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בתי ספר (נריה, ביאליק,  3 'קירוי והצללה של מגרשי ספורט ב – 3/2015. מכרז מס' 1

 אביר יעקב)

  הצעות המפורט להל+:  2הוגשו 
  

  ההצעה  ש� החברה  מס'

  כולל מע"מ+  193.52לפני מע"מ +  164  פגודה פתרונות הצללה בע"מ  . 1

  כולל מע"מ / 283  פטוריז הצללה וקירוי בע"מ  . 2

  למ"ר / 270הנחה =  5%כולל מע"מ + +  285  אומד�  

  

  :1מס'  החלטה
וכ+ לעני+  הוחלט פה אחד להזמי+ את חב' פגודה לשימוע לצור0 מת+ הבהרות בנוגע לפער בי+ הצעת� לאומד+

  .הניסיו+

  
  
  
עבודות ניקיו+ וטיאוט רחובות ושטחי�  איסו, ופינוי אשפה וביצוע – 4/2015מכרז מס' . 2

  פתוחי� 

  

  2מס'  החלטה

הוחלט פה אחד לדחות את קבלת ההחלטה בנושא המכרז לפינוי אשפה וביצוע עבודות ניקיו+ עד לקבלת חוות 

  דעת משפטית המתייחסת לפס"ד בנושא דחס שהועלה בדיו+ לעיל.
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  ש� המציע   

דחס מנו, ושירותי� 
  ע"מ) ב1979אשקלו+ (

  

פורד מערכות 
  מונציפאליות בע"מ

  אומד+

סה"כ   הנחה %
לאחר 
  הנחה

סה"כ   הנחה %
לאחר 
  הנחה

סה"כ   הנחה %
לאחר 
  הנחה

  פסולת ביתית מעורבת. 1  . פסולת2
  לטו� / 380 מחיר מרבי    

5%  361  1.1%  375.82  15%  323  

  פסולת יבשה. 2
  לטו� / 330מחיר מרבי     

1.5%  325.05  1.1%  326.37  10%  297  

  פסולת רטובה. 3
  לטו� / 330 מחיר מרבי    

1.5%  325.05  1.1%  326.37  15%  280  

  פינוי גז(. 1  . גז�3
  לטו� 310מחיר מרבי     

2%  303.8  1.1%  306.59  10%  279  

  פינוי גז( ו/ או פסולת . 2
    280 מחיר מרבי גושית    
  לטו�+    

1.5%  275.8  1.1%  276.92  15%  238  

מ"ק מהשכונה  25ינוי דחס+ בנפח פ. 4
  לפינוי בודד./  700מחיר מרבי . הירוקה

  

1.5%  689.5  1.1%  692.30  5%  665  

  
. הפרדה 5

במקור לשני 
זרמי� לרבות 

הצבת כלי 
  אצירה

   120. פינוי בודד של מיכל 1
  ליטר פסולת רטובה.    
  /. 12מחיר מרבי     

1.5%  11.82  1.1%  11.87  18%  9.84  

   120י בודד של מיכל . פינו2
  ליטר פסולת יבשה.    
  /. 12מחיר מרבי     

1.5%  11.82  1.1%  11.87  18%  9.84  

   360. פינוי בודד של מיכל 3
  ליטר פסולת רטובה.    
  /. 14מחיר מרבי     

1.5%  13.79  1.1%  13.85  18%  11.48  

   360. פינוי בודד של מיכל 4
  ליטר פסולת יבשה.    
  /. 14בי מחיר מר    

1.5%  13.79  1.1%  13.85  18%  11.48  

  . פינוי בודד של מיכל 5
  ליטר פסולת  1,100    
  רטובה.    
   . /15.5מחיר מרבי     

1.5%  15.2675  1.1%  15.33  18%  12.71  

. פינוי בודד של מיכל 6
  ליטר פסולת יבשה. 1,100

  /. 15.5מחיר מרבי 

1.5%  15.2675  1.1%  15.33  18%  12.71  

מת+ שירותי ניקיו+ וטיאוט רחובות . 6
  ושטחי� פתוחי�.

  לק"מ מקיר לקיר./  390מחיר מרבי 

2%  382.2  1.1%  385.7  5%  370  

  
. הצעת מחיר 7

להעסקת עובדי� 
נוספי� על פי 
  דרישה בכתב

  . עובד ניקיו� נוס) 1
  ש' יומיות.  8 �ל    
   330מחיר מרבי     
  ליו(.+     

1.5%  325.05  1.1%  326.37  5%  313  

  . עובד ניקיו� נוס) 2
  ש' יומיות  8 �ל    
  ביו( מנוחה.    
  +  430מחיר מרבי    

1.5%  423.55  1.1%  425.27  5%  408  

. הצעת מחיר 8
לשירותי ניקיו+ 
כלליי� על פי 
  דרישה בכתב

. העמדת מכונת 1
 בינוניתטיאוט 

קוב  5קיבולת 
ש'  8 � ומעלה ונהג ל

  עבודה יומיות.
  +. 1600י מחיר מרב

1.5%  1,576  1.1%  1,582.40  18%  1,312  

. העמדת מכונת 2
 קטנהטיאוט 

קוב  5קיבולת 
ש'  8 � ומעלה ונהג ל

  עבודה יומיות.
  +. 1500מחיר מרבי 

1.5%  1,477.5  1.1%  1,483.5  10%  1,350  

.העמדת מכונת 3
  גדולה טיאוט

קוב  5קיבולת 
ש'  8 � ומעלה ונהג ל

  עבודה יומיות.
 1750י מחיר מרב

  ש"ח.

1.5%  1,723.75  1.1%  1,730.75  15%  1,487  
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   400בניית קונסרבטוריו+ עירוני וביצוע עבודות פיתוח במגרש  – 2/2015מכרז מס' . 3

 

היק) העבודות עומד מדובר בבניית קונסרבטוריו� הממוק( בי� הנחל לבי� ביה"ס לאמנויות.   משה חזות:
  המציעי( לנקוב באחוז הנחה על סכו( זה.על . לפני מע"מ + 10,133,688על ס0 

ס0 ההצעה לאחר הנחה  הנחה. 2.1%מ אשר נתנה ע"י חב' "שתית" בע"הוגשה הצעה אחת בלבד 
  .חוות דעת מקצועית ומשפטיתמצ"ב  כולל מע"מ. 11,706,616

  מבקש מפנחס לתת סקירה על המכרז כולל התייחסות למציע יחיד.
  ובחלקו  בחלקו משתי קומותהמורכב  רמ" 1700של בניית פשוט : מדובר בפרוייקט לא פנחס טרבלסי

בנינו את ההצעה לשני שלבי(: שלב א' כל מקומות ישיבה.  300אודיטוריו( שקוע באדמה אשר יכיל 
השארנו אפשרות לקבל הצעה  . שלב ב': ביצוע פני( האודיטוריו(.הפרויקט למעט פני( האודיטוריו(

   א'. נתו� זה היה ידוע לקבלני(. לביצוע פני( א0 לא לבצעה בשלב
קבלני(, א0 לבסו) הוגשה הצעה אחת. לדעתי הסיבה לכ0 היא המיקו( הצר  11לסיור הקבלני( הגיעו 

על גישה ע( ציוד בניה. יתרה מכ0, המבנה  מקשהוהכניסה מצד דרו( לאתר ולא מכיוו� ביה"ס. הדבר 
כדי   ,4הצבנו דרישה לקבלני( בסיווג ג' ס), בנו רוב השטח כ0 שההתנהלות בשטח תהיה קשה.יתפרס על 

  .בניה מורכבתלחסו0 לעירייה בעיות מול קבלני( שאינ( בעלי ניסיו� עשיר ב
  מציע כי להבא תוצג בפני החברי( תמונה להמחשה של המבנה המתוכנ�.: אלי מזוז

  : הערת0 מתקבלת, בעלי המקצוע יקחו זאת לתשומת ליב(.משה חזות
  אתגרי( קשי(, כגו� בניית הסדנא לאמנות.קיבלנו הוא מצויי� והקבל� עמד באני חושב שהמחיר ש

  מדוע דוקא שטח זה נבחר לקורסרבטוריו� ? רונית:
קונסרבטוריו� לעשות שימוש בס לאומנויות אשר אמור בגלל קרבתו לביה"המיקו( נבחר  פנחס טרבלסי:

החברה בנתה את כפי שכבר נאמר . י(חב' שתית בעלת ניסיו� בבניית מבני( מורכב במהל0 הלימודי(.
  . כמו כ�, התקבלו המלצות טובות.הסדנא לאומנות ביבנה בתנאי( לא פשוטי( מבחינת הדרישות

   בדרישות.במכרז נקבע מנגנו� להטלת קנסות במקרה של אי עמידה  משה חזות:
  הא( העירייה מממשת את סעי) הקנסות ? רועי גבאי:

צל את סעי) הקנסות מאחר שאי� סעי) נגדי המעניק בונוס במקרה של כמעט ואי אפשר לנ שמעו+ חזות:
  . שנקבע סיו( עבודות טר( המועד

  הינו סופי ?הסכו( לתשלו( : שואלת הא( לינה שרו+
  : הסכו( אינו סופי מאחר שהמכרז אינו פאושלי אלא על פי כמויות.פנחס טרבלסי

ת פיתוח עבודו קונסרבטורו� עירוני וביצוע : מעלה להצבעה את ההצעה של חב' שתית לבנייתמשה חזות
 11,706,616ס0 ההצעה לאחר הנחה  .על מחירי המכרז הנחה 2.1%אשר נתנה  בשכונה הירוקה 400במגרש 

  כולל מע"מ.
  

  :3מס'  החלטה
לקבל את ההצעה היחידה של חב' שתית בע"מ לבניית  לראש העיר, פה אחד, חברי הוועדה ממליצי�

הנחה על מחירי  2.1%בשכ' הירוקה, אשר נתנה  400י וביצוע עבודות פיתוח במגרש קונסרבטוריו+ עירונ
  כולל מע"מ. 011,706,616 ההצעה לאחר הנחה ס. המכרז

  
  

________________  
  משה חזות

  יו"ר הוועדה              
  
  

   ___________________________________________אישור ראש העיר:
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 האלו+. –ביצוע מעגל תנועה בצומת הרחובות דואני  – 5/2015מכרז מס' . 4

שעמדו  על המציעי( היה לנקוב באחוז הנחה על מחירי המפרט . הצעות למכרז הנ"ל 3הוגשו   משה חזות: 

   מער0 ההצעה. 5%ולהפקיד ערבות בגובה  כולל מע"מ+  1,472,216.38על ס0 

 :המקצועית והמשפטיתדעת הוהתייחסות והערות המתייחסות לחוות  להל� פירוט ההצעות

  הערות  סה"כ לאחר הנחה  הנחה %  ש� המציע  

  :ההצעה פסולה  +  1,236,661.7  26%  עמית הנדסה אזרחית בע"מ   .1
הנחה     �16%. הסכו( מתייחס ל1

  הנחה. 26% �ולא ל    
  . סכו( הערבות אינו תוא( 2 

 את דרישות המכרז    
  כשרהההצעה   +  1,148,329  22%  צ' קבל� לעב' עפר חשמל ופיתוחטא   .2

  ההצעה פסולה  1,288,189.33  12.5%  יכימובי* סויסה בע"מ   .3
סכו( הערבות אינו עומד 

  בדרישות המכרז.

    +  1,472,216.38  ���   אומד�   .4

  * המחירי� כוללי� מע"מ.

  .טאצ' הצעה אחת כשרה בלבד של חב'שתי הצעות נפסלו ונותרה : עפ"י חוות הדעת המשפטית משה חזות

  אבקש מיעקב לתת סקירה על המכרז.

, תאורה, תיעול וניקוז. חברת טאצ' מוכרת לנו משני פרויקטי( ההמכרז כולל סליליעקב שלוסברג: 

שביצעו בעיר: שיקו( שד' הסנהדרי� כקבלני משנה מטע( חב' גני בר וכ� בביצוע עבודות ריבוד כבישי( 

אביב, גבעת שמואל �החברה ביצעה עבודות דומות ג( בלוד, מודיעי�, תל  עות רצוננו.עבדו לשביבעיר. 

  וההמלצות טובות.

. מבצע עבודות חשמל, עפר וכו, עובדה המאפשרת במכרזתנועה ההסדרי את : הקבל� מבצע ג( משה חזות

   לו להוזיל עלויות.

רוקה ברחוב התור�, אי� מרחב תנועה בלי יש לי חוויה לא נעימה ע( כיכרות, כגו�: בשכונה הי אלי מזוז:

לעלות על המדרכה. הכיכר מתוכננת במקו( מרכזי ועמוס בתנועה, חשוב שתנאי השטח יאפשרו כיכר 

  . א( הדבר לא מתאפשר עדי) להשאיר את הרמזור הקיי(.רחבה ומרווחת

י את התנגדותי הבעת ,טר( היציאה למכרז בנושאאומר במאמר מוסגר שבישיבות שהתקיימו  משה חזות:

עלולה  לדו נתיבי  במרכזה ההופ0 אשר בה נתיב אחד  מאחר שכיכר ,תוכנית הנוכחיתהכיכר בלבניית 

  במבנה זה.לגרו( לתאונות. הייתי בדעת מיעוט והוחלט לצאת למכרז 

דואני יש תנועה רבה א0 זורמת. חשוב לבדוק את איכות החברה, �במעגל התנועה ז'בוטינסקי אהוד ויצמ+:

שלה. לפני החלטה על ביצוע כיכר בוצעה בדיקת עומס תנועה עפ"י ספירה ע"י יוע* תנועה. ינות וניסיו� רצ

  הכיכר תוריד את רמת התאונות ותשפר את זרימת התנועה. 

ממשרד  מבקש לומר שהתקבלו כל האישורי( לביצוע מעגל התנועה טר( היציאה למכרז: משה חזות

  , כ0 שמבחינתי הכל בסדר.התחבורה, יועצי תחבורה ומתכנני(

ביוב וניקוז כדי לפתור את בעיית ההצפות  החלפת תשתיתהא( המכרז כולל ביצוע  הרוש:'מאיר ב+

  במקו( 
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: בכל מה שקשור למי( וביוב יש התחייבות של תאגיד מי יבנה.במקרה של פגיעה בתשתיות יעקב שלוסברג

  "י התאגיד.במהל0 הביצוע התיקו� יבוצע ע

  : מה הערכת הזמ� לביצוע הפרויקט ?ושהר'מאיר ב+

  יו( קלנדריי(. 120: יעקב שלוסברג

האלו� א0 לא אישרה את התצורה של המעגל. אני � מועצת העיר אישרה מעגל תנועה בדואני רועי גבאי:

  וג זה ראוי לתת פרטי( יותר מלאי(.מסבמועצה אישור חושב שלפני כל 

  אנשי מקצוע.בסמכות תצורה אלא א0 ורק לא בסמכות הוועדה להחליט על  טובה אלטמ+:

בהלי0 קבלת ההחלטות משה, כמחזיק תיק התחבורה, הביע את התנגדותו לבניית כיכר  אהוד ויצמ+:

  , ומשכ0 אנו סומכי( על אנשי המקצוע.לא התקבלה בתצורה זו א0 דעתו

להשמע במועצה טר( לדעתי, עובדי עירייה שהתנגדו לפרוייקט מסויי(, דעת( צריכה  רונית ארנפרוינד:

  קבלת ההחלטה.

קבל� לעב' עפר חשמל  טאצ'שנותרה של חב' הכשרה ה דמעלה להצבעה את ההצעה היחי משה חזות:

  כולל מע"מ.  +  1,148,329הנחה על מחירי המכרז. סה"כ לאחר הנחה  22%אשרה נתנה   ופיתוח

  

  הצבעה: 

  רועי גבאי. ) משה חזות, אהוד ויצמ+, אלי מזוז, לינה שרו+,6(  בעד:  

  ) : רונית ארנפרויד כה+1(נמנעת: 

  

  :3מס'  החלטה

 ההצעה היחידה הכשרה שנותרה של חב' טאצ'לראש העיר לקבל את  ברוב קולותחברי הוועדה ממליצי� 

/  1,148,329הנחה על מחירי המכרז. סה"כ לאחר הנחה  22%אשרה נתנה   קבל+ לעב' עפר חשמל ופיתוח

  כולל מע"מ.

  
  

________________  
  משה חזות

  יו"ר הוועדה             
  

  

  ___________________________________________אישור ראש העיר:
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מת+ שירותי חכירה תפעולית (ליסינג) של כלי רכב: פיאט דוקאטו/  – 7/2015מכרז מס' . 5

  פיג'ו בוקסר. 

 

 /  7,150מ העומדת על ס0 נויות בע"ע"י נ.ב. דניאל סוכ בלבד למכרז הנ"ל הוגשה הצעה אחת: משה חזות

  חודשי�. 36למש0  ולל מע"מכלחודש 

  :  שלהל�  לחודש, זאת בהתבסס על מחירוני כלי הרכב+  7,500מד על ס0 ואומד� העירייה ע

  +.  300,900 –פיאט דוקאטו + ,  278,490 –פיג'ו בוקסר 

  .+ 7,902ת על ס0 עוד צויי� באומד� שהצעת מחיר של משכ"ל לרכב פיג'ו בוקסר עומד

  מצ"ב חוות דעת מקצועית ומשפטית.

: עד כה התקשרנו בליסינג ע( החברה למשק. כעת אנו אמורי( להחזיר את הרכב. טר( מאיר אלמעל�

לט לצאת במכרז אשר היו נמוכות מההצעה של חב' משכ"ל. לכ� הוחיציאה למכרז קיבלנו הצעות מחיר 

  עובדות ע( הדגמי( שביקשנו.  �ניינו מספר חברות א0 אינהתע ולא להתקשר שוב דר0 משכ"ל. במכרז 

. טיפולי( שוטפי( יבוצעו תו0 רות ינת� באשדודקיי( ג( יתרו� במת� השירות. השי ,מעבר ליתרו� המחיר

להשאיר את הרכב במוס0 עד סו) יו( וא( הטיפול עלינו בה(  שעתיי(. לעומת טיפולי( דר0 משכ"ל�שעה

  י.לא הסתיי( נית� רכב חליפ

  מציע שכל מה שהובטח למאיר בע"פ לגבי הטיפולי( ע"י הסוכנות ינת� בכתב ויצור) להסכ(.: אהוד ויצמ+

למת� שרותי חכירה מעלה להצבעה את ההצעה היחידה של חב' נ.ב. דניאל סוכנויות בע"מ  משה חזות:

  חודשי(.  36לחודש למש0 +  7,150ס0  בתפעולית של רכב מסוג פיאט דוקאטו, 

  

  :3מס'  ההחלט

בע"מ למת+ שירותי סוכנויות דניאל ההצעה של נ.ב. לקבל את לראש העיר חברי הוועדה ממליצי� פה אחד 

  חודשי�. 36לחודש למש0 /  7,150ס0 במסוג פיאט דוקאטו, חכירה תפעולית של רכב 

  
  

________________  
  משה חזות

  יו"ר הוועדה             
  

  

  

  ___________________________________________אישור ראש העיר:
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 אספקת שירותי גביה ואכיפה כוללי� לעיר. – 1/2015מכרז מס' .  6

  

פורס( מכרז לאספקת שירותי גביה ואכיפה כוללי( לעיר. המציעי( נתבקשו לנקוב באחוז  משה חזות:

( מחמירי( לפני מע"מ. במכרז נדרשו תנאי 1.7%עלה על יהתמורה שיקבלו מס0 הגביה בעיר, אשר לא 

  שני( ברשויות. 10ביותר, כגו�: נסיו� של 

  הצעות: 2הוגשו 

  1.67% –. מילג( שירותי( לעיר 1

  .1.63% –. מגע"ר 2

  1.7%אומד� העיריה עמד על 

  .שתי ההצעות כשרותעל פי חוות הדעת המשפטית המצ"ב 

. עד כה עבדו בתמורה 2009ע( עיריית יבנה משנת  תחברת מגע"ר אשר נתנה את ההצעה הזולה ביותר עובד

  מס0 הגביה. החוזה שיחת( יכנס לתוקפו רק בחודש ספטמבר, ע( תו( החוזה הנוכחי. 1.71%של 

  מבקש מגזבר העירייה מר שמעו� חזות לתת סקירה על המכרז.

גביה שוטפת ל: השינוי המהותי שהוספנו במכרז  הוא הצבת יעדי( לחיוב ולשלילה. הוצב יעד שמעו+ חזות

  . אי עמידה בר) שנקבע יגרור חיוב החברה בסכו( החסר.17%ביית חובות אבודי( של  וג 92%של 

  המטרה היא דרבו� החברה לביצוע אחוזי גביה עפ"י הקבוע בחוזה. 

: חושש כי שיטה זו תגרו( להפעלת לח* גביה מוגז( על התושבי(. שואל מה אחוז הגביה הממוצע אלי מזוז

  שנות עבודת החברה בעיר ? 6במש0 

תוא( ליעד שהצבנו במכרז, לכ� אי� חשש שיופעל לח* נוס) על   92% � : האחוז הממוצע הוא כ שמעו+ חזות

  התושבי(. 

עולה בדיוני( והוא נעשה ג(  92% �: כיו"ר ועדת כספי(, נושא המאמ* להגדיל את הגביה לאהוד ויצמ+

  זה.בשני( האחרונות על מנת להקטי� את הגרעו�. כעת הנושא רק מעוג� בחו

  : מביעה חשש שמנגנו� התשלו( החדש יפגע בתושבי( .רונית ארנפרוינד

ר לאספקת שירותי גביה ואכיפה כוללי( ": מעלה להצבעה את ההצעה הזולה ביותר של חב' מגעמשה חזות

  תמורה מס0 הגביה . 1.63%לעיר העומדת על 

  הצבעה: 

  רועי גבאי. ) משה חזות, אהוד ויצמ+, אלי מזוז, לינה שרו+,6(  בעד:  

  ) : רונית ארנפרויד כה+1(נמנעת: 

  :6מס'  החלטה

ר לאספקת "חב' מגעהזולה ביותר של חברי הוועדה ממליצי� ברוב קולות לראש העיר לקבל את ההצעה 

  תמורה מס0 הגביה. 1.63%שירותי גביה ואכיפה כוללי� לעיר העומדת על 

  
________________  

  משה חזות
  יו"ר הוועדה              
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  ___________________________________________ישור ראש העיר:א


