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 בניית תוספת קומה למועדון נוער. – 9/2016מכרז מס' .1

הנחה על מחירי המפרט. סך  2%הוגשה הצעה אחת בלבד ע"י חברת שתית בע"מ אשר נתנה  משה חזות:

   הנחה. 0%אומדן העירייה היה ₪.   1,934,885ההצעה לאחר ההנחה כולל מע"מ 

 ת בשלבי סיום בניית הקונסרבטוריון.חברת שתית בנתה ביבנה את הסדנא לאומנות וכע

 עפ"י חוות הדעת המשפטית, פרט להשלמת פגמים טכניים, ההצעה כשרה. 

מאחר שמדובר בהצעה יחידה ובמידה והוועדה תחליט לבחור בהצעה זו עלינו לנמק את הבחירה, לכן אבקש 

 לתת סקירה על המכרז וכן על חב' שתית.מאינג' חגי זיני 

מנם בפרויקט קטן, אך צריך לשם כך קבלן מנוסה מאחר שמדובר בבניית תוספת קומה ולא מדובר א חגי זיני:

 פיר למעלית.ע ושטחי שרות בקומת קרקמ"ר,  250דשה. התוספת כוללת בניית בבניה ח

 : כמה קבלנים השתתפו בסיור ?משה חזות

הסיבה לדעתי היא הקושי קבלנים, שניים רכשו וכאמור רק חברה אחת הגישה הצעה.  8השתתפו  חגי זיני:

 הגישה הדרומית למבנה היא בעייתית.בנוסף, בביצוע . דרוש למבנה שיפוץ מורכב. 

כמה שאלות מבקש לדעת מכרזי בינוי בשנה האחרונה היה מציע יחיד.  3 -: מציין את העובדה שברועי גבאי

 .ניתן ללמוד על הקושי של הקבלנים יתכן שמהןהבהרה הוגשו למכרז, 

 לא היו שאלות הבהרה, כל השאלות נשאלו בסיור וניתנו תשובות בהתאם. י:חגי זינ

 עובדת ביבנה ומכירה את השטח.יש יתרון מאחר שהיא חב' שתית ל איתן בראש:

 צורך בשינוע כלי עבודה נוספים, הדבר מוזיל את ההצעה.לכן נחסך ממנה ההחברה עובדת בעיר  משה חזות:

 ה והקבלן לא עומד בהתחייבויותיו ?שואלת מה קורה במיד לינה שרון:

 יש לנו ערבות בנקאית שניתן לחלט אותה. משה חזות:

 . מדובר בחברה בעלת יכולות גבוהות  5ולחב' שתית יש סיווג קבלני ג' 2: דרשנו סיווג קבלני ג' חגי זיני

היחידה. : על פי חוות הדעת  של אגף הנדסה והלשכה המשפטית אין מניעה לבחור בהצעה אהוד ויצמן

 .היא שמדובר בחברה רצינית ובעלת ניסיוןמהדברים שנאמרו ההתרשמות 

 : מהי הערכת הזמן לסיום הפרויקט ?אלי מזוז

 חודשים מצו התחלת העבודה. 9: חגי זיני

: מעלה להצבעה את ההצעה היחידה של חב' שתית לבניית תוספת קומה למועדון נוער בעיר משה חזות

 ₪ 1,934,885סך ההצעה לאחר ההנחה כולל מע"מ  .מהנימוקים שפורטו לעיל

 

 

     ________________ 

 משה חזות
 יו"ר הוועדה

 
 

 

 אישור ראש העיר:

 :1מס'  החלטה
חברי הוועדה ממליצים, פה אחד, לראש העיר לבחור בהצעה היחידה של חב' שתית בע"מ לבניית תוספת 

 ₪ 1,934,885סך ההצעה לאחר ההנחה כולל מע"מ קומה למועדון נוער בעיר מהנימוקים שפורטו לעיל. 
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 מכרז זוטא לרכישת פסנתרים עומדים, פסנתר כנף וכסאות פסנתר. .2

ההצעות נפתחו ביום חמישי. ראובן מנהל הקונסרבטוריון יחד עם שתי מורות לפסנתר הלכו : משה חזות

המכרז ועל  נשמע מראובן הסבר מקיף על. לבחון את איכות הפסנתרים בטרם המלצתם לוועדה

 המלצותיו.

 

מ' לא  2 -. פסנתר כנף הפחות מהצליל זה גודל הפסנתר מה שקובע את איכות ,פסנתר כנף: ראובן גוטמן

כך הצליל יותר גבוה  הפסנתרשככל  מה שחשוב זה הגובה. פסנתר קיר-פסנתר עומדבישמע על הבמה. 

 מ'.  1.20 שגובהם הממוצע הוא פסנתרים לאחר בחינת מחירי השוק, הוחלט לרכוש. טוב יותרנשמע 

והבמה מקומות ישיבה  284  אולם הקונסרבטוריון החדש מכיל. מ' 1.50 אורכופסנתר הכנף שיש לנו כיום 

 מ', הפסנתר הנוכחי פשוט לא ישמע.  87בגודל 

 ביקשנו פסנתרים משומשים ולא חדשים כדי להוזיל עלויות. במכרז 

 

 ? לפסנתרים ליםכמה שנות אחריות אנו מקב: משה חזות

 

 .בשנה שנה, כולל שני כיוונים 15: ראובן גוטמן

נערכה בדיקה של פסנתרים אצל ארט סטודיו ואצל דוד בידר. לא נערכה בדיקה אצל חב' מרום מהטעם 

ותהיה חריגה שנה. מאחר שהבנו שהמחירים יהיו גבוהים  15בתחילה ביקשנו פסנתרים שגילם עד הבא: 

 לפסנתר. ₪ 20,000שנה שמחירם נע בסביבות  35פסנתרים שגילם עד רישה ל, שינינו את הדמהתקציב

בטענה שפסנתרים יפנים מדגם קוואי  וימאה יש רק  ,לפסנתרים חדשים ₪ 337,250בסך  הצעהמרום נתן 

ימאה  לא מיוצרים פסנתרישנים  10-15 שכבר  ,השנים האחרונות. לנו ידוע 10-15 -חדשים והם יוצרו ב

 כך שהצעתו כלל לא נבחנה. אלא באינדונזיה ובסינגפור.  וקוואי ביפן

 

שנים אחרונות לא מיוצרים ביפן. כמו כן, מרום מוכר  10-15 -לדבריך, פסנתרים שיוצרו ב דוד שטרית:

 לכן לא עומד בדרישות המכרז. פסנתרים חדשים בלבד ואנו מסתפקים במשומשים.

 

 אכן כן. ראובן גוטמן:

 

מדגם קוואי ימאה ודגמים נוספים. הצעות שונות לפסנתרים עומדים  3הביא  ארט סטודיו: משה חזות

 ₪  189,000להצעה הראשונה בסך נתייחס אנו עפ"י המלצת ראובן, 

 

והצעה שניה של ארט סטודיו בסך  210,500נותרו שתי הצעות, אחת של דוד בידר בסך  ראובן גוטמן:

חב'  מקום נראה כמו "בית מטבחיים" לפסנתרים.ה .בדקנו את הפסנתרים בארט סטודיו₪.  189,832

בצבע, כך ניתן  תאלא כותב כדי לוודא שאכן מדובר בפסנתר מקורי, את מספר הפסנתר ימאה לא מטביעה

וצע על ידו, ונתייחס אך ורק להתרשמות שלנו מהניגון על פסנתר הכנף שהלזייף בקלות. אם נתעלם מכך 

 מתאים לאולם המופעים. ניכר שעבר שיפוץ רציני. הצליל לא היה חד כלל, לא איכותי ולא
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אפולו האיכות של הציע פסנתרים של ימאה וקוואי, אחד אפולו ואחד קראוס.  לא אהבתי את  דוד בידר

 והוא הסכים לכן גם חתם על כך במסמך. שהוא יקר יותר ביקשתי להחליף לקוואי

 –ואצל דוד בידר ₪   14,000 –ט סטודיו אצל אר  25-30ממוצע לפסנתר ימאה וקוואי בגיל המחיר ה

 ₪  15,000בשוק, ממוצע המחירים הוא ₪.  13,000

 

אם המפרט זהה וההצעה של דוד  בידר יותר יקרה מדוע אתה ממליץ לקבל  ,מבקש להבין אהוד ויצמן:

 את ההצעה שלו ?

 סך  ההצעה עומדת על  יותר יקרה, יותר יקר מפני שהצעתו לפסנתר כנף דוד בידר במכלול  ראובן גוטמן:

 ₪.  30,000 -לעומת הצעת ארט סטודיו שהינה בסך של כ₪  60,000

 

 : ניתן לפצל את ההצעות. לרכוש פסנתר כנף מארט סטודיו ופסנתרים עומדים מדוד בידר.איתן בראש

 : ידוע לי שניתן לפצל את ההצעות אך אני שוב מסביר כדי שהדברים יהיו ברורים: ראובן גוטמן

 המפרט הוא אותו מפרט, אך פסנתר הכנף שהציע ארט סטודיו אינו באיכות שמתאימה לנו. יש אמנם

שנה שעשו בו שימוש רב. במכרז נכתב   15שנה שלא עשו בו כמעט שימוש לעומת פסנתר בן  30פסנתר בן 

 במפורש שמה שיקבע את בחירת ההצעה הזוכה זה מצב הכלים.

השנה הראשונה להחליף כל פסנתר אשר ינזק מסיבה כזו או אחרת. עוד אציין שדוד בידר התחייב במהלך 

 זו התחייבות שאינה ברורה מאליה.

 

: חשוב להדגיש שלמרות ששתי החברות עונות על אותם הקריטריונים יש הבדלי איכות אהוד ויצמן

 המהווה את ההפרש בין שתי ההצעות.₪  20,000משמעותיים אשר ערכם עולה על 

 

 ים ברורים. אנו כוועדה צריכים לתת משקל לחוות הדעת המקצועית של ראובן.הדבר :משה חזות

 מה ההמלצה של ראובן ?  -לגבי כסאות פסנתר

לכסא, אך מדובר באיכות אחרת, הכסאות ₪  99 -: ההצעה  של דוד בידר יותר יקרה בראובן גוטמן

 עשויים  מעץ מלא ומרופדים בקטיפה. 

: מעלה להצבעה את ההצעה של דוד בידר לרכישת פסנתר כנף פסנתרים עומדים וכסאות משה חזות

 ₪.  210,500פסנתר העומדת על סך 

      

________________ 

 משה חזות
 יו"ר הוועדה

 
 

 אישור ראש העיר:

 :2מס'  החלטה
ממליצים פה אחד לראש העיר לבחור בהצעה של דוד בידר לרכישת פסנתר כנף, פסנתרים  חברי הוועדה

 המחיר כולל מע"מ והובלה.₪.  210,500עומדים וכסאות פסנתר בסך 
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 הפעלת השוק העירוני – 10/2016מכרז מס'  .3

 

 לדוכן ליום.₪  20הוגשה הצעה אחת בלבד ע"י גור גבריאל הנותנת לעירייה תמורה בסך  משה חזות:

 ז.מבקש מיצחק יטח לתת סקירה על המכר לדוכן ליום.₪  20-30אומדן העירייה נע בין 

 

דוכנים. לאחר שהשוק הועתק לאזור  270 -: כזכור לכם, בעבר השוק פעל במכרז העיר ופעלו בו כיצחק יטח

דוכנים בלבד. עם פתיחת מספר רשתות מזון בעיר חלה  120 -רכבת מזרח חלה ירדה במספר הדוכנים ופעלו כ

קר שבוצע בקרב התושבים במספר הדוכנים ועקב כך שקלנו אף לסגור את השוק, אך סנוספת ירידה חדה 

 -בחודש ל₪  8,000 -הראה שהציבור מעוניין בשוק. על מנת להתאים את התמורה למצב שינינו את התמורה מ

לדוכן, כאשר בכל שבוע תבוצע ספירה של הדוכנים הפעילים ע"י העירייה ובהתאם לכך תשולם התמורה ₪  20

 דוכנים. 50 -מידי שבוע. בממוצע פועלים כיום כ

 

: יש לקחת בחשבון שלקבלן יש הוצאות קבועות, כמו פינוי אשפה ניקיון המקום, לכן לדעתי ניתן ד ויצמןאהו

 לקבל את ההצעה שלו.

 

השוק העירוני הנותנת תמורה  : מעלה להצבעה את ההצעה היחידה של גבריאל גור להפעלתמשה חזות

 לדוכן ביום.₪  20לעירייה  בסך 

 

 

 

 

 

     ________________ 

 משה חזות
 יו"ר הוועדה

 
 

 

 

 אישור ראש העיר:

 

 

 

 :3מס'  החלטה
גבריאל גור להפעלת השוק העירוני  ליצים, פה אחד, לראש העיר לבחור בהצעה היחידה של חברי הוועדה ממ

 לדוכן ביום.₪  20הנותנת תמורה לעירייה  בסך 
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 ביצוע עבודות הדברה – 11/2016מכרז מס'  .4

 

 כמפורט להלן: הצעות 3הוגשו משה חזות: 

 ההצעה שם המציע מס'
 הנחה 46% טורז'מן יוסף -עכברוש הדברת מזיקים   .5

 הנחה 35% א.ל. שירותי הדברה   .6

 הנחה 10.1% סער הדברות בע"מ  .7
 20%-15% אומדן 
 

. הסטיה מהגבול הנמוך של האומדן היא 46%ההצעה הזולה ביותר היא של טורז'מן יוסף אשר נתן הנחה של 

 ש לשמוע ממר יצחק יטח הסבר לפער בין שתי ההצעות הראשונות לאומדן.. מבק26%

 

בסיור הקבלנים כל המציעים הלינו על התמורה הנמוכה שצויינה במכרז. בנוסף, הקבלן שעובד עם  יצחק יטח:

הנחה ביקש לסיים את ההתקשרות, מאחר שאינו יכול  63%אשר נתן בעבר  , א.ל. זוהר נכון להיום, העירייה 

 . האומדן נכתב בהתאם לנתונים הנ"ל.35%מוד במחירים הללו. למרות זאת, נתן הנחה משמעותית של לע

 

יתכן שהדבר מעיד על בעיה המצריכה  ,מחירי המכרזעל הנחה  46%: אם ההצעה הזולה נותנת אהוד ויצמן

 הסבר.

 

ברה גדולה לבין הצעה של : מחירי החומרים בשוק מאוד נמוכים. יתרה מזאת, יש הבדל בין הצעת חיצחק יטח

 אשר מבצע את העבודות בעצמו ללא הוצאות נוספות.קטן קבלן 

 

על פי תנאי החוזה, במידה והעבודה לא מבוצעת לשביעות רצון העירייה, ניתן להפסיק את משה חזות: 

 ההתקשרות לאחר חצי שנה, כך שאנו לא כבולים בחוזה ארוך טווח.

 

עירייה, אך צירף המלצות מאיגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה, לא מוכר ל 1מציע מס'  יצחק יטח:

איכות איגוד ערים למעיריית ראשל"צ שם מבצע עבודות על פי הזמנה וממושב בני עטרות. ההמלצה של 

 שנים האחרונות. 7 -עובד עם העירייה ב 2מציע מס'  הסביבה נבדקה ואכן התקבלה חוות דעת חיובית.

 

שצורף להצעה אינו על שם המציע ויש לבקש ממנו צויין כי  היתר הרעלים  הדעת המשפטית: בחוות רועי גבאי

 להשלים זאת, היה ולא יציג את המסמך המבוקש יש להזמינו לשימוע טרם פסילה.

 

לפנות לטורז'מן יוסף ולבקש ממנו להביא תוך זמן קצוב אישור היתר רעלים. היה ולא יציג  מציע איתן בראש:

אין צורך  של א.ל. זוהר אשר הינה כשרה. 2מס' הצעתו תיפסל , ונקבל את הצעה המבוקש את האישור 

 הנ"ל.לקבל החלטה מותנית ברוח הדברים  ניתן פסולה.  תהא בשימוע, ממילא ההצעה

 

 האם קיימת שביעות רצון מעבודתו של א.ל. זוהר ? לינה שרון:



 
 עיריית יבנה

 מזכירות העיריה
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 נו.לשביעות רצונמבצע את העבודה : א.ל. זוהר יצחק יטח

 

 : מציינת כי יש מכת יתושים בעיר.לינה שרון

 

 : הדברת יתושים מבוצעת ע"י המשרד לאיכות הסביבה בנחלים ובמאגרי מים  ולא ע"י העירייה.יצחק יטח

 בכל מקרה זה לא קשור למכרז הנ"ל.

 

ישור מעלה להצבעה את ההצעה לפנות לטורז'מן יוסף להשלמת היתר רעלים על שמו. במידה וא משה חזות:

 35%של א.ל. זוהר המעניקה  2מר טורז'מן יוסף יוכרז כזוכה. היה ולא ימציא אישור זה, הצעה מס'זה יוצג 

 הנחה על מחירי המפרט תבחר כחברה הזוכה.

 

 

 

 

     ________________ 

 משה חזות
 יו"ר הוועדה

 
 

 

 

 עיר:אישור ראש ה

 

 

 

 

 :4מס'  החלטה
. במידה תוך זמן קצוב לפנות לטורז'מן יוסף להשלמת היתר רעלים על שמו חברי הוועדה ממליצים פה אחד, 

על  46%במתן הנחה של  וכרז כזוכהתטורז'מן יוסף  -על ידו חב' עכברוש הדברת מזיקים יוצג ואישור זה 

הנחה על מחירי המפרט  35%של א.ל. זוהר המעניקה  2. היה ולא ימציא אישור זה, הצעה מס'מחירי המפרט

 תבחר כחברה הזוכה.



 
 עיריית יבנה

 מזכירות העיריה
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 קבלת הרשאה להצבה ופרסום בשלט דיגיטלי. – 4/2016מכרז מס' .  5

. מחיר מינימום התמורה שנקבע הוא פורסם מכרז לקבלת הרשאה להצבה ופרסום בשלט דיגיטלי: משה חזות

 הצעות כמפורט להלן: 2הוגשו לשנה. על המציעים לנקוב באחוז תוספת לתמורה הנ"ל. ₪  30,000

 ההצעה עשם המצי מס'
 257.5% אם.סי. ווי. בע"מ  .1

 11% קומיוניקטיוי בע"מ  .2
 ₪  30,000-40,000 אומדן 
 

: נשלח מכתב ע"י עו"ד מטעם חברת אם סי ווי בו ביקש להבהיר כי  חלה טעות סופר בציון משה חזות

אם לקבל  תמורה. לנו כוועדת מכרזים יש סמכות להחליט 25.75% -כוונתה היתה ל 257.5%התמורה ובמקום 

מבקש ממר יצחק יטח לתת סקירה על . ולהתייחס לניסיון הנדרש במכרז כתנאי סף את תיקון טעות הסופר

 המכרז.

לא ₪.  80,000בסך מינימלית שנים פורסם לראשונה מכרז לנושא זה ובו הוגדרה תמורה  4 -לפני כ יצחק יטח:

הוגשו אך גם למכרז זה לא ₪,  60,000בסך  רז בו התמורה נקבעההוגשו הצעות. לאחר כשנה שוב פרסמנו מכ

ברשויות נוספות  המתקבלתתמורה ההצעות. בעקבות פניה של יזם לחידוש פרסום מכרז זה ערכנו בדיקת 

לכן קבענו סכום זה כתמורה ₪  30,000בארץ כגון: רחובות וראשל"צ. באף עיר התמורה לא עלתה על 

 מינימלית במכרז.

לא עומדת בתנאי סף של נסיון לפחות  וי אשר נתנה את התמורה הגבוהה ביותרחב' אם סי.ו - 1מציעה מס' 

 לאחר פתיחת המכרז נשלח מכתב ע"י עו"ד מטעם החברה בו ביקש להבהיר כי  אחת. בנוסף,מקומית ברשות 

 תמורה.  25.75% -כוונתה היתה ל 257.5%חלה טעות סופר בציון התמורה ובמקום 

 1קטיוי יש ניסיון בפריסה ארצית. היה והיינו מקבלים את בקשת מציעה מס' חב' קומיוני – 2למציעה מס' 

 בלבד.₪  4,000 -לתיקון טעות הסופר, ההפרש בין ההצעות היה עומד על סך של כ

אין מקום להתייחס לתיקון טעות סופר בהצעה מאחר שחב' אם סי ווי לא עומדת בתנאי סף של  אהוד ויצמן:

 ת אחת.ניסיון לפחות ברשות מקומי

: מעלה להצבעה את ההצעה של חב' קומיוניקטיוי בע"מ לקבלת הרשאה להצבה ופרסום בשלט משה חזות

 33,300סך ההצעה לאחר התוספת הינה ₪.  30,000לתמורה המינימלית בסך  11%דיגיטלי, הנותנת תוספת של 

 לשנה.₪ 

  

________________ 

 משה חזות
 יו"ר הוועדה

 
 

 אישור ראש העיר:

 :4מס'  החלטה
קומיוניקטיוי בע"מ לקבלת הרשאה  של חב' חברי הוועדה ממליצים פה אחד לראש העיר לבחור בהצעה 

סך ההצעה ₪.  30,000לתמורה המינימלית בסך  11%להצבה ופרסום בשלט דיגיטלי, הנותנת תוספת של 

 לשנה.₪  33,300לאחר התוספת הינה 


