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מכרז מס' 12/2017 – הקמת  מרכז צעירים ביבנה.   .1

משה חזות: פורסם מכרז לבניית מרכז לצעירים. התקבלו 4 הצעות כאשר ההצעה  הנמוכה ביותר גבוהה  

בכ- 25% מאומדן העירייה. להלן ההצעות: 

סך ההצעה כולל מע"משם המציעמס'
12,158,018.39א.ש. מקייטן 1.

10,491,451.72 שתית בע"מ  2. 

10,291,684.95 ליאם הנדסה  3.

11,625,867.63 קן התור הנדסה 4.
8,457,808.32 אומדן  

משה חזות: ניתנה לוועדה חוות דעת מקצועית וכן חוות דעת משפטית. מבקש ממר פנחס לתת סקירה על 

המכרז. 

פנחס טרבלסי: מדובר בהקמת מבנה פלדה, בחלקו דו קומתי, בשטח של כ-  600 מ"ר עם קונסטרוקציה 

מורכבת. ממוקם בסמוך להיכל התרבות.  

העירייה אינ נה יכולה לקבל  את ההצעה הזולה ביותר של חב' ליאם הנדסה משתי סיב ות: 

ההצעה של חב' ליאם בחלוקה למ"ר גבוהה מהמקובל.  .1
הפער בין הצעת ליאם לאומדן העירייה עומד על כ- 25%, חריגה משמעותית מהתקציב.   .2

דוד שטרית: משרד החינוך  מאשר סכום של   4,400 ₪  למ"ר. מדובר במחיר לא ריאלי מאחר שעלות מ"ר 

היא כ-  6,700 ₪.  העירייה תמיד נדרשת להשלים את ההפרש. במכרז זה מדובר במבנה פלדה עם  

קונסטרוקציה מורכבת  לכן  האומדן למ"ר הוא כ - 12,000 ₪ למ"ר. ההצעה של חב' ליאם הנדסה למ"ר  

הינה בסך של כ- 16,000 ₪ למ"ר, מחיר גבוה בכל קנה מידה. 

רועי גבאי: האם מותר משפטית לנהל מו"מ עם המציע הזול לצורך קבלת הנחה או שיש לבטל את המכרז?

דוד שטרית:  על פי דיני המכרזים לא ניתן לנהל מו"מ במהלך המכרז, אלא עם המציע שהוכרז כזוכה 

במכרז. מציע לבטל את המכרז ולפרסם מכרז חדש.  

לינה שרון: מה ישתנה במכרז החדש?

דוד שטרית: יבוצע שינוי בתכנון המבנה אשר יוזיל עלויות. 

מציע לפטור את הקבלנים אשר השתתפו במכרז זה מתשלום עבור השתתפות במכרז  חדש שיפורסם לנושא  

זה. 

משה חזות: מקובל. מעלה להצבעה ביטול המכרז מהנימוקים אשר פורטו לעיל.
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 החלטה:

הוחלט פה אחד  להמליץ לראש העיר לבטל את  המכרז להקמת מרכז צעירים ביבנה מהנימוקים אשר

פורטו לעיל. 

כמו כן, ממליצים לפטור את החברות אשר השתתפו במכרז זה מתשלום עבור רכישת חוברת המכרז  

הנוסף אשר יפורסם לנושא זה. 

 ________________ 

משה חזות  

יו"ר הווע דה 

אישור ראש העיר:
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מכרז מס' 9/2017 – עבודות פיתוח סביבתי תומך לקריית הספורט ביבנה   .2

משה חזות: מדובר ב מכרז בהיקף של  22 מליון ₪ כולל מע"מ. הוגשו 2 הצעות  כמפורט להלן.   

המחירים אינם כוללים מע"מ. 

₪ 20,483,471.01 רם חב' לעב' הנדסיות בניה ושוברי גלים בע"מ   .1
₪ 18,046,441 אסיא חב' קבלנית בע"מ   .2

 ₪ 18,756,220.32 אומדן 

העבודות   הסכם   הגג.  אתר  במסגרת  המבוצע  העל  תשת יות  של  הפרויקטים  באחד  סהל:  מדובר  בן  רון 

וכדורסל,   מסלול   כדורגל  וכולל  מגרשי  של  כ -  40  דונם  גינזבורג,   בשטח  הספר  בתי  שני  בין  ממוקם 

קבלן   יעבדו  תחת  קבלני משנה אשר  מורכב ממספר  הוקי מקורה  וכו'.  ביצוע  הפרויקט  מגרש  אתלטיקה, 

פוגע   נוסף  עיכוב  וכל  הספר  בתי  את  משמשים  שהמגרשים  מאחר  בהקדם  בביצוע  להתחיל  חשוב  ראשי. 

בפעילות.  מציין כי מכרז זה פורסם פעמיים. בפעם הראשונה  בחודש ספטמבר,  השתתפו בסיור  22  קבלנים  

אך אף אחד לא הגיש הצעה.  במכרז הראשון,  על פי הנחיית  רמ"י  ביקשנו להציע  הנחה  בלבד  ביחס לאומדן.  

במכרז השני  איפשרנו גם  מתן תוספת לאומדן. הוגשו 2 הצעות.   

של   ביצוע  כוללות  העבודות  כן,  הקיים.  כמו  הספורט  לאולם  פנימי  שיפוץ  העבודות  יבוצע  גם  במסגרת 

היה הצגת    במכרז  להשתתפות  מומחה מחו"ל.  לכן  תנאי  צוות  באורך  300  מטר,שיבוצע  ע"י  ריצה  מסלול 

מסמכים המעידים  על התקשרות עם חברה מתאימה לב יצוע העבודה על פי דרישות המכרז.   

המכרז הינו מורכב בשל אופי העבודה ובשל מספר רב של קבלני משנה.   

לינה שרון: מה הצפי לביצוע העבודות, שהרי מגרשים אלה אמורים לתת מענה לבתי הספר?  

הלימודים    שנת  לכל  מענה  יתן  המקורה  ההוקי  חודשים.  מגרש  עשרה  הוא  המשוער  סה ל:  הזמן  בן  רון 

הנוכחית. הנושא מתואם עם מנהלות בתי הספר.  

משה חזות: בידנו חוות דעת משפטית כתובה המתייחסת להצעות. מבקש מעו"ד יעקובסון להרחיב בנושא. 

עו"ד  חן יעקובסון:  כפי שפורט בחוות הדעת המשפטית, לשתי החברות יש חוסרים  ביחס לדרישות  תנאי  

הסף. 

מדובר בפגמים הניתנים לריפוי בזמן קצוב.  החוסרים של חב' אסיא הם:  

ביחס לתנאי  הסף של ביצוע  עבודות פיתוח ותשתית בתקופה שלמן  1.1.14  ועד ל -  30.6.17  בהיקף של  16    .1

מליון ₪ בממוצע שנתי  - הנתונים שהוצגו  לא מספיק ברורים. 

שלמן    לתקופה  ראשי  כקבלן   ₪ של  16  מליון  בהיקף  אחד  פרויקט  הדורש  הצגת  הסף  לתנאי  ביחס   .2

1.1.13  ועד 31.6.17  - חב' אסיא הציגה פרויקט אשר ביצועו התחיל קודם התקופה הנ"ל, בשנת 2012.  

ביחס לתנאי הסף הנוגע לאישור מחברת  הציפוי  –  הוצג אישור חלקי של חברת  ציפוי לצורך הצגתה    .3

כקבלנית משנה, במקום הרשאה ספציפית למציע מחברת הציפוי.  

לשני   ממליצים  לשלוח  אנו  הצעה.  לכן,  השניה  שהגישה  החברה  אצל  גם  קיים  זה  פגם  כי  יצויין 

המציעים מכתבי דרישה להבהרות והשלמות, על מנת לברר האם הם עומדים בתנאי הסף. 
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משה חזות: חב' אסיא זכתה במספר פרויקטים בעיר  -  ביצוע מעגלי תנועה, קרצוף וריבוד כבישים.  בנוסף  

הינה קבלנית מסגרת של העירייה. צריך לבחון האם החברה תוכל לעמוד בביצוע פרויקט נוסף בהיקף גדול.  

דוד שטרית:  הקבלן מוכר לנו כקבלן טוב. מאחר שההפרש בינו לבין ההצעה השניה הינו כ -  2  מליון ₪,  אני  

לא רואה מניעה לבחור בו כקבלן הזוכה, בכפוף להשלמת כל הפגמים שצויינו בחוות הדעת המשפטית.  

משה חזות: מציע למנות ועדה מקצועית אשר תזמן את הקבלן  לצורך קבלת הבהרות,  תוך מתן דגש לאופי  

העבודה המבוסס על  הפעלת  קבלני משנה רבים.  

מאחר   בחשבון  תבוא  לא  גדולה  שקבלת  הנחה  התרעתי  מלכתחילה  ידי.  על  נערך  המכרז  להב:  גיל 

הינה   הפרויקט. ההצעה שניתנה  גדולה היה מסכן את  נותן הנחה  מציע שהיה  ריאליים.  שהמחירים שלנו 

סבירה.  יחד עם זאת שימוע הינו הכרחי משתי סיבות: האחת,  מדובר בפרויקט יחודי  שחלקו העיקרי  הוא  

ניהול  –  ניצוח על  "תזמורת"   של כל קבלני המשנה  –  יש לבחון את היכולות שלו בנושא. השניה,  יש לוודא  

יכולת  עמידה בלוח הזמנים.   

משה חזות:  אנו נשלח לשני המציעים מכתבי דרישה להבהרות והשלמות בנוגע לעמידתם בתנאי הסף. כמו  

מנהל   מהנדס,  העירייה,  מנכ"ל  אסיא  את  לחב'  שימוע  ביצוע  מקצועית  לצורך  לועדה  ממנים  כן,  אנו 

הנושא   השימוע  וביצוע  השלמת  החוסרים  המינהלת.  לאחר  של  משפטי  ויועץ  המינהלת  מנהל  הפרויקט, 

יובא שנית לוועדת המכרזים לקבלת החלטה.  

ישיבת ועדת מכרזים לקבלת החלטות נקבעה ל יום רביעי, 22/11/17 בשעה 18:00.  

 ________________ 

משה חזות

יו"ר הווע דה 
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