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על סדר היום: 

מכרז מס' 21/2018 – תכנון והקמת מבני שנאים תת קרקעיים בשכונת נאות שמיר    .1

משה חזות: אומדן ביצוע עבודות המכרז הנ"ל הינו 2,348,627 ₪ בתוספת מע"מ. הוגשו שתי  

הצעות כמפורט להלן: 

סיבוס רימון בניה מתועשת בע"מ – הנחה  9%   .1

ביתנית בע"מ – תוספת 30% על מבנה 1, ותוספת 66% על מבנה 2.    .2

מבקש ממנהל הפרויקט מר גלעד מוצפי לתת סקירה על המכרז. 
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גלעד מוצפי:  המכרז כולל הקמת  14  חדרי שנאים תת קרקעיים בשכונת נאות שמיר שיבנו בשיטה  

טרומית. בנייה תת קרקעית טובה יותר מבחינת הקרינה. בארץ קיימות רק שתי חברות העוסקות  

בתחום זה ושתיהן ניגשו למכרז. 

קרקעי  שיספק   תת  שנאים  חדר  שלו  בשטח  לבנות  כל  קבלן  לחייב  ניתן  חוק,  שטרית:  עפ"י  דוד 

חשמל  למספר בניינים. אך,    אם  מיקום החדר  נמצא  בשטח שטרם החל  הקבלן לבנותו , הדבר מעכב  

חיבור חשמל לבניינים שכבר החלו  בבנייה, לכן חדרי השנאים מוקמו בשצ"פים  , העירייה מקימה  

אותם ומקבלת על כך החזר מרמ"י.  

במכרז .   הקיימות  בעיות  המצביע,  לטענתה,   על  מכתב  להצעתה  צירפה  חב'    סיבוס  חזות:  משה 

לחברה   העירייה  חודשים.  לאור  פניית  חמישה  של  בתקופה  חדרים  חמישה  לביצוע  לו"ז  לדוגמא 

שצורף   המכתב  וכי  הסתייגויות  ללא  המכרז  תנאי  קבלת  כל  בכתב  על  החברה  הודיעה  בנושא, 

להצעה בטל.   

העירייה   של  לרשותה  עומדים  כלים  ו אילו  שנקבע  בלו"ז  עמידה  בעיה  עם  יש  אכן  שואל  האם 

במקרה של אי עמידה בתנאי המכרז ?  

דוד שטרית: החברה חזרה בה מהמכתב  והודיעה שהיא מסכימה לכל תנאי המכרז.. הבניה יכולה  

האישורים   בקבלת  הבירוקרטיה  לצורך  נוספים  חודשיים  ניתנו  חודשים,  בשלושה  להסתיים 

ממש   שאין  הבנה,  כך  והיתה  המציעים  במפגש  הובהרו  הדברים  השונים ,  מהגופים  הנדרשים 

בטענתם. במקרה של אי עמידה בלו"ז ניתן לפעול עפ"י הסעיף במכרז בנושא קנסות.  

הקנסות    סעיף  את  הפעילה  שהעירייה  לא  וידוע  קודמים  במכרזים  עלה  כבר  גבאי:  הנושא  רועי 

בחוזה במקרים שהדבר נדרש. 

הקנסות.   סעיף  את  מפעילה  העירייה   , בלו"ז  עומד  לא  הקבלן  שבו  מכרז  כל  שטרית:  כיום  דוד 

ההתחשבנות   במסגרת  הקנסות  יופעל  ויצמן  סעיף  ברמות  הכדורגל  מגרש  לבניית  במכרז  לדוגמא 

הסופית, למרות שלטענת הקבלן העיכוב נגרם בגלל העירייה.   

חיבור   בגלל  הדירה  בקבלת  עיכוב  של  במקרה  הדיירים  את  לפצות  אמור  מי  שרון:  שואלת  לינה 

לחשמל   

זאת,   עם  יחד  לרוכשי  הדירות  מול  הקבלנים.  שקשור  בכל מה  לא מטפלת  דוד שטרית:  העירייה 

העירייה  מעריכה כי האיכלוס הראשון יקרה לקראת חודש יולי  2019   ,כ "כ העירייה תצטרך לחבר  

מקדם   העבודות  לוקח  ש הלו"ז  שנקבע  לסיום  אוגוסט  2019   ומכאן  לקראת  החינוך  מוסדות  את 

בטחון נוסף על מנת לסיים במועד..  

משה חזות: חב' ביתנית פיצלה את הצעתה למבנה  1 ומבנה 2. מה ההבדל ביניהם ?  
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הוגדרו    העבודות  במכרז  המבנה.  סביב  ופיתוח  מבנה  להקמת  מחולקות  העבודות  מוצפי:  גלעד 

כמבנה 1  ומבנה 2.  

משה חזות: האם צורת הגשת ההצעה של חב' ביתנית פסולה ?  

עו"ד חן יעקובס ון: חד משמעית ההצעה פסול ה. המציעים נתבקשו במכרז במפורש לנקוב בהצעת  

בתנאי   עומדת  לא  ההצעה  השיוויון.  בעיקרון  פוגעת  זה  מכלל  סטייה  המכרז.  לכל  כוללת  מחיר 

המכרז. 

משה חזות: האם חב' סיבוס מוכרת לנו מעבודות קודמות ?

גלעד מוצפי: חב' סיבוב מוכרת ומאושרת ע"י חברת חשמל. בנתה   חדרי שנאים ביבנ ה. 

משה חזות: מעלה להצבעה את ההצעה של חב' סיבוס רימון בנייה מתועשת בע"מ כהצעה הזוכה  

במכרז בהנחה של 9% על מחירי האומדן.  

: 2החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה, פה אחד ,לראש העיר להכריז על חב' סיבוס רימון בנייה מתועשת בע"מ

כחברה הזוכה  במכרז לתכנון והקמת מבני שנא ים תת קרקעיים בשכונת נאות שמיר, אשר נתנה  

הנחה של  9% על מחירי המכרז. 

 ____________________ 

משה חזות  

יו"ר הווע דה

ירהע שא רורשיא
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