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  2016במרץ,  15                                     
ה' אדר ב', תשע"ו              
          

 

 52/14פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 

 13/3/16מיום ראשון, ג' באדר ב', 
 

 נוכחים:

 סגן ומ"מ רה"ע ויו"ר הוועדה - מר משה חזות 

 סגן רה"ע חבר ועדה - ד"ר אהוד ויצמן 

 חברת מועצה וחברת ועדה  - לינה שרוןגב'  

 חברת מועצה וחברת ועדה - כהן-גב' רונית ארנפרוינד 

 חבר מועצה וחברת ועדה - מר מאיר בן הרוש 

 מנכ"ל העירייה - מר דוד שטרית 

 לשכה משפטית - אלטמן-עו"ד טובה שפירא 

 לשכה משפטית - עו"ד איתן בראש 

 הגזברית העיריי - גב' תמר קופר 

 מנהל אגף שפ"ע - מר יצחק איטח 

 מנהלת לשכת מנכ"ל - אורלי גולנסקיגב'  

 

  חסרים:

   חבר מועצה וחבר ועדה -        אימר רועי גב

 חבר מועצה וחבר ועדה -        מר אלי מזוז

 חבר מועצה וחבר ועדה -        מר יניב עמרני

 על סדר היום:

ני חשמל לתאורת רחובות, מוסדות העירייה ומבני אחזקת מתק – 1/2016דיון במכרז מס'  .1

 ציבור.

 תחזוקת מתקני מיזוג אוויר – 2/2016דיון במכרז מס'  .2

 אספקה והתקנת מתקני ספורט – 5/2015דיון במכרז מס'  .3

 מתן שרותי הנה"ח, חשבות, ייעוץ וליווי חשבונאי וכלכלי. - 6/2015דיון מחודש במכרז מס'  .4
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אחזקת מתקני חשמל לתאורת רחובות, מוסדות העירייה ומבני  – 161/20דיון במכרז מס'  .1

 ציבור

 : פורסם מכרז לאחזקת מתקני חשמל לתאורת רחובות, מוסדות העירייה ומבני ציבור.משה חזות

₪  544,560ולשנה ₪  45,380עבודות אחזקת פנסי תאורה ומרכזיות חשמל  לחודש עומד על סך 

 בתוספת מע"מ.

 פורט להלן:הצעות כמ 3הוגשו 

 ההצעה שם המציע מס'

 הנחה 23.5% עוזי ביטון חב' לעבודות חשמל  .1

 הנחה 18% מ. דרורי שרותי חשמל בע"מ  .2

 תוספת 18% מנוליד חרות מערכות בע"מ  .3

 הנחה 18% אומדן 

 

 מנהל אגף שפ"ע, מר יצחק איטח:

 3ן קצר תוך שעות, תיקו 72פנסים בתחזוקה חודשית. כל פנס החלפה תוך  7,000קיימים  .1
 שעות.

 שנים. 7פנסי לד לא הוכנסו למכרז, עדיין במסגרת האחריות של  450 .2

במוסדות חינוך וציבור הביצוע באישור מנהל בית ספר ואב בית עפ"י מחירון שהועבר מראש  .3
 כחלק מהמכרז.

הוגשה חוות דעת מקצועית וחוות דעת משפטית אשר על פיהן אין מניעה לבחור בהצעה  .4
 ר של עוזי ביטון חב' לעבודות חשמל.הזולה ביות

 :1החלטה מס' 

 

לאשר את ההצעה של עוזי ביטון חב' לעבודות הוחלט פה אחד להמליץ לראש העיר 

 .ובתנאי תיקון ליקוי טכני בהצעתו בתוך זמן קצוב חשמל כהצעה הזוכה

 

__________________ 

  משה חזות
 יו"ר הוועדה

 

 אישור ראש העיר:
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 תחזוקת מתקני מיזוג אוויר במוסדות העירייה – 2/2016 דיון במכרז מס' .2

 

 פורסם מכרז לתחזוקת מתקני מיזוג אוויר במוסדות העירייה.משה חזות: 

המציעים נתבקשו לתת הנחה באחוזים על מחיר ₪ .  329,440עלות תחזוקה שנתית עומדת על סך 

 זה.

 הצעות כמפורט להלן: 3הוגשו 

 ההצעה שם המציע מס'

 8.25% בע"מת.ד.ל   .1

 7% מילניום קירור ומיזוג אוויר בע"מ  .2

 9.7% חשמל קור פ.ז. בע"מ  .3

 5% אומדן 

 

 :יצחק איטחמנהל אגף שפ"ע, מר 

  החברה עובדת עם העירייה בשלוש השנים האחרונות לשביעות רצונה. .1

  חברי הוועדה מבקשים שאחת לשלושה חודשים תתבצע בדיקה יזומה של כל המזגנים. .2

ות דעת מקצועית וחוות דעת משפטית אשר על פיהן יש לבחור בהצעה הזולה הוגשו חו .3
 ביותר של חשמל קור פ.ז. בע"מ. 

 :2החלטה מס' 

לאשר את ההצעה של חשמל קור פ.ז. בע"מ הוחלט פה אחד להמליץ לראש העיר 

 .ובתנאי ליקוי פגם טכני בהצעתו בתוך זמן קצוב כהצעה הזוכה

 

__________________ 

 זות משה ח
 יו"ר הוועדה

 

 אישור ראש העיר:

 



 

 עיריית יבנה
 מזכירות העיריה

4 

 

 

 אספקה והתקנת מתקני ספורט – 5/2015.  דיון במכרז מס' 3 

 הצעות למכרז הנ"ל. המציעים נתבקשו לתת הנחה באחוזים על מחירי המכרז. 3הוגשו  משה חזות: 

 להלן ההצעות:

 ההצעה שם המציע מס'

 הנחה 10% סגולה ספורט הדרום בע"מ  .1

 הנחה 5.6% רטתעשיות רק ספו  .2

 הנחה 5% ספורט ליברמן  .3

 הנחה 5% אומדן 

 

 מנהל אגף שפ"ע, מר יצחק איטח:

 ספורט בעיר. מגרשי  60 -החלפת סלים תקניים עפ"י התקן החדש בכ .1

 פירוק סל קיים, החלפה, קבלת אישור ממכון התקנים. .2

 .מפקח מטעם העירייה  –יואב כהן בדיקות שנתיות מתבצעות אחת לשנה ע"י  .3

 

 :3החלטה מס' 

לאשר את ההצעה של סגולה ספורט הדרום הוחלט פה אחד להמליץ לראש העיר 

 .בהצעתה בתוך זמן קצוב טכנייםובתנאי ליקוי פגמים  בע"מ כהצעה הזוכה

 

__________________ 

 משה חזות 
 יו"ר הוועדה

 

 אישור ראש העיר:

 

 



 

 עיריית יבנה
 מזכירות העיריה

5 

 

 

 ות, ייעוץ וליווי חשבונאי וכלכלי.מתן שרותי הנה"ח, חשב - 6/2015דיון מחודש במכרז מס'  .4

כנגד שהועלו מכרז הנה"ח נוכח טענות חדשות אני מביא לדיון חוזר את ההחלטה בעניין  :משה חזות

ועדת מכרזים רשאית לדון מחדש בהחלטותיה ואף לשנותן, אבל אני מבקש הצעת חב' ברניר. 

ישיבת הוועדה. לאחר תו הצבע את יכול/רשאי לשנותלא להבדיל מהועדה כגוף חבר ועדה שלהדגיש 

שלא במסגרת דיון של הועדה  נגד או נמנע, לא יוכל לשנות את ההחלטה למחרת ,חבר שהצביע בעד

   .עצמה

בה הוחלט על זכיית חברת חלטת הועדה המכרז, בעקבות ה פרטי  את מכירים כולם לעניין המכרז, 

 מטעמה של חב' מרגד תבים מעו"ד, קיבלנו מכ"בר ניר"( ול בע"מ )להלן:הבר ניר שירותי ני

מרגד טוענים כי בהצעת בר ניר ובהתנהלות העירייה  .היו חילופים דברים בענייןו )להלן:"מרגד"(

 בנושא נפלו פגמים מהותיים. 

עלה שוב את הנושא לבחינה חוזרת בוועדת מכרזים בעקבות שאראש העיר הנחה אותי וביקש 

 .  ים של עורכי הדיןהמכתב

 וע"פ אילו קריטריונים יקבע הזוכה בו:אזכיר במכרז נקבע כיצד 

 באיכות המציעיםועדת המשנה המקצועית למכרז קבעה כי . 40%, מחיר 60%איכות קריטריונים : 

קיבלנו  ,בשנה. לכן₪ אלפי  154המהווים  10%ובה גקה הנחה ביענההצעת בר ניר שווים ובמחיר 

 .ניר כזוכה-את הצעתו של בר

טענות מרגד והתייחסות היועצת המשפטית, תשובת בר ניר ותשובת  שנשלח אליכם נמצאות בחומר

 משרד עורכי הדין ולדמן סומך.

ת אף לפני הדיון הקודם ואחזור ואעלה את העניין למען המשפטי פניתי ליועצת  ויצמן:א. ד"ר 

 , הצגתי חששניר( )בר תה לי חב' שנוהלה במשרדו של זיויהי (1998)בשנת  בזמנו הסדר הטוב. 

 בעבר בעניין הקשר שהיה לי עם החברהבצורה מסודרת  חומר הועברכן -כמו, לניגוד  עניינים

 שאין ניגוד עניינים כך שאני יכול להביע את דעתי בצורה חופשית.והיועצת המשפטית קבעה 

 ביע. ן ולהצשאכן אין ניגוד עניינים וד"ר א.ויצמן יכול להשתתף בדיו תמאשר -עו"ד שפירא אלטמן

 עמדתי נשלחה, רציונלגילוי נאות ואני ממשיכה באותו פרוצדורה לאהוד התחיל ב :כהן ארנפרוינדר.

אבל מה שיוחלט ואולי זו תהייה גם עמדתי בכאן אם יוחלט שכדי שחס וחלילה  פורסמה,ולראש העיר 

הבעתי את העמדה   .מניחה זאת על השולחןאני בגלל זה תהייה עילה שאני לא הגעתי בראש פתוח 

 , מעבר לעובדה שיטרטרו. הידע לא יסולא בפזעובדות 8ידע של אנשים שווה המון כסף, שאומרת ש

אם זאת שידע שווה מבחינת הארגון המון כסף והלכתי ואמרתי  שנות 30ממוצע של  את העובדים.

שורות לסוגיה והנה קיים דיון נוסף מסיבות כאלה ואחרות שאינם קהליך משפטי מאפשר דיון נוסף 

. למען הניקיון שקל שוב ונתייחס לכךית שהועדה קיבלה החלטהאז אני מבקשת שההזאת. 

 צביע אך זו עמדתי.א, אני לא  והשקיפות

לבחירת  בהתאם לקריטריונים שנקבעו במכרזבוועדת מכרזים אמורים להחליט  עו"ד אלטמן שפירא:

הניקוד  דון מחדש בהחלטה ואף לבחון את. הועדה רשאית לוהם איכות, מחיר, תנאי סף הזוכה.

  שניתן ע"י הועדה המקצועית. 
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בעקבות ממצא  מציעחר ונמצאו פגמים בתנאי הסף אנבחרה ההצעה הזולה אך מאכן  שטרית: ד.

להזמין את המציעים לשימוע , לברר את  תלפסול את ההחלטה הקודמחדש שלא היה בפני הוועדה 

 המכרזים. בפני וועדתולהעלות לדיון מחודש  העובדות

לעניין  הקודמתבישיבה  בפנינועפ"י הנתונים שהוצגו אנחנו החלטנו כמו שהחלטנו   ד"ר א.ויצמן:

תוך כדי  .מתבקשת הייתהחלטה הה מסקנות אלה היו זהות. עפ"יהתוצאות  - 60% האיכות במשקל

של בפרמטרים  לי ים ונאמרידע העובדקודם שאלתי את המנכ"ל באיזה צורה נלקח נושא הדיון ה

ות חווזה היה אמור להכיל את העניין. קראתי את החברה מהתרשמות כללית של  איכות היה סעיף

. מים בשני הצדדים מבחינת תנאי הסףטובה אלטמן  אשר הציגה שיש פגעוה"ד הדעת שהועבר ע"י 

 .יש לאמץ את ההצעה של היועץ המשפטי לקרוא להם לשימוע, להתרשם ולהחליט

טענה לניגוד בדבר הב"כ מרגד במכתב לעניין הטענות שהועלו  מבקש להתייחס  בראש:עו"ד א. 

ולא השתתפתי בוועדת  אני לא ערכתי את המכרז . של הח"מ ו/או המשרד בו הוא שותף עניינים

לא ואף עירייה, מוסרת שירותים לאיננה שכביכול קיים ניגוד עניינים, , חב' שחק המכרזים בנושא

אז כל . מניות בשחקכל אין ו/או מי מטעמי לי  בעתיד הנראה לעין.עם עיריית יבנה  עבודמתוכננת ל

אם שחק רק לצורך הדיון אף  עובדתית. לא נכוניםבפניית מרגד ויסודות עובדתיים  הקונספירציה

לבין  בר נירמפה ועד ניגוד עניינים בין לעירייה הרי קבלן  ביקורת שכר עובדיתה נותנת שירותי יהי

 אם יש שאלות אלי בבקשה. אני עומד לרשותכם מרחק רב . הבת  חברת

 האיתן בראש יוצא מהוועדעו"ד 

 מ.חזות : 

לאור חוו"ד  ניר-זכייה של חברת בר –החלטת וועדת מכרזים מציע לחברי הוועדה לבטל את  . 1

 של עוה"ד שפירא אלטמן בדבר פגם בהצעתו. 

 טית עו"ד טובה אלטמן שפירא אמץ את המלצת היועצת המשפלפה אחד  :הצבעה 

 . 24.2.2016מכרזים מיום בטל את החלטת וועדת ול 

 .כהן לא הצביעה-ב' רונית ארנפרוינדג 

 

 :4החלטה מס' 

 

 –החלטת וועדת מכרזים  לאשר את ההצעה לביטולהוחלט פה אחד להמליץ לראש העיר 

 . ם בהצעתולאור חוו"ד של עוה"ד שפירא אלטמן בדבר פג ניר-זכייה של חברת בר

 

__________________ 

 משה חזות 
 יו"ר הוועדה

 

 אישור ראש העיר:
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)ראו חוו"ד  להתייחס לסוגיית הפגמים בהצעות המציעיםניר ומרגד -לזמן את חברות בר . 2

מיום  –ופגם בהצעת מרגד חוו"ד  8.3.16עוה"ד אלטמן לעניין פגם בהצעת בר ניר מיום 

תקליט  ההקלטותדקות בפני כל חברי הוועדה וחברת  30-45כל חברה תציג בין  ,9.3.16

להביא לשימוע בפני הוועדה את המנהל המיועד כמו  תתבקשנההחברות  את כל השימוע.

 גם ראש צוות הנהלת חשבונות המיועד.

 .לזמן את החברות לשימוע בפני וועדת מכרזים הצבעה: פה אחד

 .כהן לא הצביעה-גב' רונית ארנפרוינד 

 

 

 :5ה מס' החלט

לזמן את החברות לשימוע בפני וועדת  הוחלט פה אחד להמליץ לראש העיר

 מכרזים

 

__________________ 

 משה חזות 
 יו"ר הוועדה

 

 אישור ראש העיר:

 

 

 


