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 אספקת שירותי גרירת גרוטאות רכב ורכבים מרשות הרבים בעיר. – 201711/ מס' מכרזדיון ב .1

 

 משה חזות: 

 בקש החזר הרכב לחזקתו בתוך הרכב יידה ובעל במי פורסם מכרז לאספקת שירותי גרירה בו נקבע כ

 ת מע"מ. בתוספ₪  250בסך של  קבועותמיום הגרירה, ישלם בעל הרכב הוצאות גרירה  90 -תקופת ה

  לסך הוצאות יומיות  אשר יגבו מבעל הרכב. אך ורקההצעה אותה נתבקשו המציעים לתת מתייחסת 

  כדלהלן: דניאלי דוד" בע"מ –הוגשה הצעה אחת בלבד ע"י "שער הגיא 

₪  30 -, ו(מדובר בסכום קבועמאחר ש עבור גרירה )אף על פי שלא נדרשו לתת הצעה לכך ₪  400 

 (עבור הוצאה יומית

 .ההצעה לא הוגשה בהתאם למתבקש במכרז לכן ההצעה פסולה 

 

מאחר שפורסם פעמיים מכרז לנושא זה, אין תועלת בפרסום מכרז נוסף.  ניתן לפנות   איתן בראש:עו"ד 

 ידון בהן וההחלטה לגבי הזוכה תובא לאישור ועדת המכרזים. מקצועילקבלת הצעות מחיר. צוות 

 

 עבודה ?מי מבצע כעת את ה :רועי גבאי

 

 נכון להיום אין לנו מי שיפנה את הגרוטאות והדבר נחוץ באופן מיידי.: משה חזות

 דניאלי דוד.  תבוצע פניה לקבלת הצעות מחיר –מעלה להצבעה פסילת ההצעה היחידה של שער הגיא 

 בחר תובא לאישור ועדת המכרזים.יאשר תבחנה ע"י צוות מקצועי בראשות מנכ"ל העירייה. ההצעה שת

 

 

 החלטה:

 דניאלי דוד"  –לפסול את ההצעה היחידה שהוגשה ע"י "שער הגיא חברי הוועדה ממליצים פה אחד . 1

 דרישות המכרז.ל בשל הגשתה בניגודבע"מ,      

 תבוצע פניה לקבלת הצעות מחיר אשר תבחנה ע"י צוות מקצועי בראשות מנכ"ל העירייה. . 2

 כרזים.ההצעה שתיבחר תובא לאישור ועדת המ    

 

________________ 

 משה חזות

 יו"ר הוועדה

 

 

 

 אישור ראש העיר:
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 קירוי והצללה של גנים ציבוריים בעיר. – 14/17מכרז מס' דיון ב .2

 

קונסטרוקציה מאוד מוגדרת  . במכרז פורטה: פורסם מכרז לקירוי והצללה של גנים ציבורייםמשה חזות

 הצעות כמפורט להלן:  7וברורה. הוגשו 

 

 שם המציע 'מס
 

 הנחה %

 13.2% פגודה פתרונות הצללה    .1

 15.28% מתקני פסגות   .2

 18.3% סככות ראשון בע"מ  .3

 20.1% קאבריט יצור ושיווק בע"מ  .4

 20.2% פטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ  .5

 26% מתקן גן )מ.א.( בע"מ  .6

 29% רשת וצל –אמיר אטיה   .7

 

יבוצעו ₪.  מליון  3.5 -בהיקף של כ ,גנים ציבוריים 42 -של כהצללה מדובר במכרז לקירוי ו עופר תורג'מן:

סוגים שונים של קירוי והצללה בהתאם למיקום ולשימוש הנעשה בגן )ספורט, שעשועים וכו'(. כל 

 רק חברות אלה עובדות בתחום. כמעט החברות מוכרות, ניתן לומר ש

 הפרויקט. היקףההסבר לדעתי לאחוזי ההנחה הגבוהים הוא 

 

ההצעה של "רשת וצל" שנתנה את אחוזי ההנחה . הנחה 5%הוא  שעופר נתן האומדן  משה חזות:

 30%. לפני כשנתיים ביצענו פרויקט דומה בו זכתה חב' פגודה אשר נתנה 29%הגבוהים ביותר עומדת על 

 מאוד.. בוצעה על ידם עבודה טובה הנחה. נציגי החברה הוזמנו לשימוע טרם קבלת ההחלטה

 שואל האם יש צורך בבחירת חברה אחת או יותר ?

 

יש לבחור בחברה אחת, אך על פי תנאי המכרז לעירייה שמורה הזכות להתקשר עם חברה  עופר תורג'מן:

 נוספת במידת הצורך.

 

 בטיחות העמודים עליהם מונח הקירוי.נושא : שואל בדבר אהוד ויצמן

 

אך ורק לאחר קבלת אישור קונסטרוקטור מטעם החברה : מתחילים בהתקנת קירוי עופר תורג'מן

 וקבלת אישור מכון התקנים לכל הפרטים המופיעים במכרז.

 

 מבקש לשמוע פרטים על חברת "רשת וצל". משה חזות:

 

: "רשת וצל" ביצעה עבודות בנתניה, פתח תקוה, כפר סבא, חולון ועוד. הגישה רשימת עופר תורג'מן

חברה ₪, מליון  7עומד על  2016יש בבעלותה מסגרייה. היקף כספי שלה לשנת המלצות בציון אנשי קשר. 

 עצמאית לא תלויה בגורם נוסף. סיפקה את כל האישורים שנדרשו.

 

 : האם שוחחת באופן אישי עם הממליצים ?אהוד ויצמן
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כדי ה אודות החברמאחר שכעת קיץ אין ממש עם מי לדבר, אך ביצעתי בדיקות נוספות  עופר תורג'מן:

ובהתאם לתוצאה ולעמידה בלוחות זמנים    יבוצע קירוי גן אחדלאמת את העמידה בדרישות. בכל מקרה, 

 .2נחליט אם להמשיך לעבוד עם "רשת וצל" או לעבור לחברה מס' 

 

 : במכרז הקודם ההצעה היתה למ"ר וכעת נתבקשו לתת אחוזי הנחה. שואל מה ההבדל ?רועי גבאי

 

 גם כעת ההצעה היא למ"ר, אך פורטו סוגי הצללות שונים.הבדל. אין : עופר תורג'מן

 

 : האם המחירים השתנו לעומת המכרז הקודם ?רועי גבאי

 

 : המחירים השתנו לטובתנו.עופר תורג'מן

 

 ל מתי הצפי להתקנה מאחר שתיכף מסתיים הקיץ ויש בלאי .שוא: רועי גבאי

 

 קבועות המשמשות לקיץ ולחורף.: מדובר בביצוע מיידי של הצללות עופר תורג'מן

 

 : מציע לבדוק כיצד ניתן להצליל בשעות עומס החום.רועי גבאי

 

לה. כל גן יבדק לגופו ובהתאם יוחלט על סוג ל: בדיוק מסיבה זו הגדרנו מספר סוגי הצעופר תורג'מן

 תיתן מענה לשעות עומס החום. רההצללה. ניתן גם לבצע הסטת הצללה אש

 

 קבע האומדן על ידו ?עופר נשאל כיצד נ

 

האומדן נקבע עפ"י טווח המחירים של השוק, על פי  עבודות שאנו מבצעים ועפ"י מחירון  עופר תורג'מן:

אחוז הנחת היקף. למרות כל זאת ניתנו מפחיתים הנחה ובנוסף  25%דקל אשר גם ממנו אנו מורידים 

 הנחות משמעותיות, לדעתי בעיקר בגלל היקף העבודות הרחב.

 

הנחה כהצעה הזוכה. היה והחברה לא  29%: מעלה להצבעה בחירת "רשת וצל" אשר נתנה ה חזותמש

 .ולהתקשר עימה 2מו"מ עם חברה מס'  לכים את מר עופר תורג'מן לנהיתעמוד בתנאי החוזה אנו מסמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 החלטה:
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חה על מחירי הנ 29%לבחור בהצעה של "רשת וצל" אשר נתנה את חברי הוועדה ממליצים פה אחד . 1

 המכרז.

"מתקן   -  2מציעה מס'  תופסק ההתקשרות עימה עם . במידה והחברה לא תעמוד בדרישות המכרז, 2

להוזלת  הוועדה מסמיכה את מר עופר תורג'מן לנהל מו"מהנה .  26%אשר נתנה  וגן )מ.א(" בע"מ

 ההצעה.

 

 

 

________________ 

 משה חזות

 יו"ר הוועדה

 

 

 

 

 

 

 עיר:אישור ראש ה

 


