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וחברת  3ע"י חברת צוות   לאספקה ואחזקת שירותי מוקד, סיור, מצלמות ומיגוןהצעות  2הוגשו : משה חזות

 כמפורט להלן:ג'י.פור אס. 

 

 אשר יתן סקירה על המכרז. ח איתנו יועץ המכרז מר יהודה הלפרין: נוכמשה חזות

 

 מבקש לשמוע מספר מילים על התמחותו של מר יהודה בתחום. רועי גבאי:

 

 במספר ערים כגון,מוקדים בהקמת  ייעצתישנה.  14 -עוסק בתחום הקמת מוקדי אבטחה  כ  יהודה הלפרין:

  ל מכון התקנים.נתיבות, כפר סבא ועוד. חבר בועדת התקינה ש

 

 בתביעה אשר זכינו בה.כולל יצוג עיריית יבנה  עשרות פסקי דין, כתב ספרים בתחום, וכן כתב  איתן בראש:

 

 סעיפים. 9: מדובר במכרז מורכב הכולל יהודה הלפרין

 . באתר ראשיההצעה ניתנת לביצוע שירותי סיור ומוקד  – סעיף ב'

 המחיר מאחר שבמכרז נקבע כך:ד' אינם מופיעים בהצעת  -סעיפים ג' ו

 ממחיר אתר ראשי, 60%המחיר  יהיה – מנוי משני – סעיף ג

 ממחיר אתר ראשי. 75% – מנוי ממודר – סעיף ד'

 ח' הם סעיפים אופציונליים הנתונים להחלטה של העירייה אם לממשם או לא. –יתר הסעיפים, ה' 

ים. על המציע לתת הנחה כללית לכל הסעיפים. סעיפ 75כולל  –אספקה והתקנת מערכת אזעקה  – סעיף ה'

מדויק לגבי סוג המערכת , יש פירוט בהתאם וגם המחיר שונה היות ואזעקה לביה"ס שונה מאזעקה לגן

 לפי הצורך. מערכת מאותו הסוג,הנדרשת. מערכת האזעקה המותקנת כיום הינה טובה לכן ביקשנו אספקת 

 
היו בעיות רבות עם מערכת האינטרקום. הופקו לקחים ובמכרז  התקנת מערכת אינטרקום: בעבר – סעיף ו'

יח' אינטרקום. דרשנו שהמערכת תהיה מתוצרת  10זה תוכננה מערכת ברמה גבוהה יותר. הערכנו שנצטרך 

  אירופאית ולא סינית.

 בע"מ 3צוות  שם המציע/ ההצעה
 

רך ע"י היועץ ) נע אומדן ג'י פור אס בע"מ
 מר יהודה הלפרין(

מחיר מקסימלי כתמורה לשרותי  –אתר ראשי 
 ₪  140  –מוקד וסיור 

 

57% 62% 35% 

התקנה ואספקת מערכת אזעקה או מערכת 
 מצלמות אבטחה 

 ) עפ"י טבלת מפרט המחירים( 

31% 62% 27% 

 -התקנת מערכת אינטרקום )כולל התקנה מלאה ו
 ₪  80  –מ' חיווט וצנרת(  25

25% 1% 30% 

 תחזוקת מערכת גילוי עשן קיימת 
 לאתר.₪  110 –

20% 33% 25% 

 החלפת מערכת אזעקה ישנה 
 - 80  ₪ 

34% 1% 17% 

הנחה נוספת לקבלת המערכת הישנה לרשות 
 הקבלן.

5% 0% 2% 

 
 
 

 'בסעיף 
 
 

 סעיף ה'
 
 

 סעיף ו'
 

 סעיף ז'
 

 סעיף ח'
 

 סעיף ח' 
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 32: המותקנות כיום מערכות גילוי עשן 34 בתחזוקה של מדובר תחזוקת מערכות גילוי עשן.  – סעיף ז'

רשמי ישראלי אשר אין עפ"י תקן  כולן מערכות מתוצרת ג'י פור אס. 2 -מערכות תוצרת הארץ "טלפייר" ו

בקרוב העירייה תצא למכרז נפרד לשם התקנת גלאי אש בשאר מוסדות הציבור בהם טרם  לסטות ממנו.

 . 2017הותקנו גלאי אש. תקנות רשות הכיבוי קובעות חובה על הרשויות לבצע זאת עד סוף שנת 

מערכות אזעקה של חב' אמינות, אשר בשלב מסויים יקרסו. לכן הוספנו אופציה  31: כיום מותקנות סעיף ח'

 להחלפתם.

 

מנוי ראשי  – 42מוסדות חינוך,  –מנוי ראשי  35מינויי מוקד, מתוכם  184קיימים בתחום המיגון : דוד שטרית

מינויים ממודרים   13 -מינויים ממודרים בגני הילדים ו – 30מנוי משני בגני ילדים,  – 64במוסדות ציבור, 

 .מכלל המכרז 75%כולל שהוא הרכיב העיקרי  רכיב המיגון בבתי הספר.

. כמובן שההפרש בין ההצעות בא 92.42 –והניקוד של ג'י פור אס  87.42הוא   3הניקוד המצטבר של חב' צוות 

 ות יש ממליצים.לידי ביטוי גם בתמורה.  לענין האיכות, לשתי החבר

 

 מבקש הסבר בנושא ניידת הסיור. משה חזות:

 

, כולל סייר חמוש לבוש במדים. 24/7: החברה הזוכה חייבת להעמיד לרשות העיר ניידת סיור יהודה הלפרין

 הניידת תשולב עם מח' הבטחון. כיום הניידת אינה משולבת עם מח' הבטחון.

 בתוך העיר.פרטיים מנויים אסור לניידת לצאת מהעיר, פרט לקריאות של 

 

מעמידה ניידת סיור יעודית לשכונה הצבאית תמורת תשלום של תושבי השכונה..  3: חב' צוות אהוד ויצמן

ניידת זו אינה קשורה לניידת שהחברה מעמידה לטובת כלל העיר. חושש ממצב ששכונה נוספת בעיר תעשה 

 את אותה השכונה.הסכם עם חברת האבטחה והניידת תשמש גם את העיר וגם 

 

, אך ורק לטובת המכרז הזה. כמובן 24/7בסיור הקבלנים הובהר שהניידת העירונית תפעל  דוד שטרית:

 שהנושא יובהר שנית לחברה הזוכה.

 

שנה, אך חב' ג'י פור אס נתנה את ההצעה  16 -הינה חברה מוכרת העובדת בעיר כ 3חב' צוות  משה חזות:

 שתי החברות.הזולה יותר. מבקש לשמוע על 

 

שניה בגודלה באבטחה לאחר ג'י פור  3: מדובר בשתי חברות ענק המובילות בארץ בתחום. צוות יהודה הלפרין

אס. חב' גי פור אס הינה חברה בינלאומית הנסחרת בבורסה בארץ ובנסד"ק, מעסיקה עשרות אלפי בני אדם 

 שו לפני מספר שנים את חב' "השמירה".רכ בארץ ובעולם.

 

 מדוע להערכתך לא הוגשו הצעות נוספות ? זות:משה ח

אלש"ח בחודש. לא כל חברה יכולה לעמוד בדרישה  50 -עולה כ 24/7: הצבת ניידת סיור בעיר יהודה הלפרין

כשנכנסו לעיר היה להרחיב את מעגל המנויים הפרטיים בעיר ואכן יש להם כיום כמות  3זו. השיקול של צוות 

ת. ההחלטה של ג'י פור אס היא החלטה אסטרטגית. יתכן שהיא מספקת שירות נכבדה המצדיקה אחזקת נייד
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לחב' הייטק באזור ולכן יכולה להגיע לקריאת ביבנה בזמן. את העלויות היא מכסה מרווחים אלה, אחרת אין 

 הסבר הגיוני לכך.

מנויים המחוברים  190יש  אינני יודע אם חב' ג'י פור אס התייחסה לכל הפרמטרים הנדרשים במכרז. לדוגמא:

ע"י משדרים. חב' השמירה של ג'י פור אס אינה עובדת עם התדרים האלה. יצטרכו להחליף את  3לצוות 

 דולר. יש צורך להבהיר להם ענין החלפת המשדרים. 80-100המשדרים שעלות כ"א מהם 

 

 ב' ג'י פור אס בשכונה הצבאית בעיר. ידוע לי על מספר מנויים של חחב' ג'י. פור. אס. פועלת בעיר. : לינה שרון

 

 : מה לגבי החלפת המשדרים ושינוי תדר ?משה חזות

כגון: עריכת ביקורת לכל מערכות : בנוסף להחלפת משדרים יש פעולות נוספות שעליהם לבצע, יהודה הלפרין

לחצני מצוקה , הלחמת חוטים רופפים, החלפת סוללת לקויות, על חשבונם האזעקה, תיקון ציוד שאינו תקין

 ועוד.

 יש להכין רשימת הבהרות מפורטת לחברה הזוכה.  משה חזות:

 

אם חב' ג'י פור אס תאמר שאינה עומדת בדרישות המכרז יהיה צורך להודיע להם על חילוט  איתן בראש:

 הערבות.

 

פחות טובות. אופן הניקוד הוא רק על המחיר, אני מניח שבסעיפים שונים יש חברות טובות יותר ו רועי גבאי:

 איך מתמודדים עם זה. שנית, מבקש התייחסות לפער בין ההצעות לאומדן.

 

סעיפים, מדובר בשתי חברות גדולות וטובות. הפרדנו את נושא התקנת ב: לגבי פערי האיכות דוד שטרית

י עשן מערכות גילוי עשן שאליו אנו נצא במכרז נפרד, מאחר שחברות רבות יכולות להגיש הצעתן להתקנת גלא

 לעומת זאת בתחום המיגון יש חברות מעטות וכולן טובות כך שאין בעיית איכות.

, לא בטוח הסעיפים בהם קיים פער הם הסעיפים האופציונליים בלבד –לענין הפער בין האומדן להצעות 

 1,500של מביא להבדל  –שנממש אותם. סיכום ההצעות של סעיף ב', הכולל בתוכו את סעיפים ג' וד', וסעיף ו' 

 ₪. 18,000לחודש בין ההצעות, לטובת ג'י פור אס, בחישוב שנתי הבדל של ₪ 

עובדים בעיר ומכירים את הציוד, הם כנראה יודעים שאין צורך  להחליף מערכות  3נקודה נוספת, צוות 

 אינטרקום ואזעקה לכן נתנו הנחה גדולה יותר. לגבי יתר הסעיפים, זו החלטה אסטרטגית שלהם.

 

 : המחירים שניתנו לדעתי אלה מחירי "התאבדות" אך כנראה ששווה לחברות.דה הלפריןיהו

 

 היכן עובדת חב' ג'י פור אס ? משה חזות:

 

 חודשים. 3 –שנים, מרוצים מהם. ברעננה, נס ציונה  3 -באשדוד עובדים כ דוד שטרית:

 ך ?: נושא העסקת עובדי קבלן ומתן זכויותיהם, האם יש אכיפה לכרועי גבאי

 

 : הנושא מעוגן בחוזה, בנוסף יש רו"ח שבודק עמידה בתנאי החוזה לענין זה.איתן בראש
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 : מה העלות החודשית הכוללת של המכרז ?רועי גבאי

 

 10היא בהנחה שמתקינים  עלות זו לחודש. ₪  13,900 –לחודש, ג'י פור אס ₪  14,777 – 3: צוות דוד שטרית

 ות. אזעקות ישנ 34אזעקות ומחליפים 

 

שמענו שיש בעיית תדרים שצריך לשנות. הדבר כרוך בעלויות ויש להבהיר זאת לחברה הזוכה.  אהוד ויצמן:

לשנה(. לאור ההבדל הקטן, נשאלת השאלה האם אנו ₪  9,000 -לחודש )כ₪  789הפער בין ההצעות הוא 

 ? 3מרוצים מחב' צוות 

 

קע בלחצני מצוקה בגני ילדים שפועלים באופן לא : אנו לא מרוצים מהחברה. חצי מהיום מושהרצל רחמני

תקין, וכדי להחליפם החברה דורשת סכומים גבוהים שלא בהתאם לחוזה. לחצני גני הילדים בנויים בצורה של 

הוא מגיע לגן אחר,  ,זוגות. בכ"א מהגנים יש לוח מקשים וכשלוחצים על "רשתית" המוקד צריך להגיע אך

 אינני יודע מדוע.

 

: בעיה זו לא תופיע במכרז הזה מאחר שהשיטה שונתה. לדעתי הבעיה שהרצל הציג היא לפריןיהודה ה

 .נקודתית

 

 : אסור שיקרה מה שהרצל מתאר, בעיקר בזמן חירום.אהוד ויצמן

 

 השנים האחרונות. 10 -המכרז הזה מסדיר את כל הבעיות שלא טופלו בנראה ש רועי גבאי:

 

חברות יכולות  3-4תדרים, כאשר  10דינת ישראל הקצתה לתחום המוקד מ –: לענין התדרים יהודה הלפרין

לעבוד על אותו התדר. חברות השמירה עברו לעבוד ביורגן,שזהו תדר נמוך עם אנטנות קטנות. שתי החברות 

 רישתו את האתר ברשת ממסרית ענקית, כך שלדעתי לשתי החברות אין בעיה.

 

 רט להשלמת פגמים טכניים, שתי ההצעות כשרות.: עפ"י  חוות הדעת המשפטית, פמשה חזות

 

, הדבר אינו פוסל את ההצעה, בעיקר 3ע"י צוות העדר רישום פלילי תעודות : מה לגבי אי הצגת לינה שרון

 כשמדובר באבטחה ?

 

 : זהו פגם טכני הניתן לריפוי בתוך זמן קצוב. בד"כ אין בעיה והחברות משלימות את המסמכים.איתן בראש

 

 מה הכמות שנדרשה במכרז ? -לגבי מספר המנויים  : ותמשה חז

 

 מנויים עקב הערת החברות. 3,000 -מנויים אך הורדנו ל 5,000: בתחילה דרשנו שלחברה יהיו יהודה הלפרין

 

 האם בגלל דרישה זו לא ניגשו חברות נוספות ? משה חזות:
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 יגשו בגלל עלויות הניידת.חברות שהתעניינו במכרז אך לא נ 4לא. היו עוד  יהודה הלפרין:

פועל מרחובות  3ק"מ. המוקד של צוות  30 -ק"מ ל 20 -הגדלנו את טווח מיקום משרד המוקד מדבר נוסף, 

ומשעה זו ועד הבוקר הוא עובר  18:00. לעומת זאת, המוקד של ג'י פור אס פועל מרחובות עד השעה 24/7

ת של המוקדנית את הלקוחות ברמה פרטנית, אך תקוה. החסרון הוא באי הכרו-למוקד ארצי הפועל מפתח

 באופן כללי אין הדבר מהווה בעיה בתפקוד המוקד.

 

 האם יש לך חשש מבחירת חברה זו או אחרת ? רועי גבאי:

 

למרות שמכרז מוגדר שעליהם להקים את אס זכו לאחרונה במכרז בכפר סבא.  חברת ג'י פור יהודה הלפרין:

 שלושה שבועות, כך שנושא זה לטובתם.-יםמוקדים תוך שבועי 4הקימה  יום, החברה 90בתוך  יםהמוקד

 

 לאור כל מה שנאמר, אני מציע לבחור בהצעה הזולה של חב' ג'י פור אס. משה חזות:

 

בין ההצעות ההפרש הכספי  . מבחינתי מהווה יתרון גדול בעיר, 3: הניסיון הרב של  חב' צוות הרוש-מאיר בן

 .3דיף לבחור בצוות אני מעהינו קטן. לכן, 

 

לאספקה ואחזקת שירותי מוקד, : מעלה להצבעה את ההצעה הזולה ביותר של חב' ג'י. פור. אס. משה חזות

 .סיור, מצלמות ומיגון

  

 הצבעה:

 (: ה"ה: משה חזות, אהוד ויצמן, רועי גבאי, לינה שרון.4בעד:       )

 הרוש, אלי מזוז-( ה"ה: מאיר בן2נמנעים: )

 

 החלטה:

חלט ברוב קולות לבחור בהצעה הזולה ביותר של חב' ג'י.פור.אס. בע"מ לאספקה ואחזקת שירותי מוקד, הו

 סיור, מצלמות ומיגון.

 

___________________ 
 משה חזות

 יו"ר הוועדה
 

 
 אישור ראש העיר:


