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מכרז מס' 15/2019 – הפעלת שירותי גביה ואכיפה ברשות החניה בעיר.    .1

לציין  בהצעתם  את אחוז התמורה שיקבלו מסך ההכנסות  שיגבו   חיים מסינג:    המציעים נתבקשו 

מדו"חות החניה. הוגשו 4  הצעות כמפורט להלן:   

ההצעה שם המציע  מס' 
א.ע. הורוביץ ניהול ואחזקות 1.    17%

19.70%מלאון  92 2.

22.9%מיתר שירותים מונציפליים מתקדמים .3

30% מלגם 4.
20%אומדן  

עפ"י חוות הדעת המקצועית  והמשפטית, ההצעה הזולה ביותר של א.ע. הורוביץ הינה כשרה ועומדת  

בתנאי הסף.  

אלי מזוז:   

מה תפקיד החברה במסגרת המכרז ?    .1

במכרז  הקודם  לנושא זה נבחרה ההצעה הזולה ביותר ועלה  בו ועדה  חשש שמא תתבצע אכיפה    .2

מוגזמת כדי להגדיל את רווחי החברה. שואל מה קורה בפועל.  

אפרים אספה: 

החברה מספקת ציוד לפיקוח העירוני, אפליקציית גביה, פקידה ומחשב  וגובה דו"חות חניה.     .1

תפקידה   בכך.  כאמור,  נגיעה  לחברה  העירוני   בלבד.  אין  הפיקוח  הינו  באחריות  הדו"חות  מתן   .2

הינ ו אך ורק לגבות דו"חות  והכל עפ"י החוק.  

פאלי כהן: שואל מדוע  התמורה הינה באחוזים ולא סכום שנקבע מראש ?  

עו"ד איתן בראש: שיטה זו מקובלת בכל הארץ מזה שנים רבות. אציין כי קיים פס"ד של ביהמ"ש

העליון האוסר ביצוע גביה ע"י  חברות גביה  החל  מיום  26.7.19  .  יתכן שיוגש  ערעור ולא ידוע אם הוא  

יתקבל. בכל אופן, יש התייחסות במכרז לסוגיה זו.  

פאלי כהן: מציין מצב בו תושבים מקבלים כפל קנס ואין עם מי לדבר.  

דוד שטרית: ניתן להגיש ערעור לתובעת העירונית. במקרה של טעות הדו"ח מבוטל לאלתר.  

לינה שרון:   בגביה ע"י חברות חיצוניות אנו מאבדים  את האנושיות. יתכן שיש מקום לקיום וועדה  

שתדון במקרים חריגים.  

תמר קופר:  חברת א.ע. הורוביץ  שנתנה את ההצעה הזולה ביותר, שימשה עד כה כקבלן משנה של  

חב' פרנקל את קורן וביצעה את גביית הדוחות בעיר.  
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***אלי מזוז עזב את הישיבה **** 

תמורה   באחוז  נקבה  אשר  בע"מ  הורוביץ  א.ע.  של  חב'  את  ההצעה  ל הצבעה  מעלה  מסינג:  חיים 

הנמוך ביותר מסך ההכנסות מגביית דוחות.  

 : 1החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה פה אחד לקבל את ההצעה הזולה ביותר של  א.ע. הורוביץ ניהול ואחזקות

אשר הציעה  תמורה  של  17%  מסך ההכנסות בגין גביית קנסות ברשות  החניה, בכ פוף להשלמת  

המסמכים החסרים בתוך זמן קצוב . 

 ____________________
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

  ירהע שא רורשיא
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מכרז מס' 17/2019 – תחזוקת מתקני מיזוג אוויר.   .2

חיים מסינג:  המציעים נתבקשו לנקוב באחוז הנחה על מחירי  המכרז.  הוגשו 3 הצעות כמפורט  

להלן :  

ההצעה שם המציע  מס' 
3% מנוליד חרות אחזקות בע"מ  1. 

ת.ד.ל. בע"מ  2.    5.09%

חשמל קור פ.ז. בע"מ 3.    5.5%
5% אומדן  

עפ"י חוות הדעת המשפטית והמקצועית, ההצעה הזולה ביותר של חשמל קור פ.ז. בע"מ הינה כשרה  

ועומדת בתנאי הסף.  

לינה שרון: מה החברה מבצעת במסגרת המכרז ?  

עופר תורג'מן: החברה מבצעת תחזוקת מתקני מיזוג אוויר בכל בתי הספר ומוסדות העירייה. חב'  

חשמל קור פז הינה החברה שמתחזקת כיום את מתקני מיזוג האוויר בעירייה לשביעות רצוננו.  

לינה שרון: שואלת האם התקבלו משובים מבתי הספר על השירות שניתן ?  

עופר תורג'מן: לאחר כל תיקון מתקבל משוב,  והמשובי ם הינם חיוביים.  

מאיר דהן: האם יש מי שמפקח על עבודת החברה מטעם העירייה ? 

עופר תורג'מן: באגף שפ"ע יש עובד שתפקידו לפקח על עבודת החברה ותקינות המזגנים. בנוסף  

לעבודתם עפ"י קריאות, מתבצעת תחזוקה שוטפת וניקוי פילטרים. בבתי הספר התחזוקה מבוצעת  

בחופש הגדול  לקראת פתיחת שנה"ל.  

מאיר דהן: מי מחליט על רכישת מזגן חדש במקרה שלא ניתן לתקן את המזגן ?  

עופר תורג'מן: כאמור, הכל נעשה בתיאום ובקרה של איש המקצוע מטעם העירייה.  

חיים מסינג: מעלה להצבעה את ההצעה הזולה ביותר של חב' חשמל קור פ.ז. בע"מ שנתנה  5.5%  

הנחה על מחירי המכרז.  

 : 2החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה פה אחד לקבל את ההצעה הזולה ביותר של חב' חשמל קור פ.ז. בע"מ שנתנה 5.5%

הנחה על מחירי המכרז, בכפוף להשלמת מסמכים החסרים בתוך זמן קצוב. 

 ________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

 ירהע שא רורשיא
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מכרז מס' 29/2018 – בניית  12 כיתות בי"ס יסודי במגרש 3050.    .3

חיים מסינג:  הוגשו 3 הצעות. המציעים נתבקשו לנקוב באחוז הנחה או תוספת על מחירי  המכרז. 

להלן ההצעות: 

ההצעה שם המציע  מס'
הנחה 11.15% רמט טרום בע"מ 1. 

הנחה 6.18% נחום עמוס עב' בנין ופיתוח בע"מ  2. 

אניס קבלני בנין ופיתוח בע"מ 3.  תוספת 5.12%  
אומדן   הנחה 2%  

חב' אניס משכה את הצעתה בתאריך 19.6.19  וחתמה על כתב העדר תביעות. נותרו שתי הצעות.  

על פי חוות הדעת המקצועית והמשפטית ההצעה  של חב' רמט טרום בע"מ  שנתנה את מירב אחוזי  

ההנחה, הינה כשרה ואין מניעה להכריז עליה כהצעה הזוכה. 

דוד שטרית:    במכרז הוגדר מועד  סיום בניית בית הספר  בתוך   כ-  6  חודשים,  על מנת שביה"ס יפתח  

ב-  1/9/19. לכן הוגדר במכרז סעיף בונוס  למקרה של סיום העבודות לפני  15.8.19. מאחר שביה"ס  

הדמוקרטי יתארח בבית ספר אחר בשנה"ל הקרובה,  וכבר אין דחיפות לסיים את הבניה בזמן  הנקוב  

במכרז,  מימלא סעיף הבונוס אינו רלוונטי.  מציע  להוסיף תוספת למכרז בה תעודכן  תקופת הביצוע  

סעיף   את  וכן  להסיר  ספר,  בית  לבניית  סביר  זמן  זהו  עבודה,  התחלת  צו  מקבלת  ל-  10  חודשים 

הבונוס מהמכרז.  

לינה שרון:  בתי ספר דמוקרטיים רבים ברחבי הארץ נסגרו. אם גם ביה"ס הדמוקרטי ביבנה יסגר  

בעתיד,  אזי  12  כיתות לימוד לא יספיקו לקיום בית ספר רגיל. האם יש במכרז אופציה להרחבה כך  

שביה"ס יכלול לפחות  18 כיתות ?  

פנחס טרבלסי: כל בי"ס נבנה עם אפשרות להגדלה ל- 18 כיתות. בשלב זה אושרה בניית 12 כיתות.  

חיים מסינג:  מעלה להצבעה את ההצעה של חב' רמט טרום בע"מ שנתנה את מירב אחוזי ההנחה  

בגובה 15.5% למכרז.  

 : 3החלטה מס' 

15.5% שנתנה  בע"מ  טרום  ביותר  של  רמט  ההצעה  הוזלה  את  לקבל  אחד  פה  המכרזים  ממליצה  ועדת 

 . ההנחה על מחירי המכרז , בכפוף להשלמת מסמכים החסרים בתוך זמן קצוב

 ________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

  ירהע שא רורשיא
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**** גב' תמר קופר, גזברית העירייה עזבה את הישיבה *** 

4.   מכרז מס' 14/2019 – מתן הרשאה להפעלה וניהול חוגי טניס במתקני העירייה. 

לוח   על   הנחה  באחוז  לנקוב  נתבקשו  הנ"ל.  המציעים  למכרז  הצעות  שתי  מסינג:    הוגשו  חיים 

התעריפים המירבי  להשתתפות בחוגי טניס כמפורט בנספח ב' 2 למכרז. להלן ההצעות: 

ההצעה  (אחוז הנחהשם המציעמס' 
על מחירי המכרז)  

אבי גולנדר  1.    25%

2.7%ד.ב. בי"ס לטניס   2. 

10%אומדן3.

מבדיקת מסמכי המכרז אותם נתבקשו המציעים לצרף, נמצא כי בהצעתו של אבי גולנדר היו חסרים  

מסמכים שבלע דיהם לא ניתן היה להתייחס להצעה. היועצת המשפטית אישרה לפנות למציע  לצורך  

השלמת המסמכים החסרים.  

רכיב המחיר-  40%   נבדקו  בהתאם לפרמטרים שנקבעו במכרז:  לאחר השלמת המסמכים  ההצעות 

ורכיב האיכות  - 60%. בשקלול הסופי, ההצעה של ד.ב. בי"ס לטניס זכתה במירב הניקוד.  

פורסם   כן,  שואלת מדוע  יש הסבר לכך.  כמו  בין שתי ההצעות, האם  לינה שרון:  קיים    פער עצום 

מכרז לנושא הטניס בלבד ?  

דוד שטרית:  

לגבי הפער בין ההצעות, אני יכול רק לשער שיתכן שהוא נובע מכך שמציע מס'  2  חשב שלא תוגשנה  

הצעות נוספות ולכן נתן הנחה קטנה.  

רצון   שביעות  חוסר  היתה  הספורט.  מח'  ע"י  התקיימו  החוגים  כה  הטניס  -  עד  חוגי  הפרטת  לגבי 

ואין   טוב  מתנהלים  החוגים  יתר  הפרטה.  הוחלט  לבצע  בתחום  זה,  לכן  המקצועית  מההתנהלות 

מקום להפריטם .  

בסיס המחיר שנקבע במכרז הינו עלות החוגים המשולמת כיום עם עדכון מסויים.  

גדולה   כספית  השקעה  השומרון אשר מחייב  וברח'  שז"ר  בנאות  הטניס  מגרשי  שיפוץ  כולל  המכרז 

כן תקופת החוזה הינה ל-  5   על  ע"י המציע שיזכה.  וימומן  יבוצע  כדי להביאם למצב טוב. השיפוץ 

שנים. אציין כי הפרמטרים שנקבעו ברכיב האיכות ברורים ביותר כך שלא ניתן לטעות בניקוד.  

רכיב האיכות נקבע בה תאם למקובל במכרזים דומים במקומות שונים בארץ.  

פאלי כהן: האם עלות השתתפות בחוג עפ"י מכרז זה תהא זולה או יקרה יותר מהמחירים כיום ?  
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דוד שטרית: העלות תהא מעט יותר יקרה  מפני שהמחירים עד כה היו נמוכים בכל קנה מידה  ועל  

המציע להשקיע סכום נכבד בשיפוץ המגרשים. אציין שבתחילה לא הוגשו הצעות כלל, לאחר שעדכנו  

את המחירים הוגשו הצעות.  

מאיר דהן: האם יש לעירייה בקרה על איכות המדריכים ?  

דוד שטרית: העירייה תבצע מעקב ובקרה והכל כמפורט במכרז . 

לינה שרון: מה קורה במצב בו תהיה ירידה משמעותית במספר התלמידים הנרשמים לחוגי הטניס ?  

דוד שטרית: אין לעירייה אחריות לגבי מספר המשתתפים בחוגים.  

חיים מסינג:  מעלה להצבעה את ההצעה של ד.ב. בי"ס לטניס אשר  זכה בניקוד המרבי  בשקלול של  

רכיב המחיר ורכיב האיכות.  

 : 4החלטה מס' 

המרבי בניקוד  זכתה  אשר  לטניס   בי"ס  ד.ב.  ההצעה  של  את  לקבל  אחד  פה  ממליצה  המכרזים  ועדת 

בשקלול של רכיב המחיר ורכיב האיכות, בכפוף להשלמת מסמכים החסרים בתוך זמן קצוב . 

הוועדה מסמיכה את אנשי המקצוע לנהל מו"מ עם החברה הזוכה להגדלת אחוזי ההנחה. 

 ________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הוועד ה 

  ירהע שא רורשיא
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