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ווה מערכות ניהול ותשתיות בע"מ כספק יחיד לצורך אחזקה ואספקת ציוד אישור התקשרות עם "אק .1

 מיחשוב למערכות הבקרה המרכזיות מתוצרת "מוטורולה".

 
לצורך אחזקה ואספקת ציוד מיחשוב  אישור התקשרות עם "אגם בקרה, ניטור ושליטה בע"מ" .2

 למערכות בקרה מתוצרת "אגם".

 
 תחזוקה של שלטי הכוונה בעיר.מתן רשות לפרסום ו – 27/2016מכרז מס'  .3
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אישור התקשרות עם "אקווה מערכות ניהול ותשתיות בע"מ כספק יחיד לצורך אחזקה ואספקת ציוד  .1

 מיחשוב למערכות הבקרה המרכזיות מתוצרת "מוטורולה".

 
לצורך אחזקה ואספקת ציוד כספק יחיד אישור התקשרות עם "אגם בקרה, ניטור ושליטה בע"מ"  .2

 מערכות בקרה מתוצרת "אגם".מיחשוב ל

 
ואגם כספקים יחידים בתחום אחזקה  בוצע פרסום ארצי לנושא התקשרות עם החברות אקווהמשה חזות: 

הוגש  על ידי חברות נוספות בתחום.ואספקת ציוד מחשוב למערכות בקרת השקייה. לא הוגשו בקשות 

רת "שטרק הנדסת מים בע"מ" לענין לחברי הוועדה כל החומר בנושא, כולל חוות דעת מקצועית של חב

 ספקים יחידים.

 מבקש ממר יצחק יטח לתת סקירה על הנושא.

 

מערכות תוצרת חברת  250מערכות השקייה ממוחשבות.  בעיר פועלותשנה  15 -מזה כ: יצחק יטח

 תוצרת חברת אגם. מערכות  12 -מוטורולה ו

יקף ההתקשרות השנתית עם חב' אגם הינו וה₪  166,000היקף ההתקשרות השנתית עם חב' אקווה הינו 

 חן אחראי על מערכות ההשקייה בעיר.₪.   9000

 

ירות למערכות השירות למערכות מתוצרת מוטורולה ניתן אך ורק ע"י חב' אקווה, והש  חן סלוצקי:

 במהלך השנים קמו חברות נוספות בתחום אך נפלו.. מתוצרת אגם ניתן אך ורק ע"י חברת אגם

שיפרה מאוד את השליטה על מערכות מוטורולה הכניסה תוכנה חדשה עדכנית אשר שנים לפני כחמש 

ניתן כמו כן, . וכו' יש פיצוץ בצנרת ההשקייה, האם יש צינור פתוח ניתן לזהות אם ההשקייה. לדוגמא, 

₪ מליון  1 -ממוחשבות הביאה לחסכון של כהמערכות שדרוג הלווסת את צריכת המים בהתאם לעונה. 

 .מיםהה עבור צריכת בשנ

 

אך אם בעתיד העירייה תרצה לרכוש מערכות נוספות  בתחום. אין תחרותאני מבין ש: אם כך, רועי גבאי

 האם גם אז היא תהיה מחוייבת לרכוש רק מאותן חברות ?

 

מדובר בהתקשרות לצורך תחזוקה בלבד ולא לרכישת מערכות נוספות. אין תחרות : אלטמן -טובה שפירא 

מערכות נוספות כמובן אם נצטרך בעתיד  מאחר שכל חברה מתחזקת את המערכות שלה.התחזוקה בתחום 

  .שיפורסם מכרז

 

 על ידי החברות ? ההאם התמורה נקבע: דוד שטרית

 

בהתקשרות עם . . המחיר נלקח ממשכ"להחברה למשק פרסמה מכרז ושתי החברות הנ"ל זכו יצחק יטח:

 .בהוצאה 10%כון של יש חסהחברות באופן עצמאי  אותן 

 

 אישור התקשרות עם החברות אקווה ואגם. שנים. מעלה להצבעה 5 -ההתקשרות הינה ל: משה חזות
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  : הוחלט פה אחד להמליץ לראש העיר לאשר התקשרות עם הספקים היחידים הבאים

 

אישור התקשרות עם "אקווה מערכות ניהול ותשתיות בע"מ כספק יחיד לצורך אחזקה ואספקת ציוד  .1

 מיחשוב למערכות הבקרה המרכזיות מתוצרת "מוטורולה".

 

לצורך אחזקה ואספקת ציוד כספק יחיד אישור התקשרות עם "אגם בקרה, ניטור ושליטה בע"מ"  .2

 מיחשוב למערכות בקרה מתוצרת "אגם".

 

 

 

________________ 

 משה חזות

 יו"ר הוועדה

 

 

 

 

 

 

 אישור ראש העיר:
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 מתן רשות לפרסום ותחזוקה של שלטי הכוונה בעיר. – 27/2016מכרז מס'  .3

 

. הוגדר כי התמורה מתן רשות לפרסום ותחזוקה של שלטי הכוונה בעירלפורסם מכרז  משה חזות:

 שלטי הכוונה. 86 -מדובר ב₪.  320,000 -המינימלית השנתית לא תפחת מ

 כמפורט להלן: שלטי הכוונה הצעות למכרז 6הוגשו 

 

 התמורה שם החברה מס'

 ₪  468,018 זוהר חוצות בע"מ  .1

 ₪  377,000 רפיד ויז'ן בע"מ  .2

 ₪  437,000 סיינס מדיה בע"מ  .3

 ₪  433,333 טקסימדיה בע"מ  .4

 ₪  425,000 בע"מ  2010דגל תקשורת ישראל   .5

 ₪  5,655 מבט ראשון בע"מ  .6

 10%מתן תוספת עד  -₪   320,000 אומדן   .7
 

 נכתב: בהשל רא"ג שפ"ע מר יצחק יטח הוגשה לוועדה חוות דעת מקצועית 

  כי בהצעת החברה נפלה  ציינהבו  לאחר מועד פתיחת המכרזחברת מבט ראשון שלחה מכתב הבהרה

לעירייה כפי שנדרש,  ציינו  במקום לציין את סכום התמורה הכללי שישולםטעות סופר/טעות טכנית ו

לכן "וזאת בהיפוך גמור למופיע בהמשך השורה אפילו בסכום המינימום".  מחיר עבור פן פרסום אחד

 מבקשים להכפיל את הסכום עבור פן פרסום במספר היחידות כפי שפורסם במכרז. 

 עת חברת מבט בחוות הדעת המקצועית צויין כי במידה והוועדה תאשר את תוכנו של המכתב אזי הצ

 ₪.  486,330ראשון תהיה הטובה ביותר ותעמוד על סך 

 

 .אלטמן-של עו"ד טובה שפירא חוות דעת משפטיתמצ"ב 

 

 י פנים.נת לשעחוות הדעת משתמ רועי גבאי:

 

עפ"י חוות הדעת, הוועדה צריכה לבחון את הפגם אל מול עקרון השיוויון או היכולת להשוות  משה חזות:

 לאחר פתיחת ההצעות. מוגשתהלא מקבל בקשת הבהרה על מחיר  בין ההצעות. אני

 

כמו כן, במכרז נקבע מחיר אחיד לתמורה לכלל המכוונים על מנת למנוע אי הבנות.  אלטמן:-טובה שפירא

 הודגש כי הצעה הפחותה מהסכום המינימום שנקבע לא תתקבל.בסעיף התמורה 

 

חב' זוהר חוצות אשר נתנה את התמורה הגבוהה מבקש לשמוע חוות דעת מקצועית לגבי  משה חזות:

 ביותר.
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. היו עליות ומורדות מבחינת השנים האחרונות 3 -חב' זוהר חוצות הינה זכיינית של העירייה ב יצחק יטח:

בעיקר בנושא תחזוקה וניקיון השלטים. במהלך החודשיים האחרונים  ,שביעות רצוננו מעבודת החברה

 ם בנושא.מכתבי מספרנשלחו לחברה 

 

 : האם יש בחוזה מנגנון של קנסות ?משה חזות

 

 :אין מנגנון של קנסות, אך ניתן לחלט ערבות. יצחק יטח

 

 : מציע שבמכרזים הבאים יקבע מנגנון בחירה שאינו רק עפ"י תמורה אלא גם עפ"י איכות. רועי גבאי

 

סום ותחזוקה של שלטי מתן רשות לפרמעלה להצבעה את ההצעה של חב' זוהר חוצות ל: משה חזות

לשנה. לאחר חתימת חוזה יש לערוך שיחת הבהרה עם הקבלן בכל ₪   468,018העומדת על סך  הכוונה בעיר

הקשור לתחזוקת השלטים. היה והעבודות לא תבוצענה לשביעות רצון העירייה החוזה לא יוארך מעבר 

 לשנה.

 
 
 

 :2החלטה מס' 

מתן רשות לפרסום ותחזוקה של חב' זוהר חוצות לבהצעה של לבחור  להמליץ לראש העירהוחלט פה אחד 

  לשנה.₪   468,018העומדת על סך  שלטי הכוונה בעיר

 
 
 
 
 

________________ 
 משה חזות

 יו"ר הוועדה
 
 
 
 
 

 אישור ראש העיר: 


