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1.    מכרז מס' 3/2019  – ביצוע עבודות פיתוח פארק השרון . 

חיים מסינג: הוגשו 4 הצעות כמפורט להלן:  

אחוז הנחה  שם המציע  מס' 
10.96% חופרי ר. אבו קוש 1. 

5.5% ט.ר. הנדסה אזרחית בע"מ  2.  
15.2%אסיא חב' קבלנית  3.
6.1% אחים רחמה  4.

10%אומדן  

עפ"י חוות הדעת המקצועית והמשפטית, ההצעה הזולה ביותר של חב' אסיא עומדת בתנאי הסף  

ואין מניעה להמליץ עליה כהצעה הזוכה.  

משה חזות: שואל מדוע הופסק החוזה עם הקבלן שזכה במכרז הקודם לביצוע עבודות אלה.  

רון בן סה ל:  במכרז הקודם זכתה חב' ערן י.ד. בע"מ. היו בעיות של  התנהלות ואיכות ביצוע. לאחר  

להסכם   הגענו  מסודר.  באופן  שהתקבלה  החלטה  עפ"י  ודברים,  עבודת   החברה  הופסקה  דין 

היפרדות ללא תביעות.  

משה חזות: האם הוא היה קבלן כל כך גרוע ?  

"מזו ודה" אשר העסיק   קבלן  היה  כן.  הבעיה המרכזית  היא  שהקבלן  היא  סהל:  התשובה  בן  רון 

קבלני משנה.  

שניתנו.   ההנחה  אחוזי  מבחינת  השני  במקום  היתה  י.ד.  ערן  הצעת  הקודם  שטרית:  במכרז  דוד 

החברה שנתנה את ההצעה הזולה ביותר לא עמדה בתנאי סף מבחינת ניסיון  ( חסר היה לה  מספר  

משהתעוררו   תנאי  הסף.  בכל  עמדה  אשר  י.ד.  ערן  של  ההצעה  נבחרה  בלבד),  לכן  חודשי  ניסיון 

קשיים, הצענו לערן י.ד. לקחת את קבלן מס'  1  כקבלן משנה, אך הוא לא הסכים. לא היה מנוס  

מביצוע סילוק יד. הוחלט להפרד בהסכמה.  

החוזה עם ערן י.ד. כלל התקשרות עם קבלן משנה להתקנת מתקני משחק יחודיים ע"י ספק יחיד.  

עלויות   תחסוך  ובכך  עצמאי  באופן  היחיד  הספק  עם  תתקשר  שהעירייה  במכרז  הנוכחי   הוחלט 

תיווך.  אסיא הי נו  קבלן מסגרת לעבודות פיתוח של העירייה וביצע גם את קריית הספורט. מדובר  

בקבלן טוב. 

משה חזות:  מה העירייה עשתה על מנת שלא תתבע בעתיד על ידי הקבלן גם לאחר מספר שנים,  

כפי שקרה במכרז לסגירת המובל ?  

דוד שטרית: סגרנו חשבון סופי וכן החברה חתמה על הסכם העדר תביעות.  
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משה חזות: האם הובהר למציעים במסגרת סיור קבלנים שבעבר האתר שימש כאתר אשפה ?  

נאור נעים:  בהחלט.  יש שרטוטים הנדסאיים המתייחסים לכך.  

דוד שטרית:  מדובר באתר אשפה שסגור פורמלית מקדמא דנא.  העבודות מבוצעות  תוך התחשבות  

בתנאי השטח.  

רועי גבאי: מתי העבודות היו אמורות להסתיים ?  

רון בן סהל:   בחודש דצמבר – ינואר. 

נאור נעים: מחודש נובמבר לא התבצעו עבודות באתר.  

ניתן היה לצאת במכרז  דוד שטרית:   עד שלא נחתם עם הקבלן הסכם  וכתב העדר תביעות לא 

חדש. 

רועי גבאי: ראוי  היה להביא לוועדת המכרזים  שהיתה חלק בבחירת הקבלן הקודם,    את ההסכם  

שנחתם עימו, כולל את מסמך העדר התביעות.  

רון בן סהל:  מציין שהחוזה הקודם כלל התקשרות  של החברה הזוכה  עם  3  קבלני משנה. במכרז  

הנוכחי  ההתקשרות עם אותם קבלני משנה מתבצעת באופן ישיר ע"י העירייה,  בכך  נ חסכים פערי  

תיווך.  

רועי גבאי:  בדרך כלל ועדת מכרזים בוחרת מכרזי כמות ולא מכרזי איכות.  ניתן לראות שגם  חב'  

אסיא מתעכבת עם סיום עבודות קריית הספורט כמעט בחצי שנה מהמועד המתוכנן.  

דוד שטרית: חב' אסיא הוזמנה לשימוע טרם זכייתה בביצוע  קריית  הספורט על מנת לוודא עמידה  

בלו"ז עקב זכייתה בשני פרויקטים במקביל. נציגי החברה טענו שיש להם שני צוותים, כאשר כל 

צוות אחראי לפרויקט אחד,  עד כה הם עומדים במילתם.  

רון בן סהל: חב' אסיא הינה חברה טובה ואין מה להשוות בין המקרים.  

משה חזות: כיצד ניתן ללמוד ממקרה זה, כוועדת מכרזים, לא לבחור בקבלן "מזוודה" ?  

דוד שטרית: אין דרך לדעת זאת מראש. מציין שוב שחב' ערן י.ד. נבחרה לכאורה  בגלל האיכות  

ולא בגלל המחיר על פיו דורגה במקום השני.  
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יעשה  רק   אך  הדבר  משנה,  קבלני  עם  להתקשר  המאפשר  בחוזה  סעיף  קיים  יעקוב סון:  חן  עו"ד 

בקבלת הסכמת העירייה.  

חיים מסינג: האם אנו יכולים ללמוד משהו ממקרה זה ?  

דוד שטרית:  במכרז הקודם קבענו תנאי סף מחמירים, סיווג קבלני גבוה, ובכל זאת "נפלנו".   

במכרז זה  הורדנו את הסיווג והשתתפו בסיור  15  קבלנים. דוגמא אחרת שניתן לתת היא  המכרז  

לבניית מרכז לצעירים. היו חילוקי דעות בין אנשי המקצוע לגבי איכות הקבלן הזול שנבחר.  היום  

מסתבר שמדובר בקבלן טוב שגם עומד בלו"ז.  

הכנסת   בית  בבניית  גם  רמב"ם  זכתה  בית  ספר  בבניית  שזכתה   שהחברה  חזות: מציין  משה 

והתחייבה לבצע את שני הפרויקטים במקביל. בפועל, עד כה לא החלה  החברה בבניית בית הכנסת.  

הספר   בית  את  שבנה  קבלן  אותו  ע"י  יחיד  הצעת  הוגשה  הכנסת  בית  בניית  שטרית:  במכרז  דוד 

בסמוך לשטח המיועד לבית הכנסת. גם   חברה זו נמצאת בהליך של סילוק יד. 

רועי גבאי: מה עלות המכרז ומה הלו"ז לביצוע העבודות ? 

רון בן סהל: העלות הכוללת  17 מלש"ח. הלו"ז לביצוע  8  חודשים.  

רועי גבאי: האם יש התחשבות בנזקים שנגרמו לבתים בסביבה בחורף ?  

דוד שטרית: בהחלט. פוליסת הביטוח שלו כללה גם נזקי טבע. 

חיים מסינג: מעלה להצבעה את ההצעה הזולה ביותר של חב' אסיא לביצוע עבודות פיתוח בפארק  

השרון, אשר נתנה 15.2% הנחה על מחירי המכרז.  

 : 1החלטה מס' 

בע"מ קבלנית  חב'  אסיא  של  ביותר  לקבל את ההצעה  הזולה  פה אחד  ועדת המכרזים  ממליצה 

לביצוע עבודות פיתוח בפארק השרון, אשר נתנה 15.2%  הנחה על מחירי המכרז.   

 ________________ 
חיים מסינג

יו"ר הווע דה 

ירהע שא רורשיא



 
 עיריית יבנה 

 לשכת מנכ"ל         
 מזכירות העירייה 

5 
 

2. אישור חב' איי.בי.איי גן מדע בע"מ כספק יחיד לצורך הקמת גן מדע. 

חיים מסינג:   

על פי חוות הדעת של יו"ר הארגון לגננות ונוף,  מר ניסים סויסה,  מתקני המשחק של חברת  "איי בי  

פתוחים,  שאין   לפארקים  המספקות  מוצרים  עוד  חברות  אין  לדעתו  יחודיים.  מדע"  הינם  גן  איי 

אור,   בתוכם  המשלבים  ויקום,  סביבתי  חינוך  פיזיקליים  חוקים  בהשג חה,  המשלבים  צורך  בהם 

דיבור והמחשה.  

אשר   נוספים  ספקים  נמצאו  ולא  העירייה  מטעם  מקצועיים  גורמים  ידי  על  שוק  בדיקות  נערכו 

ביכולתם לספק ולהתקין מתקני מדע שיענו על דרישות וצורכי העירייה. כמו כן, פרסמה  העירייה  

את דבר כוונתה להתקשר עם החברה כספק יחיד ולא היתה פניה של מציעים נוספים.  

הספק  עם  להתקשר  מניעה  אין  זמיר  יורם  עו"ד  של  המשפטית  הדעת  חוות  ועפ"י  האמור,  לאור 

הנ"ל ללא פרסום מכרז פומבי או פניה למציעים נוספים.  

גן   יחיד לצורך הקמת  גן מדע בע"מ כספק  אני מעלה לאישור את ההתקשרות עם חב' איי.בי.איי 

מדע. 

 : 1החלטה מס' 

ועדת  המכרזים  ממליצה פה אחד  לאשר את  ההתקשרות עם  חב' איי.בי.איי גן מדע בע"מ כס פק 

יחיד לצורך הקמת גן מדע.  

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

אישור ראש העיר
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