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על סדר היום: 

המשך דיון במכרז מס' 9/2017 – עבודות פיתוח סביבתי תומך לקריית הספורט ביבנה.   .1

משה חזות:  בהמשך להחלטת ועדת המכרזים מיום  20/11/17  נעשתה פניה לשני המציעים לצורך השלמת  

בחינת    לצורך  ביותר,  הנמוכה  ההצעה  את  נתנה  אשר  אסיא  לחב'  שימוע  בוצע  כן,  כמו  חסרים.  מסמכים 

והתרשמות   שבוצע  השימוע  ידווח  על  העירייה  מנכ"ל  במסגרת  המכרז.  ההתחייבויות  את  למלא  יכולתה 

הצוות המקצועי מיכולות החברה.  

השניה   המשפטית  הדעת  חוות  פי  על  ולכן  החסרים  המסמכים  את  השלימו  החברות  שטרית:  שתי  דוד 

שניתנה, שתיהן עומדות בתנאי הסף.  

בוצע שימוע לחב' אסיא. מטעם החברה השתתפו אסף וליאור פרץ  –  שני אחים שהינם בעלי החברה, וקבלן  

משנה של החברה אשר יבצע את מסלול האתלטיקה. מטעמנו השתתפו: מנהל מינהלת הסכם הגג, מנהל  

הפרויקט, י ועצת משפטית של המינהלת, יועץ הספורט  המלווה את המכרז ואנוכי.  

בנושא  ציפוי מסלול האתלטיקה  –  הדרישות הן מאוד גבוהות.  יועץ הספורט הדגיש בפני בעלי החברה שלא  

נסתפק בהתחייבות חב' אסיא  לעמידה בדרישות המכרז,  אלא גם קבלת אחריות של החברה המבצעת  כלפי  

העירייה.  
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לוח נושא  להם  הובהר  העבודה.  את  לבצע  היכולות  החברה  את  יכולות  החברה  –  התרשמתי  שיש  לבעלי 

הזמנים של מכרז זה במקביל למכרזים  הנוספים בהם זכו. 

ציינו   בכביש  6.  עבד  הרכבת,  מסילת  את  ביצע  בתחום.  ותק  עם  30  שנות  גדול  בקבלן  ניסיון  –  מדובר 

לוקחים   לא  כמוקד  ולכן  את  יבנה  ולקחת  ביבנה  החליטו  להתמקד  ליבנה.  מחוץ  פעילותם  את  שצמצמו 

עבודות נוספות בערים אחרות.  כיום הם לא עובדים במקומות אחרים  פרט לסיום עבודות גינון ומסירה של  

לשדרוג   של  העירייה  וכן  זכו  במכרז  פיתוח  לעבודות  אחד.  ביבנה  הם  עובדים  כקבלני  מסגרת  פרויקט 

כבישים והוספת נתיבים בעיר. 

כוח אדם  –  נאמר כי  העובדים יחולקו לשני צוותים, בראש כל צוות יעמוד אחד ממנהלי החברה אשר יהיה   

אחראי לפרויקט אחד בלבד.  בעלי החברה הציגו  מבנה ארגוני של כל צוות כולל שמות של בעלי התפקידים.     

כל צוות יטפל בפרוייקט אחד  ובמקרה הצורך יהיה גיבוי הדדי של הצוותים לשני הפ רוייקטים.  

הקבלן ערוך להתחיל בעבודות בתוך שבוע ימים. 

ציוד וכלי עבודה – ברשות החברה כל הכלים הכבדים הדרושים לביצוע העבודות. 

ערבויות  –  יש בידי העירייה   3  ערבויות של החברה:  150,000  ₪ עבור מכרז מסגרת לעבודות פיתוח, מליון  

את   לחייב  יכולים  איננו  הספורט.  קריית  סביבתי  פיתוח  למכרז   ₪ ומליון  וכיכרות,  כבישים  לשדרוג   ₪

החברה אך  ביקשנו  שהערבויות תהיינה כלליות לכל הפרויקטים, כדי  שבמידה ונמצא לנכון לחלט את כל  

הערבויות עבור פרויקט מסוים הדבר  יתאפשר. לא ה יתה התנגדות מצידם.  בנוסף תנאי התשלום  הם  שוטף  

+  60  .  בכל נקודת זמן העירייה תהייה חיבת לקבלן כ-  4  מלש"ח בגין עבודות שבוצעו בחודש השוטף  וזאת  

של  10  חודשים.  קרי:    ₪  לתקופה  כ  -  40  מליון  של  בסך  שביצועם מסתכם  כל    הפרויקטים  מתוך  חישוב 

יהיה  לעירייה  4  מליון ₪    נוספים  שנוכל   חשבון חדשי ממוצע בסך של כ-  4  מלש"ח  כלומר, פרט לערבות 

לעכב למקרה הצורך. בטחונות אלה יש בהם די והותר להבטיח ביצוע העבודה כנדרש.  

משה חזות: האם זו היתה ההתרשמות הרווחת של כל חברי הוועדה? 

לביצוע    הפרויקט   וממחויבותם  את  לבצע  אסיא  חב'  מיכולת  התרשמו  הוועדה  חברי  שטרית:  כל  דוד 

וההמלצה הינה של כל החברים. 

רועי גבאי: האם יש ב ונוס על סיום מוקדם מהקבוע בחוזה? 

דוד שטרית: אין בונוס.  

מסלול   הזר  לציפוי  מהמתקין  הרשאה  מכתב  הסף  דרשנו  להבהיר.  בתנאי  זמיר:  מבקש  עו"ד  יורם 

האתלטיקה, בו הוא מסמיך את הקבלן הישראלי להציגו כקבלן משנה.  

שתי החברות לא הציגו הרשאה ישירה  מ הקבלן הזר,  אלא דרך  נציגים  מקומיים. שני המציעים הציגו את  

אותה הטענה,  שלא ניתן להציג  אישור ישיר  מהמתקין הזר  אלא רק דרך נציג מקומי.  כשקבענו את התנאי  

הזה במכרז לא היינו מודעים לפרקטיקה בתחום. לכן מאחר ששניהם באו באותו טיעון,  ניתן לקבל זאת.  

המשנה   מקבלן  לאישור  הזר,  בנוסף  המתקין  ע"י  החתום  חלקי  אישור  הציגה  אסיא  חב'  לכך,  מעבר 

המקומי. 
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רועי גבאי:  האם זה לא יהווה בעיה מול מציעים פוטנציאליים שלא הגישו  כי אולי לא היה להם האישור  

הנדרש?  

עו"ד יורם זמיר:  זה לא אמור להוות בעיה.  ניתן לראות את ההרשאה באמצעות הנציג כהרשאה ישירה.  

גיל להב: בשימוע נשאלו נציגי החברה שאלות מקצועיות אשר נענו במלואן. כפי שנאמר, החברה קיימת  30  

יודעים את העבודה המקצועית ובנוסף עושים רושם של אנשים שנעים לעבוד   שנה.  התקבל הרושם שהם 

איתם, עובדה לא פחות חשובה. 

משה חזות:  לאחר שחב' אסיא השלימה את  המסמכים שנדרשו על פי תנאי הסף, וענתה  על שאלות חברי  

פיתוח   לביצוע  במכרז  כזוכה  בע"מ  קבלנית  חברה  על  אסיא  להכריז  אני  מציע  רצונם,  לשביעות  הוועדה 

סביבתי תומך לקריית הספורט. 

החלטה: 

הוחלט פה אחד להמליץ לראש העיר לקבל את אסיא חב' קבלנית בע"מ כזוכה במכרז לביצוע פיתוח  

סביבתי תומך לקריית הספורט. סך העבודות 21,114,335 ₪  כולל מע"מ.  

 ________________ 

משה חזות  

יו"ר הווע דה 

 ___________________________________________________________________________ 

 :ירהע שא רורשיא
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best and  רועי גבאי:  מציע כי בכתיבת המכרזים הבאים, בעיקר בתחום הנדל"ן, לשקול הוספת אופציה ש ל

final. המשמעות היא שנוכל לנהל מו"מ עם המציעים בהתאם לחוק, על מנת להוזיל מחירים ולקבל הנחות  
על ההצעות שניתנו.  

הנושא ייבדק.
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