר
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מכרז 11/2020 –  מכירת עמודי ושאריות ברזל    .3

חיים מסינג: הוגשה הצעה אחת בלבד ע"י חב' לידור -אל בע"מ. ההצעה הינה תמורה בסך  627  ₪ לטון. מחיר  

המינימום במכרז הינו  450  ₪ לטון.  יש לנמק קבלת ההצעה היחידה. 

עופר תורג'מן: במסגרת החלפת עמודי תאורה ברחבי העיר, ישנם  300  עמודי תאורה ישנים שהעירייה החליטה  

למכור אותם כדי  לייצר הכנסה לרשות. ימכרו גם שאריות ברזל כגון: עמודי תמרורים.  התעניינו מספר קבלנים  

אך לא רכשו את המכרז. הסיבות שיכולות להיות  לכך הן: אי עמידה בתנאי סף, מצב החירום בו נמצאת מדינת  

ישראל עקב הקורונה וכן שיקולים כלכליים.  

נציג חב' לידור השתתף בסיור בעיר והוא מודע היטב לדרישות הרשות ולתנאי פינוי שאריות הברזל. החברה  

עוסקת בתחום מספר שנים.  

משה חזות: כיצד תבוצע שקילת הברזל ?  

עופר תורג'מן:  הברזל ישקל במשקל המצוי בתחנת המעבר. התמורה הינה גבוהה מהאמודן (שהתבסס על בירור  

שלי במקומות דומים) והינה לטובת העירייה. במכרז ביקשנו ביטוח וערבות וכן עמידה בתנאי סף לרבות רשיון  

עסק. עוד אציין כי המכרז פורסם בתחילת המשבר ולכן יכול שלא היתה התעננינות במכרז.  

משה חזות: יש פער בין האומדן לההצעה. מה ההסבר לכך ? 

טובה אלטמן: קיבלנו תמורה גבוהה יותר, אנו יכולים להיות מרוצים.  

דורית בן מאיר: כיצד עד כה נמכר הברזל ?  

טובה אלטמן: עד כה לא נמכר ברזל בצורה מסודרת משהבנו שיש צורך נערך מכרז.   

חיים מסינג: מעלה להצבעה המלצה להכריז על ההצעה היחידה של חב' לידור-אל בע"מ כהצעה הזוכה. 

 : 2החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה להכריז על ההצעה היחידה של חב' לידור-אל בע"מ, הנותנת תמורה בסך 

627 ₪ לטון , בכפוף להשלמת פגמים טכניים כמפורט בחוו"ד המשפטית. הועדה קיבלה את  

הסברו של מנהל אגף שפע לעניין קבלת ההצעה על אף שהינה הצעה יחידה.   

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

אישור ראש העיר
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מכרז 14/2020 –  הריסה והקמה מחדש של אגף ספריה בביה"ס פרדס צפוני.   .4

חיים מסינג:   הוגשו 3  הצעות כמפורט להלן. על פי חוות הדעת המקצועית והמשפטית אין מניעה לבחור בהצעה  

הזולה ביותר של נחום עמוס.  

% הנחה / תוספתשם המציע  מס' 
2.1% -  י.ש. צבר יזמות בניה בע"מ  1. 

6.1% -  נחום עמוס קבלן לעב' בנין ופיתוח 2. 

2% -  אגרגט  3. 
2% +  אומדן   

קובי נעים: ההצעה הזולה ביותר של נחום עמוס לאחר הנחה הינה בסך 1,323,579 ₪ כולל מע"מ.  

הקבלן מוכר לנו מעבודות שמבוצעות כיום  בעיר, הקמת בי"ס  18  כיתות במגרש  3050  והקמת בית כנסת ברח'  

הסירה. בנוסף, מבירור שבוצע מול מנהלי פרויקטים ממליצים שהקבלן הגיש, התקבלו חוות דעת טובות מאוד  

הן מבחינת עמידה בלו"ז והן באיכות העבודה.  

משה חזות:  מבקש להקפיד שהקבלן יסיים עבודות קודמות כמתחייב על פי החוזה ושלא יהיו עיכובים כתוצאה  

מזכייה בפרויקט נוסף.   

קובי נעים: הקבלן מסוגל ויכול לבצע את העבודות נשוא מכרז זה. הקבלן ביצע עבורנו פרוייקטים דומים אשר  

היו מסובכים ומורכבים. הקבלן מסוגל לעבוד במספר צוותים. יכול שבגלל שהוא כבר עובד בעיר ויש לו כאן  

צוותים וציוד קל לו להגיש הצעה אטרקטיבית יותר.   

חיים מסינג: מעלה להצבעה בחירת  ההצעה הזולה ביותר של נחום עמוס כזוכה במכרז. 

 :  4החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה פה אחד לאשר את  ההצעה של נחום עמוס כהצעה הזוכה לביצוע עבודות הריסה

בחוו"ד   כאמור  טכנים  פגמים  למילוי  בכפוף  צפוני,  פרדס  בביה"ס  ספריה  אגף  של  מחדש  והקמה 

המשפטית. סך ההצעה לאחר הנחה 1,323,579 ₪  

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

אישור ראש העיר 
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מכרז 26/2019 –  מתן שירותי מדידה ומיפוי  .5

חיים מסינג: הוגשו  3 הצעות כמפורט להלן.  

% הנחה חלק Aשם המציע  מס'
פוטוגרמטריה ואותופו טו 

 B  הנחה חלק %
סקר חריגות בניה  

30% 24% טריג מידע מרחבי בע"מ  4. 

18% 6% אופק צילומי אוויר (1987) בע"מ  5. 

29.55% 14.7% סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע"מ  6. 
10% 10% אומדן   

ניתנת סקירה על הליך המכרז וההצעות שהוגשו במסגרתו .   לועדה מוצגת חוו"ד משפטית וטבלת בדיקת מסמכי  

הצעות.   

קובי נעים:  המכרז נותן לנו שלושה דברים: בסיס לכל מערכת ה-  GIS  -תצלום אוויר וגם מערכת שרטוט בקנה  

מידה טוב, המהווים תחליף למדידה, מידול תלת מימד וסקר עבירות בניה. כיום יש לנו תצ"א לא מאושרת ולא  

מעודכנת. השגנו תקציב ממשרד השיכון והבינוי . מדובר בכלי עבודה חיוני שישרת לא רק את אגף ההנדסה אלא  

גם גורמים נוספים בעירייה.  השירותים מתחייבים גם מכח התיקון לחוק התו"ב.   

עו"ד טל סומך: בחווה"ד המשפטית מיום  8/12/19  נקבע    כי בהצעת  חב' סימפלקס  נפל פגם מהותי  -    הוגשה  

ערבות בנקא ית בעלת תוקף קצר  מהנדרש במכרז  (24/12/19  במקו ם 20/2/2020  כנדרש במכרז) לכן  מומלץ לועדת  

המכרזים לפסול הצעה זו בהתאם למפורט בחוו"ד המשפטית.. 

וזאת   תנאיו  בחינת  ביום  11/9/19  לצורך  והוקפא  אחרת  בשנת  2019  במתכונת  פורסם  המכרז  למכרז:  רקע 

בעקבות שאלות שהתקבלו. לאחר מכן, ביום  31/10/19  הופצה הודעה לכלל המשתתפים בדבר תיקון מסמכי  

המכרז והנושא אף פורסם בעיתון. מסמכי המכרז המעודכנים פורסמו באתר העירייה וכוללים תיקונים רבים. 

במסגרת הבהרות למכרז אף הופנתה תשומת לב המציעים לעובדה כי מסמכי המכרז תוקנו וכי עליהם לוודא  

שברשותם הנוסח המעודכן, תוך ציון כי הנוסח הנכון כולל את המונח "מסמכי מכרז מעודכנים". הצעת המציע  

הוגשה על גבי הנוסח המעוד כן של מסמכי המכרז. המציע חתם על כל מסמכי המכרז, לרבות טופס הערבות  

שצורף להצעה שכלל את המועד הנכון לתקופת הערבות, כך שבהצעתו נפל פגם שאינו ניתן לתיקון  

על כן, בנסיבות אלו עמדתנו היא כי יש לפסול את הצעת המציע סימפלקס עקב פגם מהותי בערבות.  

חיים מסינג: מעלה להצבעה פסילת הצעת חב' סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע"מ עקב פגם מהותי בערבות.  

 :  5החלטה מס' 

חב'  הצעת  את  לפסול  אחד  פה  מחליטה  המכרזים  במסמכים,  ועדת  ועיון  הדברים  שמיעת  לאחר 

סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע"מ עקב פגם מהותי בערבות  (ערבות קצרה מהנדרש) בהתא ם לנימוקים  

שפורטו בחוו"ד המשפטית המקובלים על חברי הועדה.  

 ____________________ 
חיים מסינג

יו"ר הווע דה 
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המשך דיון במכרז 26/2019  – מתן שירותי מדידה ומיפוי: 

קובי נעים:  נותרו שתי הצעות של חב' טריג וחב' אופק, העומדות בדרישות הסף של המכרז, אשר נבחנו בהיבט  

הכמותי והאיכותי על פי הפרמטרים שנקבעו במכרז. ההצעה של חב' טריג מידע מרחבי בע"מ הינה בעלת הניקוד  

רצון   לשביעות  עבודתו  מבצע  המציע  כי  עולה  להצעה  שצורפו  ההמלצות  מבדיקת  ביותר.  הגבוה  המשוקלל 

מזמיניו.  

מפרט את הליך הבחי נה שנעשה, באופן שוויוני, כמפורט בחוו"ד ובהמלצות.   

לועדה מוצגות חוו"ד משפטיות, המלצות מקצועיות (צוות מקצועי, יועץ מקצועי) וטבלאות בחינה של ההצעות.  

את   לבצע  אפשרותו  בדבר  מהמציע  הבהרות  לקבל  יש  ליבנה,  חנוך  מר  המקצועי  היועץ  להמלצת  בהתאם 

השירותים בהתאם למחיר המוצע. לאור זאת, ההמלצה היא לקיים שימוע לנ"ל טרם קבלת החלטה.  

  יתפטשמד "ווחבה בחרהבו רטופש יפכם ינושהם יטביהה אתה דעוהי נפברטת פומ רתוקס:   ךומסל טד "וע

  . הימלשית מפטש מתוחסייהתנת ותנ. יתעוצמקו

משה חזות: מבקש הסבר מהיועץ המקצועי טרם קבלת החלטה בנושא.  

חנוך ליבנה: מציג את ניסיונו בתחום בליווי רשויות מקומיות רבות במכרזים דומים.  

כגון: חיפה, פתח תקוה, ראשל"צ   גדולים,  ובהיקפים  זכתה בחצי השנה האחרונה במספר מכרזים  חב'  טריג 

כאשר ההנחה שנתנו הית ה 20-25  אחוזים. בכל הרשויות הנ"ל בוצע שימוע טרם החלטה על זכיה. מטרת השימוע  

להבטיח את יכולתה של החברה לעמוד במחיר.   

קובי נעים: בכל מקרה יש לנו ערבות  שניתן לחלט במקרה של אי עמידה בתנאי המכרז. 

רועי גבאי: טרם ראינו מקרה שהעירייה חילטה ערבות על אף שהיה מתבקש לעשות זאת. 

חיים מסינג: שואל האם לא ניתן לבדוק על פי הצעתם עמידה בהתחייבותם ? כי אני מניח שבשימוע יסכימו  

לכל מה שנבקש, אך זו לא ערובה לכך שאכן הדברים יבוצעו. 

קובי נעים: בחוות הדעת יש חמישה עמודים העוסקים בעמידה בתנאי הסף ואכן החברה עומדת בהם.   

חנוך ליבנה: בשימוע ברשויות אחרות החברה התחייבה לרכוש מצלמה וכעת רכשו. החברה עמדה בכל התנאים  

שהוצבו להם לאורך כל הדרך.  

רועי גבאי: אני מסכים עם  חיים. יחד עם זאת השימוע חשוב  למקרה  שנצטרך להתמודד משפטית במקרה של  

אי עמידה בהתחייבות.  
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חשיבות   את  הבהיר  חנוך  לגיטימיות.  עליו.  השאלות  להחליט  צריכים  שאנו  נושא  בפנינו  ויצמן:  מונח  אהוד 

השימוע. מציע שימונה גוף מקצועי שיבצע את הבירורים והממצאים יובאו בפני ועדת  המכרזים. אחרת אין לנו  

כוועדה דרך לבחון אם החברה עומדת בתנאים או לא.  לכן עלינו למנות גוף שיביא לפתחנו את המסקנות והכלים  

לקבלת החלטה.  

משה חזות:  האם אפשר לחלק את העבודה לשני מציעים ? 

וכן את הסקר. אם   יבצע את המידול  בנוי שכבה על שכבה. מי שיבצע את  האורתופוטו  נעים:   המכרז  קובי 

העבודה תחולק בין שני מציעים כל חברה תאשים את השניה בבעיות שיתעוררו.  ולא נוכל להביא בפני הוועדה  

חומר מסודר.?  

עו"ד טל סומך: לא ניתן לפצל את העבודות, ע"פ המכרז זוכה אחד.   

מוועדת   נציג  אף  שותף  לא  בצוות  כאשר  יעוץ  מקבלים  אנו  מכרזים  ועדות  בישיבות  חזות:   לאחרונה,  משה 

המכרזים.  מבקש לקבוע שכל שימוע יבוצע בשיתוף  כל חברי  וועדת המכרזים. יש לי תחושה שמצמצמים את  

בצוות   הוועד ה  נציג  צריך לשתף  ומדדים.  איכות  פי  וניקוד הצעות  על  שימוע  הוועדה  בנושא  וסמכות  פעילות 

המקצועי.  

טובה אלטמן: הניקוד  נעשה  בהתאם  לחוות דעת מקצועית עפ"י פרמטרים שנקבעו במכרז.  הניקוד הינו בגדר  

הצעה.  אם  אתם מעוניינים בהבהרות,  ,  את ם כמוב ן יכולים  להזמין את המציעי ם לשאו ל את השאלות.  ולהחליט  

אם לקבל את ההצעה אם לאו.    אני חושבת שיש משקל מאוד חשוב לחוות הדעת המקצועית שהובאה בפניכם.  

היועץ המקצועי   היועץ , בסמכותכם להחליט מה הרכב הוועדה  שיהיה. חוות דעתו של  לענין השימוע  שמציע 

חשובה מאוד לקבלת החלטה. מה שחשוב בסופו של דבר שהישיבה תהיה אפקטיבית.  

עו"ד  טל סומך:   שימוע  מתחייב בהתאם להוראוןת הדין ולאור המלצת היעץ המקצועי. המציע יוזמן לשימוע  

ויתבקש גם להציג מראש מסמכים כפי שביקש היועץ המקצועי בחוות דעת. במסגרת השימוע תוכלו לקבל כל  

התייחסות שתבקש ו –  הן מנציגי המציע והן מהגורמים המקצועיים. אחרי שתקבל ו הסברים כפי שתרצו, תוכלו  

לקבל כל החלטה בנסיבות העניין.   

מבקשת לציין שאם מסתכלים על ההצעות השונות, גם חברת סימפלקס שנפסלה בגלל הערבות ,נתנה אחוזי  

הנחה גבוהים. כלומר שזה אפשרי  לבצע את העבודה במחיר שהוצע. בנוסף,  התקבל ו   המלצות חיוביות מאוד על  

חב' טריג. כמובן  שכל זאת לא  לא גורע מן  הצורך לבצע שימוע שבסופו תקבלו את החלטתכם, לאשר את טריג  

כזוכה או לא לאשר.  

רועי גבאי: ראשית, אני רוצה לשבח את  בעלי המקצוע שהגדירו קריטריונים אובייקטיביים לחלוטין לבחינת  

ההצעות  ועל העבודה המסודרת שנעשתה.   שואל האם כל המודולים הם על פני הקרקע ?  

קובי נעים: המדידה הינה אך ורק עילית.  
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רועי גבאי: לגבי לוחות זמנים, כמה זמן יארכו המדידות ? 

קובי נעים: לאחר שיוחלט על זוכה ויחתם חוזה, יש אבני דרך ברורים בחוזה. העירייה תחליט על כמות הבדיקות  

בחודש.  

משה חזות: האם אנו מחוייבים למינימום בדיקות בחודש ? 

קובי נעים:      באופן תיאורטי איננו מחוייבים למינימום בדיקות בחודש, אך    באופן מעשי אנו לא יכולים לעשות  

זאת, לכן  קבענו לעצמנו  5  כתבי אישום בחודש  עד לסיום התקציב. המטרה היא לא להעניש את הציבור אלא  

לגרום לציבור לטפל בחריגות בניה בטרם יקבלו כתב אישום. 

רועי גבאי: לעיתים החברות לא משחררות את כל קבצי המקור - חומר הגלם. לכן צריך להתייחס לכך.  

חנוך ליבנה:  קבענו במכרז שהם מחוייבים להעביר את כל קבצי הדטה ובנוסף לעדכן בשטח. אין להם אפשרות  

לסיים את העבודה עימנו ללא מסירת כל החומר.  

חיים מסינג: אנו מתבקשים לאשר את ההמלצות והניקוד ולהזמין לשימוע את חב' טריג בהתאם לחוות הדעת  

המשפטית. בשימוע יהיו נוכחים  חברי הוועדה.   

 :  5החלטה מס' 
לאחר עיון במסמכים שהוצגו ושמיעת הדברים,  ועדת המכרזים מאשרת  עמידת שני המציעים  שנותרו 

בדרישות הסף,  את הניקוד שביצעה הועדה המקצועית וממליצה פה אחד על ביצוע שימוע לחב' טריג  

מידע מרחבי בע"מ על מנת לעמוד על יכולתם לביצוע השירותים במחיר המוצע על ידם. השימוע יתבצע  

בפני ועדת המכרזים והיועצים המקצועיים, הועדה מבקשת כי תערך פניה לחברה עובר למועד השימוע  

ועל מנת שהחברה תמציא עמדתה בכתב לסוגיות המקצועיות כאמור בחוו"ד היועץ המקצועי מר חנוך 

לבנה. הועדה מבקשת שהחומר יועבר אליה עובר למועד השימוע ועל מנת שתוכל להתכונן בהתאם. 

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 
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