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בשכונה  211ביצוע עבודות בניית בית ספר מקיף שש שנתי ועבודות פיתוח במגרש  – 3/2017דיון במכרז  .1

 הירוקה בעיר.

שיפוצים, דלתות, איטום,  מכרז מסגרת למאגר בעלי מקצוע בתחומים: מסגרות, – 6/2017 מכרזדיון ב .2

 אלומיניום, פיתוח וסימוני כבישים.
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 211ביצוע עבודות בניית בית ספר מקיף שש שנתי ועבודות פיתוח במגרש  – 3/2017דיון במכרז  .1

 בשכונה הירוקה בעיר.

 

 כמפורט להלן: הצעות למכרז לבניית בית ספר מקיף שש שנתי 2הוגשו : משה חזות

 

 

 

 

 

 

עבודות הבניה תבוצענה בשלבים, אך ההצעות ניתנו על מכלול העבודה, הקבלן שיבחר יבצע  משה חזות:

עית ומשפטית בהן הומלץ להזמין את נציגי חב' רמת בניה לשימוע את כל העבודה. ניתנו חוות דעת מקצו

 .לאפשר להם להציג את עמדתם בנוגע ליכולת החברה לבצע מבני חינוך

 

מליון. אושרה  60 -כיתות בהיקף כספי של כ 48מדובר בבניית בית ספר תיכון הכולל  דוד שטרית:

₪. מליון  20יתן בהתאם. עלות ביצוע שלב א' פרוגרמה אך, משרד החינוך מאשר בניה בשלבים והמימון נ

 אנו צופים שיתר המימון יגיע תוך כדי ביצוע, כך שהבניה תמשך.

יש  אי בהירות בבחינת העמידה בתנאי סף לנושא ₪. מליון  5 -קיים פער בין שתי ההצעות בסך של כ

 דיקת הנושא.ניסיון לכן אנו מציעים שועדת המכרזים תחליט להזמין לשימוע את חב' רמת לב

 

: בטופס הצעת המחיר חב' רמות ציינה סכום במקום אחוז הנחה כמתבקש. אך מיד לאחר משה חזות

סיום פתיחת המעטפות נציג החברה הראה ליעל ולי את חוברת כתב הכמויות שנמצאה בקרטון התוכניות 

 שהוגש יחד עם מעטפת המכרז ובחוברת צויין אחוז הנחה.

 

 דובר בפגם מהותי או בפגם טכני ?: שואל האם מרועי גבאי

 

: אין המדובר בפגם מאחר שיש התאמה בין הסכום שנכתב בכתב הכמויות  לאחר טובה שפירא אלטמן

 לסכום שצויין בטופס הצעת המציע. 9%הנחה של 

 

: מדוע רק שתי חברות הגישו הצעתם ? שאלתי מצטרפת למכרזים קודמים בהם הוגשה הצעה רועי גבאי

 אחת בלבד.

 

 חברות. 10: בסיור הקבלנים השתתפו נציגי פנחס טרבלסי

 

בעיתונות הארצית. יתכן שהחברות בחנו את  נוסף: בוצע פרסום באמצעות משכ"ל וכן פרסום דוד שטרית

 מקסימלי שממנו יש לתת הנחה בלבד וזה לא התאים להם.שנקבע כהמחיר 

 

 

 סה"כ לאחר הנחה נחה ה % שם המציע מס' 
 כולל מע"מ

  61,671,863 1.1% שתית בע"מ  .1

 ₪  56,745,596 9% רמת בניה והנדסה בע"מ  .2

 62,357,999  0% אומדן  .3
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 סיון שחב' רמת הציגה.היות בהקשר לניתמחוות הדעת של קובי עולות  אהוד ויצמן:

 

 : לשם כך המלצנו לוועדה להזמין את החברה לשימוע.דוד שטרית

 

: חב' רמת הגישו רשימת פרויקטים אשר נבדקו על ידי טלפונית וההמלצות שהתקבלו היו פנחס טרבלסי

 חיוביות בלבד.

 

רות לענין מעלה להצבעה הזמנת חב' רמת הנדסה ובניה בע"מ לשימוע לצורך קבלת הבה משה חזות:

 הניסיון הנדרש לביצוע העבודות.

 

 

 

 החלטה:

להזמין את חב' רמת הנדסה ובניה בע"מ לשימוע לצורך קבלת הבהרות חברי הוועדה ממליצים פה אחד 

 לענין הניסיון הנדרש לביצוע העבודות.

 

 

 

________________ 

 משה חזות

 יו"ר הוועדה
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מכרז מסגרת למאגר בעלי מקצוע בתחומים: מסגרות, שיפוצים, דלתות,  – 6/2017דיון במכרז . 2

 איטום, אלומיניום, פיתוח וסימוני כבישים.

 
 
 

פורסם מכרז מסגרת ליצירת מאגר לבעלי מקצוע בתחומים השונים. מבקש ממר עופר : משה חזות

 תורג'מן להסביר את מטרת המכרז.

 

העוסק בכל מה שקשור לתחזוקה השוטפת. מטרת המכרז אגף שפ"ע הינו אגף תחזוקתי  עופר תורג'מן:

לאורך כל השנה. כעת אנו עומדים לבצע שיפוצי  תחזוקה ופרויקטיםליצור מאגר קבלנים לביצוע עבודות 

 קיץ במוסדות החינוך השונים. 

 זה יכול להיות הדבקת מספר אריחים שנפלו, הדבקת אסלה וכו'.  -שיפוצים קלים 

האגף עוסק בסימונים בכבישים בתוך העיר, אך סימונים בצירים ראשיים נעשים ע"י  –סימוני כבישים 

 חברה חיצונית המבצעת את העבודות בשעות הלילה עם אבטחה.

 

 . החוזה הינו לשנה עם אפשרות להארכה עד סה"כ שלוש שנים משה חזות:

 

 כיצד בוחרים את הקבלן ? אהוד ויצמן:

 

 בהתאם להיקף העבודה הנדרשת.ט מנגנון עבודה בחוזה מפור: טובה אלטמן שפירא

 

 אעלה כל נושא לאישור בנפרד. קבלנים. 4אפשר לבחור בכל פרק עד : משה חזות

 

 . איטום:1

 חברי הוועדה מאשרים את חיים פרץ. :החלטה

בכפוף חברי הוועדה מאשרים את ההצעות של  פדל חלבי ובניו בע"מ, חלבי אמל ובניו איטום בע"מ 

 יתקיים ע"י עופר תורג'מן לענין ניסיון והקשר ביניהם כבני דודים.לשימוע ש

 א. לוי לענין המלצות וניסיון. –כמו כן יוזמן לשימוע לוי אברהם 

 

 . אלומיניום:2

 חברי הוועדה מאשרים את תריסי קרן, אלומיניום א. ארביב וראשון פלסט בע"מ.: החלטה

 

 . דלתות:3

 לון יעקב .חברי הוועדה מאשרים את א: החלטה

 בני כהן נפסלה בשל פגם בערבות הבנקאית. -הצעתו של דלי דור

 

 

 

 

 . מסגרות:4
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 עופר תורג'מן: הפער בין האומדן להצעות אינו משמעותי מאחר שיש שינויים מהותיים במחירי הברזל.

 .חברי הוועדה ממליצים לאשר את מסגריית אור תעש, קנפו מקסים ומגדל קבלני בניה ומתכת החלטה:

 מאשרים את חב' א.ש.ע.ס בכפוף  לשימוע שיתקיים ע"י עופר תורג'מן לבירור ההמלצות 

 

 

 . סימוני כבישים:5

חברי הוועדה ממליצים לאשר את "דרך חדשה בתנועה" בכפוף לשימוע שיתקיים ע"י עופר החלטה: 

 .הנדרשת( ובחינת עמידה באיכות החומרים והעבודה 52%תורג'מן לענין גובה ההנחה שניתנה )

 

 . פיתוח:6

חברי הוועדה מאשרים את מגידס יעקב וחיים לישראל בניה ופיתוח. מדובר בשני אחים אשר החלטה: 

 מוכרים ועובדים עם העירייה.

 

 שיפוצים:. 7

חברי הוועדה ממליצים לאשר את חיים לישראל בניה ופיתוח, אמנון אהרון הנדסה ובניה בע"מ החלטה: 

 וראשון פלסט בע"מ.

 ים את חב' א.ש.ע.ס בכפוף לשימוע שיתקיים ע"י עופר תורג'מן לבירור ההמלצות.מאשר

 

 שיפוצים קלים:. 8

 שיפוץ תדמית ואת עבו ציון. –חברי הוועדה ממליצים לאשר את מלכה רפאל החלטה: 
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 ריכוז ההחלטות: 

 
 

 
 
 

_____________________ 
 משה חזות

 יו"ר הוועדה
 
 
 
 

 
 אישור ראש העיר:

 החלטה הנחה % איטום מס'
 מאושר 15% חיים פרץ  .1

 לענין ניסיון  שימוע 25% פדל חלבי ובניו בע"מ  .2

 לוי אברהם   .3
 א. לוי

 לענין המלצות וניסיון שימוע 36%

 קשר בני דודים – שימוע 39.5% חלבי אמל ובניו איטום בע"מ  .4

   אלומיניום מס'
 מאושר 12% תריסי קרן  .1

 מאושר 12% אלומיניום א. ארביב  .2

 מאושר 12.18% ראשון פלסט בע"מ  .3

    מס'
 מאושר 5% אלון יעקב  .1

ערבות לא תואמת  –פסול  5.5% בני כהן –דלי דור   .2
 לדרישות

   מסגרות מס'
מסגריית אור תעש מפעלי מתכת    .1

 ( בע"מ1999)
 מאושר 5%

 ניסיון המלצות ולענין  שימוע 12.7% א.ש.ע.ס. יזמות ובניה  .2

 מאושר 13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     קנפו מקסים                                                                                         .3

 מאושר 22% מגדל קבלני בניה ומתכת  .4

   שיםסימוני כבי מס'
 לענין אחוז הנחה שימוע 52% דרך חדשה בתנועה  

   פיתוח מס'
 מאושר 1.8% חיים לישראל בניה ופיתוח  .1

 מאושר 3.7% מגידס יעקב  .2
   שיפוצים מס'

 מאושר 8% חיים לישראל בניה ופיתוח  .1

 לענין המלצות וניסיון שימוע 11.5% א.ש.ע.ס. יזמון ובניה בע"מ  .2

 מאושר 12% ובניה בע"מאמנון אהרון הנדסה   .3

 מאושר 12.18% ראשון פלסט בע"מ  .4
   שיפוצים קלים מס'

 מאושר 8% שיפוץ תדמית –מלכה רפאל   .1

 מאושר 8% עבו ציון  .2


