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מכרז מס' 11/2018 – בניית מרכז לצעירים.    .1

אהוד ויצמן:    מחוות הדעת המקצועית  של פנחס טרבלס י,    שנכתבה לאחר השימוע שבוצע לחב' נ. טמיר  

לחברה  ה אפשרות להשלים מסמכים   ביותר,  ולאחר שניתנה  נתנה את ההצעה הזולה  פרויקטים    אשר 

המעידים על יכולתה לעמוד בדרישות המכרז לענין  ניסיון בבניית פרויקט דומה למכרז הנ"ל, עולה כי  

לדעת פנחס, לחברת נ. טמיר אין את הניסיון הדרוש לביצוע העבודות.  

דוד שטרית:  על פי חוות הדעת של פנחס, לכאורה חב' נ. טמיר אינה עומדת בדרישות המכרז. יחד עם  

זאת, ניתן להתרשם שהחברה דווקא כן עומדת בתנאי המכרז. עפ"י הדעה המשפטית, לא בטוח שניתן  

להגן על חוות דעתו של פנחס שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר.  

אהוד ויצמן:  מבקש לשמוע גם את חוות דעת מנהל אגף הנדסה אינג' קובי נעים אשר מצטרף טלפונית  

לדיון. 

קובי נעים:  לאחר שקראתי את כל הפרויקטים שהציגה החברה, שבוצעו ושעדיין מבוצעים, לדעתי חב'  

למספר   פרט  פשוט,  מבנה  הינו  בכללותו  המבנה  צעירים.  מרכז  בניית  בביצוע  יכולה  לעמוד  טמיר  נ. 

הפרויקטים   ברשימת  זאת.  לבצע  שיוכל  מניח  אני  אך  החלונות,  בטון  סביב  של  מורכבים  אלמנטים 

שביצע הקבלן  יש פרויקטים של תיאום מערכות הרבה יותר מורכבים מדרישות  מכרז זה.  לאור זאת, 

אני ממליץ לקבל את הצעת נ. טמיר פרויקטים. 

עו"ד איתן בראש: אנו רוצים להיות בטוחים שהבחירה בחברת נ. טמיר פרויקטים תעמוד במבחן בית  

המשפט ועל כן ביקשנו לשמוע את דעתך.  

לינה שרון: שואלת את קובי ממה נובע הפער בין חוות דעתו לחוות דעתו של פנחס טרבלסי ?  

קובי נעים: פנחס  מעוניין לעבוד  עם קבלן שבנה מבנה    בדיוק  כמו המבנה    במכרז זה  . יחד עם זאת, אנו  

מודעים לתקנות המכרזים, על פיהם אנו  חייבים הוכחות מוצקות על מנת לפסול  הצעה למרות שהינה  

הזולה ביותר. אם היינו מתרשמים שלחב' נ. טמיר אין כלל את היכולת לבצע זאת, בוודאי שלא היינו  

מורכבים   יותר  שלעיתים  ותוספות,  שיפוצים  של  ואלמנטים  נקיים  חדרים  שבנתה  חברה  ממליצים. 

מבניה חדשה, להערכתי תצליח לבצע את הפרויקט.  

לינה שרון:  האם  יתכן שחברת נ. טמיר מעוניינת בדריסת רגל בעיר. מדובר בפער של  66,000  ₪ בלבד  

כשהיקף הפרויקט הוא כ- 5  מליון ₪.  

דוד שטרית:  מדובר בחברה וותיקה העובדת בתחום כ-  20   שנה. יש לה סיווג קבלני ג'  3  משופר, מחזור  

שנתי של  60 מליון ₪, כך שלא נראה שמטרתה היא דריסת רגל בעיר.  
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ותהיינה תקלות, מהם   נ.  טמיר  חב'  לאשר את  שהוועדה תמליץ  קובי,  בהנחה  ויצמן:  שואל את  אהוד 

הכלים העומדים לרשות העירייה ?  

קובי נעים:  לכל חוזה יש ערבות ביצוע בגובה של  5%  -  7%  מהיקף החוזה. התמורה משולמת לקבלן רק  

לאחר ביצוע. היה ויפר הפרה יסודית את תנאי החוזה, ערבותו תחולט ומציע מס'  2  יבצע את העבודות.  

לכל היותר, יפורסם מכרז חדש. 

לינה שרון:  פנחס, האם הסתייגותך נובעת מכך שהקבלן לא ביצע מבנה דומה לנדרש במכרז זה ועל כן  

קובי נותן גיבוי במקרה זה ?  

יותר קטן מהנדרש, כ-    250   ילדים,  אמנם בשטח  גני  ובנה  זכיין של משכ"ל  דוד שטרית: הקבלן הינו 

מ"ר,  אך  בנה  גם  מבני מעבדה  –  מבנה  עם מערכות נקיות שזה יותר מורכב מהנדרש. המבנה המתוכנן  

דומה מאוד למועדון האישה הדתית שהינו מבנה פשוט,  פרט לשיפועים מסוימים  שיש לבצע במכרז זה. 

לעניות דעתי כמהנדס העיר לשעבר, הקבלן יוכל לבצע זאת. 

נעים    קובי  מר  העיר  מהנדס  של  הטלפונית  דעתו  ו כן  חוות  המשפטית  הדעת  חוות  ויצמן:  לאור  אהוד 

מציע להמליץ להכריז על  חב' נ. טמיר פרויקטים כהצעה הזוכה בסך  4,745,209  כולל מע"מ. היה ולא  

תעמוד החברה בהתחייבות, תתקשר העירייה עם מציע מס'  2  –  א.ש. מקייטן לביצוע העבודות בסכום  

הצעתו בסך   4,811,683 כולל מע"מ.  

 : 1החלטה מס' 

הוחלט פה אחד  להמליץ לראש העיר להכריז  על  חב' נ. טמיר פרויקטים כהצעה הזוכה. סך ההצעה

4,745,209 כולל מע"מ. 

לביצוע  מקייטן  מס'  2  –  א. ש.  מציע  עם  העירייה  תתקשר  החוזה,  ב תנאי  החברה  תעמוד  ולא  היה 

העבודות בסכום הצעתו בסך  4,811,683 כולל מע"מ.  

 ____________________ 

אהוד ויצמן  

מ"מ יו"ר הוועדה 

ירהע שא רורשיא
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מכרז מס' 12/2018 – בניית מקווה טהרה ברח' הצדף.  .2

אהוד ויצמן: פורסם מכרז לבניית מקווה ברח' הצדף. היקף ביצוע העבודות הינו כ- 3.5 מליון ₪.  

בנין   בורנובסקי  וראובן  המכרז  מחירי  על  נתן  3.6%  תוספת  פלד  –  אשר  קל  ע"י  הצעות  שתי  הוגשו 

ופיתוח אשר נתן  3.45% תוספת על מחירי המכרז.  

הוגשה לוועדה חוות דעת מקצועית ומשפטית. מבקש ממר קובי נעים  לשמוע את המלצתו בנושא.  

והן מבחינה הלכתית.  העבודות   מכנית  מבחינה  יותר,  הן  הינו  מורכב  בניית מקווה טהרה  נעים:  קובי 

כוללות התקנת מערכות אלקטרו מגנטיות מורכבות, עבודה עם מהנדסים וגם עם רבנים לענין השקת  

מי גשמים למערכות מים רגילים.     לכן הדרישה במכרז היא לקבלן ראשי  שביצע עבודות מסוג זה  ולא  

לקבלן משני.   

ראובן ברונובסקי, שהינו הזול מבין שתי ההצעות , הגיש כהוכחת ניסיון בתחום  2  פרויקטים של בניית  

ובאלקנה. מבדיקה עם ממליץ מרשימת הממליצים שצירף הקבלן  להצעתו   מקווה שביצע,  בבאר שבע 

עם   משנה.  בשיחה  קבלן  היה  בביצוע  המציע  ומעמד  אלקטרה  חברת  עבור  בוצעו  עולה,  שהפרויקטים 

בורנובסקי  בנושא    לא  שוכנענו  שיש לו הניסיון הדרוש לביצוע העבודות.   הובהר לקבלן שהצעתו תפסל  

בשל כך והוא גילה הבנה.  

על   בע"מ  העונה  פלד  קל  השני,  במציע  לבחור  מציע  בלבד.  כ-  5,000  ₪  הינו  ההצעות  שתי  בין  הפער 

דרישות הניסיון במכרז.   

דוד שטרית: חב' קל פלד בנתה  מקווה ברח' שבזי ביבנה ומקוואות נוספים כקבלן ראשי. 

עומד   שאינו  ראשי  מכאן  כקבלן  מקוואות  בניית  ביצע  בורנובסקי  לא  קובי,  של  בראש:  לדעתו  איתן 

הדרג   את  להסמיך  ניתן  שימוע.  לבצע  יש  פסילה  אך  טרם  ההצעה,  את  מלפסול  מנוס  סף.  אין  בתנאי 

המקצועי לבצע זאת.   

אהוד ויצמן: מציע לקבל החלטה כמפורט ל הלן:  

ניסיון   לענין  ראובן  לבורנובסקי  הקרובים  שימוע  לבצע  ביומיים  המקצועי  הדרג  את  להסמיך   .1
בבניית מקווה כקבלן ראשי.  יש לתעד את השימוע ולהחתים את הקבלן על המסמך.  

תוצאות השימוע יועברו לחברי ועדת המכרזים.  

אם מהשימוע יעלה כי אין לברונובסקי הניסיון הנדרש והוא חוזר בו  מהצעתו,  הוועדה ממליצה    .2

להכריז על מציע מס' 2 – קל פלד בע"מ כזוכה. 

אם למרות השימוע ברונובסקי לא יחזור בו מהצעתו, הוא יוזמן לשימוע בוועדת המכרזים.   .3

 : 2החלטה מס' 

ועדת המכרזים מאשרת פה אחד את ההצעה של ד"ר  אהוד ויצמן המפורטת לעיל. 

 ____________________ 

אהוד ויצמן  

מ"מ יו"ר הוועדה 
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