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    מכרז מסגרת למאגר בעלי מקצוע בתחומים: מסגרות, שיפוצים, דלתות,  – 6/2017דיון במכרז  . 1

 איטום, אלומיניום, פיתוח וסימוני כבישים.     

 
 

ת הוחלט על ביצוע שימוע למספר מציעים ע"י מר עופר לבירור ועדת מכרזים הקודמ בישיבת : משה חזות

סיבת מתן הנחה גבוהה באופן משמעותי/ או בירור המלצות וניסיון. נשמע מעופר את המלצותיו לאחר 

 השימועים.

 

 עופר תורג'מן: 

 איטום: . עבודות 1

 הנחה.  7%האומדן היה 

וכן המלצות חריגות ללא ציון אנשי קשר לצורך בדיקה. בנוסף נבדק  39.5%נתן הנחה של  אמל חלבי

הקשר שלו עם פדל חלבי. מדובר בבני דודים, אמל התבקש לתת המלצות נוספות מפורטות וכן מכתב 

מפורט בדבר התחשיב הכלכלי אשר יצדיק עמידה בהנחה שנתן. ממליץ לא לאשר אותו עד להשלמת 

 הנדרש.

אמל משמש גם העובדת עם חברות גדולות.  הנחה. מדובר בחברה עצמאית, מסודרת 25%נתן  – חלבי פדל

 , יכול לעמוד בהנחה שהציע. ממליץ לאשר אותו כזוכה.נבדקו ההמלצות. כיועץ בנושא איטום

ו הנחה. מדובר בקבלן איטום יבנאי מוכר וותיק. יש לו מחסן ביבנה אשר מאפשר ל 36%נתן  – לוי אברהם

לוי אברהם ביקש להסירו מרשימת הקבלנים באם אמל חלבי יאושר  –להוזיל עלויות. מבקש לציין סייג 

 הנחה. 39.5%עם 

 .מבקש להבין מאיזו סיבה ירצה ליסוג מהצעתו ?  האם מותר לו לחזור מהצעתו בשלב זה רועי גבאי:

 : ניתן לבקש זאת אך הערבות שהגיש למכרז תחולט.איתן בראש

. עפ"י מנגנון העבודה המפורט 2: אם אמל חלבי יאושר מר לוי אברהם יהיה תמיד מספר תורג'מןעופר 

עליהם לתת הנחה נוספת בה במכרז, לפני כל עבודה גדולה יש לקבל הצעות מחיר מהקבלנים שאושרו,  

 להנחה שניתנה במכרז. הוא יוצא מתוך הנחה שסיכוייו לקבל עבודה הנם נמוכים אם בכלל.

 .אנו פועלים על פי השיטה בה עובדים בחשכ"ל ובמשכ"ל טרית:דוד ש

 נתנו הנחה כמעט זהה כך שאין בעיה.ברוב הפרקים הקבלנים  עופר תורג'מן:

 

  :1החלטה מס' 

 לביצוע עבודות איטום. הנחה(  36%הנחה(  ולוי אברהם ) 25%) . מאשרים פה אחד את פדל חלבי1

 נדרש.ה. הצעת אמל חלבי תובא לאישור לאחר השלמת 2

 

 סימוני כבישים:. 2

 

 600 -הנחה. מדובר בחברה גדולה אשר מעסיקה כ 52%נתנה  –דרך חדשה בתנועה  עופר תורג'מן:

. מציע לתת להם עבודה אחת. אם העבודה תבוצע שלא לשביעות רצוננו נפסיק 6עובדים. עובדת בכביש 

 ברה.עם החאת ההתקשרות 

  :2החלטה מס' 



 
 עיריית יבנה

 מזכירות העירייה

3 
 

 .52%הנחה של  – מאשרים פה אחד את "דרך חדשה בתנועה" לביצוע עבודות סימוני כבישים

 

 

 מסגרות ושיפוצים:. 3

 11.5%הנחה ולתחום שיפוצים  12.7%נתנו הצעתם לתחום מסגרות  –חב' א.ש.ס.ע יזמות ובניה בע"מ 

מאחר שנתנו המלצות חריגות ובהיקפים גדולים הוזמנו לשימוע. התרשמתי שמדובר בחברה  הנחה.

 רצינית ולכן ממליץ לאשר אותה בתחום המסגרות והשיפוצים.

 

 :3החלטה מס' 

הנחה(  ועבודות  11.5%מאשרים פה אחד את א.ש.ע.ס. יזמות ובניה בע"מ כקבלנים  לביצוע שיפוצים )

 הנחה(. 12.7%מסגרות )

 

 

 
 
 

_____________________ 
 משה חזות

 יו"ר הוועדה
 
 
 
 

 
 אישור ראש העיר:
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בשכונה  211וח במגרש ביצוע עבודות בניית בית ספר מקיף שש שנתי ועבודות פית – 3/2017מכרז . 2

 שימוע לחב' רמת הנדסה ובניה בע"מ -הירוקה בעיר 

 

, האחת ע"י חב' שתית אשר נתנה הצעות למכרז לבניית בית ספר מקיף שש שנתי שתיהוגשו : משה חזות

 5 -. הפער בין ההצעות הינו כ9%והשניה ע"י חב' רמת הנדסה ובניה אשר נתנה הנחה של  1.1%הנחה של 

ולכן החלטנו להזמין את נציגיה לשימוע כדי לעמוד על  טרם עבדה עבור העירייהחברת רמת ₪. מליון 

 רה ויכולותיה.טיב החב

 

כולל בניית מרכז מסחרי אשר בו האינטגרציה מורכבת יותר מבניית בית  החברה : הניסיון שלקובי נעים

 ספר.

 לגבי ההיקף הכספי הנדרש, בית הספר יבנה בשלבים מאחר שגם המימון ממשרד החינוך יועבר לנו

 שני השלבים.. דרישה זו  צויינה במכרז כדי להבטיח שאותו קבלן יבנה את בשלבים

 

 : היה והקבלן לא יעמוד בדרישות בבניית שלב א' האם אפשר להחליפו ?רועי גבאי

 

 : בוודאי. אנו יכולים לצאת במכרז חדש.דוד שטרית

 

 ****מצטרפים לישיבה נציגי חב' רמת בניה והנדסה בע"מ ****

 מהנדס החברה. –. מר מוחמד 1

 .מנהל פרוייקטים כללי בחברה –. מר אשרף 2

 

היקף העבודה שהחברה החברה, : מציג את הנוכחים ומבקש מנציגי החברה לשמוע על משה חזות

 מבצעת, מספר עובדים וכו'.

 

 . . מדובר בחברת בוטיק משפחתית. הבעלים הוא גברי עדנאןשנה 20 -כ : חב' רמת בניה נוסדה לפנימוחמד

 בחו"ל, אך אנו מוסמכים לענות על כל שאלה. ונבצר ממנכ"ל החברה להשתתף בשימוע בגלל שהות

, עובדים בכל הארץאנו כקבלן ראשי.  5בואדי ערה ובתל אביב. לחברה סיווג  משרדי החברה ממוקמים

 . ואף יותר ביצענו פרויקטים גדולים בסדר הגודל הנדרש במכרז

חיזוקים של המרתפים.  בנינו מבנה ממוגן +  - דוגמאות: בניית מבנה בבית חולים אסותא שברמת החייל

 100 -בתחילה בנינו שלד ומעטפת ובשלב השני זכינו גם בביצוע עבודות גמר. היקף הפרויקט כולו כ

 ₪. .ליוןימ

 

 אם כך מדוע לא ציינתם זאת במכרז?: דוד שטרית

 

 : לא נדרשנו לכך.מוחמד

 

 האם בניתם בתי ספר?: דוד שטרית
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 מליון. 16לאנגלית ברמלה  ובנינו בית ספר בואדי ערה בהיקף של בנינו בית ספר  2010: בשנת מוחמד

 

 : איזה עוד פרויקטים ביצעתם?משה חזות

 

בפארק המים ביבנה. בנינו גם את מחסני להב, ביצענו בהיקף גדול : לפני כשנה ביצענו שיפוץ מוחמד

שה. בנינו גם את המרכז בנינו את המבנה ברחובות החד –אנו קבלן ראשי של שופרסל  עבודות פנים וגמר.

. בניננו פרוייקטים רבים מפנים בעניין לאתר האינטרנט המסחרי בכוכב הצפון וגם בנינו באם המושבות

 ועובר עם חברי הועדה על הפרוייקטים השונים המפורטים באתר. של החברה

 

בספטמבר : אתם מודעים ללוח הזמנים של הבנייה? שלב א' של בית הספר אמור להפתח משה חזות

 האם חישבתם נכון את  העבודות?₪. מליון  5 -שהם כ 9%. כמו כן, ניתנה הנחה של 2018

 

 .אנחנו עומדים אחר הצעתנו.: אנו מודעים ללו"ז. לגבי ההנחה, מוחמד

 

: מטרת הדיון לוודא שאתם מבינים את הדרישות ויכולים לעמוד במשימה באיכות טובה קובי נעים

בית ספר אינה מורכבת אך יש לה אינטגרציה שונה. צריך לקבל אישור כיבוי אש. בניית  ובעמידה בלו"ז.

 מבקש לשמוע על מערכת אינטגרציה במקומות אחרים,  בדגש על כיבוי אש.

 

 : בקניון בת ים ביצענו אינטגרציה, שחרור עשן, לוחות חשמל וכו'.אשרף

 

יחות, נגישות וכו' ויש לעשות סנכרון מספר מרובה של יועצים, בטמורכב : הפרויקט שלנו קובי נעים

 ולדאוג לתאום מערכות. האם אתם יודעים לעשות זאת ?

 

 .והוא בעל ניסיון בנושא : אנו מעסיקים בחברה מהנדס שתפקידו תאום מערכות בלבדאשרף

 

 : מה שם המהנדס ?דוד שטרית

 

 .הטכניוןיש לנו כמה מהנדסים בחברה בוגרי לכל פרויקט אנו מקצים מהנדס . : אשרף

 

 : מבקש לוודא שהחברה מעסיקה עובדים עם אישורים בלבד .משה חזות

 

 רוב העובדים בחברה הם טורקים עם אישורים. אשרף:

 

: כרגע בניית שלב ב' של בית הספר הינו בספק. אך אנו רוצים לוודא שאם הדבר יתאפשר, קובי נעים

 תוכלו לעמוד בכך.
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ה בדרישות ובלו"ז. אם היה עיכוב בפרויקט זה לא בגללנו אלא : לחברתנו יש הוכחות של עמידאשרף

 בגלל עיכוב בתוכניות.

 

 שניתנה ? 9%: שואלת במה באה לידי ביטוי ההנחה בגובה לינה שרון

 

יש לנו רצון לעבוד  אנו חוסכים בתקורות. מאחר שמדובר בחברה משפחתית הדבר מתאפשר. אשרף:

 בעיר יבנה.

 

מליון. מטריד אותי נושא התזרים. נניח שלא משלמים  50שלכם עומד על  תוהיקף הפעיל אהוד ויצמן:

 לכם בזמן אתם עלולים לקרוס.

 

: אנו חברת יזמות. אתן לדוגמא את עבודתנו ב"טיב טעם" אשר דחו את התשלום בחודשיים עד אשרף

 לאחר הפתיחה ועמדנו בכך. יש לנו מספיק הון עצמי.

 

. לא מדובר במרכז מסחרי שאפשר 2018לו"ז פתיחת בית הספר בספטמבר : חשוב להדגיש את רועי גבאי

 לדחות את פתיחתו.

 

 הנושא ברור לנו. אשרף:

 

 : מודה לנציגי החברה.משה חזות

 

 *** נציגי החברה יוצאים מחדר הדיונים****

 

העירייה  את דרישות המבינהחברה התרשמתי שמהבידיקות שערכתי והשימוע היום : קובי נעים

. דיברו באופן מקצועי על גנרטורים, אינטגרציה, שחרור עשן, מעליות. בביצוע העבודהומסוגלת לעמוד 

הנחה זו  9%מהנדס מטעמם לטיפול בכל הדברים הללו אינו מובן מאליו.  בהתחשב במה ששמענו מינוי 

לתת הנחה. אני באופן  הנחה סבירה להיקף עבודות כזה. הם מעוניינים לעבוד ביבנה ומוכנים בשל כך

 אישי ממליץ לאשר את החברה. 

 

 שהם יכולים לבצע את העבודה.ומצטרף צלדעת מהנדס העיר : אני מסכים דוד שטרית

 

 : האם קיים פיקוח על העבודות כדי למנוע קריסה כמו שקרה בבית ספר בבאר שבע?לינה שרון

 

ממנה מפקח צמוד באתר. מתבצע  ,דוד לבנון ,קיים פיקוח צמוד יומיומי. מנהל חברת הפיקוח קובי נעים:

 אדריכלים, מהנדסים, קונסטרוקציה ועוד, אשר מתכנסים אחת לשבוע. –פיקוח עליון של המתכננים 
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לאחר ששמענו את נציגי החברה והתרשמנו מהיקף העבודה, ולאור המלצות אנשי המקצוע  משה חזות:

הנדסה בע"מ כזוכה במכרז לביצוע עבודות בניית בית שלנו אני מעלה להצבעה בחירת חב' רמת בניה ו

. סך העבודות לאחר הנחה 9%שכונה ירוקה, בהנחה של  – 211ספק מקיף שש שנתי ועבודת פיתוח במגרש 

 כולל מע"מ.₪  56,745,596

 

 

 החלטה:

חב' רמת בניה והנדסה בע"מ כזוכה במכרז לביצוע עבודות על בחירת חברי הוועדה ממליצים פה אחד 

. סך העבודות 9%שכונה ירוקה, בהנחה של  – 211בניית בית ספק מקיף שש שנתי ועבודת פיתוח במגרש 

 .כולל מע"מ₪  56,745,596לאחר הנחה 

 

 

________________ 

 משה חזות
 יו"ר הוועדה

 
 

 

_________________________________________________________________________ 

 אישור ראש העיר:

 


