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על סדר היום:

מכרז מס' 26/2019 – מתן שירותי מדידה ומיפוי – אשרור החלטה על החברה הזוכה.  .1
מכרז מס' 19/2020 – פינוי פסולת מעורבת ו/או גושית (גזם וגרוטאות) ו/או ניקיון וטיאוט רחובות.   .2

חיים מסינג:  

מעדכן את החברים כי יש כוונה להעביר לחברי הוועדה כל החומר הרלוונטי, מינימום ארבעה ימים טרם  

כל ישיבה. מכרזים להם יש יועץ חיצוני, יועברו קורות חייו.  
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מכרז מס' 26/2019 – מתן שירותי מדידה ומיפוי – אשרור החלטה על החברה הזוכה.    .1

חיים מסינג:  

בישיבת הוועדה מיום 8.7.20 בה דנו בנושא הנ"ל, חברי הוועדה ביקשו לקבל חוות דעת משפטית משלימה   

לענין היקף הניסיון והניקוד הנגזר ממנו בטרם נאשרר את ההחלטה בנושא. חוות הדעת מונחת לפניכם.  

מעלה להצבעה אשרור ההחלטה על זכיית חב' טריג במכרז. 

החלטה מס 1: 

  אתד חאפה רת רשאמדה עווה, ןויסינהף יקהא שונבימה לשהמית טפשהמעת דהות וחבן ויער חאל

 .דהידומי ופימ יותרישן למתז רכבמכה וזכג ירט' בחרת יחבלטתה לחה

____________________ 
חיים מסינג 
יו"ר הוועדה 

 :רעיה אשר רואיש
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מכרז מס' 19/2020 – פינוי פסולת מעורבת ו/או גושית (גזם וגרוטאות) ו/או ניקיון וטיאוט רחובות.   .2

חיים מסינג: החומר שהועבר אליכם כולל חוות דעת, נספחים וקורות חיים של היועץ מר יצחק גיל.  

מבקש מהיועץ לתת סקירה על המכרז.  

יצחק גיל: המכרז כולל שלושה נושאים: פינוי פסולת מעורבת, פינוי פסולת גושית (גזם וגרוטאות),  

וניקיון וטיאוט רחובות. המציעים יכלו להגיש הצעתם לפרק אחד בלבד, לשני פרקים או לכל הפרקים. 

 הצעות כמפורט להלן: 5הוגשו   – פרק א' : פסולת מעורבת

אחוז הנחהשם החברהמס'
 13דחס מנוף .1
 11.2ר.ג.א שירותים וניקיון  .2
 6.9פרח השקד .3
 6קלין סטאר.4
 1.4ג.א.ן פינוי אשפה .5

המכרז חולק לשני חלקים מבחינת דרישות המכרז :  

הגשת מסמכים כמענה לתנאי המכרז.    .1
הגשת מסמכים טכניים (כגון: ניכוי מס וכו').   .2

הליקויים בחוות דעתי התייחסו לשני חלקי המכרז. 

טובה אלטמן: היועץ ציין ,על פי בקשתי, את כל הליקויים ואני ציינתי מהו פגם מהותי ומהו לא פגם מהותי.  

כאמור בחוו"ד ניתנה חוו"ד משפטית להצעות הזולות בפרק זה,   

פרק א'  –  ההצעה הזולה ביותר של חב' דחס כשרה בהיבט של תנאי המכרז וההצעה. חוות דעת  מנהל אגף  

שפ"ע מתייחסת לניסיון העב ר והחשש שלא תעמוד בתנאי ההתקשרות.  

משה חזות:  שואל מדוע לא התייחסת לשלוש ההצעות הנוספות בפרק א' ? 

לפי מחיר.   לכן התייחסתי רק   טובה אלטמן: במכרז היו כללים כיצד לדרג את ההצעות. ההצעות דורגו 

לשתי ההצעות הטובות.  

פרק ב': פסולת גושית (גזם וגרוטאות): 

אחוז הנחה  שם החברה   

שקלול ההצעה  אחוז מיחזור
בהתאם  

לנוסחת המכרז  
 26,800 40 18.1דחס מנוף   .1

24,667 50 16שרון דן השקעות  .2
 13,067 8.330ר.ג.א שירותים וניקיון  .3
12,400 לא צויין  9.3פרח השקד  .4
12,000 לא צויין  9קלין סטאר  .5
 12,000לא צויין 9ג.א.ן פינוי אשפה  .6
 63010,000צבי כהן אקולוגיה  .7
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יצחק גיל: בפרק ב'  בחירת ההצעה נעשית בהתאם לשכלול של שני מרכיבים כמותיים.  העירייה ביקשה  

לשלב במכרז גם התחייבות על  רכיב של כמות מחזור פסולת הגזם. ככל שיש יותר מחזור כך פחות פסולת  

מגיעה לאתר  ומחזור הינו ערך לו העירייה מחנכת בשנים האחרונות ונכון שישולב גם במכרז זה. .  

בפרק זה ההצעה בעלת השקלול המיטבי לעירייה הינה של חב' דחס ולאחריה של חב' שרון דן, שתי ההצעות  

כשרות.   

פרק 3: ניקיון וטיאוט רחובות: 

חיים מסינג:  בשונה משני הפרקים הקודמים, פרק ניקיון וטיאוט מורכב משכר עובדים ומהפעלת מכונות.  

להלן ההצעות: 

 אחוז הנחהשם החברהמס'
 21.9קלין סטאר  .1
 21.5ר. נאם יזמות  .2
 15.1ר.ג.א שירותים וניקיון  .3
 13.2דחס מנוף .4
 12.2פורד מערכות  .5
 11.1שלג לבן  1986 .6
9.5פרח השקד  .7
 3ג.א.ן פינוי אשפה  .8
 3-8אומדן  .9

יצחק גיל:    בפרק זה ההצעה הזולה הינה של חב' קלין סטאר. הצעה זאת הינה בחשש להיות הצעה גרעונית  

כאמור בחוות דעתי.   

רועי גבאי: שואל כיצד העבודות מבוצעות בעיר כיום ומי מבצע אותן.  

עופר תורג'מן:  העיר מחולקת לשני אזורים:   

ונאות שמיר  –   פינוי אשפה הינו פניאומטי. יתר השירות  –   נ יקיון, טיאוט   אזור אחד  –   השכונה הירוקה 

רחובות, פינוי גזם ופסולת גושית מתבצע ע"י חב' קלין סטאר. 

אזור שני   –  יתר  שכונות העיר   -   פינוי אשפה סטנדרטי,  מכולות גדולות ופחי אשפה  240  ליטר לבתים צמודי  

קרקע. פינוי גזם ופסולת גושית – מבוצע ע"י חב' דחס.  

רועי גבאי: האם לא היה עדיף להמתין מעט ולפרסם מכרז אחד לכל העיר ?  

עופר תורג'מן: יש יתרון לחלוקת העבודות לשני קבלנים. במקרה שיש בעיה עם קבלן אחד הקבלן השני  

משמ ש כגיבוי. מעבר לכך, החוזה של דחס הסתיים בחודש יונ י 2020  ואילו החוזה של קלין סטאר רק התחיל  

בשנת 2019 כך שהדבר אינו ריאלי בכל מקרה.  

משה חזות: ראש העיר הודיע שלא תהיה תחנת מעבר. איך זה בא לידי ביטוי במכרז ?
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עופר תורג'מן: במכרז זה תחנת המעבר תבוטל לחלוטין. כל סוגי הפסולת ישונעו ישירות לאתר  הרלוונטי  

אשפה רטובה לאחרובית גזם וגושית לתחנת מעבר ממיינת ע"י וע"ח הקבלן במסגרת תנאי המכרז.  

משה חזות: שואל האם תהיה בקרה על משקל הפסולת  המועבר לאתר חרובית ?  

איתורן    חשבונם  ועל  בעצמם  מתקינים  מסודר.  הקבלנים  באופן  במכרז  נרשם  הכל  גיל: כמובן,  יצחק 

במשאיות. החברה נותנת אישור לעירייה להיכנס לנתוני האיתורן כדי לעקוב. הכל מוגדר במכרז. 

חיים מסינג: ההצעה הזולה ביותר בשני הפרקים הראשונים הינה ש ל דחס. יחד עם זאת,  לא ניתן להתעלם  

מחוות הדעת של עופר שלא מותירה  מקום לפשרה או פרשנות לדברים שהוצגו בפנינו.  

לגבי הפרק השלישי  –  ההצעה הזולה ביותר של חב' קלין סטאר,  היועץ מעלה חשש לאי עמידה בתשלום  

שכר עובדים. לכן אני מציע לקיים שימוע לכל אחת מהחברות הנ"ל  

מאיר דהן: ניסיון שלילי צריך להיות שיקול עיקרי בהחלטה מעבר למחיר.   ולגבי זכויות עובדים יש לוודא  

שאכן הנושא יבוצע ע"י החברה שתזכה.  

יש  התייחסות   טובה.  האם  של  המשפטית  הדעת  בחוות  מופיע  שימוע  לביצוע  ויצמן:  ההמלצה  אהוד 

לאלטרנטיבות במידה וההצעות הנ"ל נפסלות. האם בוצעה בדיקה יסודית להצעות הבאות בכל פרק בדגש  

על חוסן כלכלי ?  

עופר תורג'מן: יתר החברות נבדקו על ידי. לגבי חוסנן הכלכלי  נערכה בדיקה באתר דן אנד ברדסטריט.  

בפרק א': הניקוד של דחס ה וא 4  מוגדרת חברה בע לת סיכון התקשרות (ראה בחוות הדעת)ושל רגא   כ-  52.  

בפרק ב': דחס  4  שרון דן   כ-   50.  לגבי איכות השירות,  ערכתי בירורים טלפוניים עם רשויות שחב' שרון דן  

עובדת עימם וביניהם העיר רמלה. התקבלו המלצות חיוביות, מרוצים מאוד. חברה בעלת יכולת כלכלית,  

יש ברשותה מספר משאיות מעבר לנדרש במכרז. נותנים פתרון לכל תקלה.  

פרק ג'  –  חב' קלין סטאר :   הציגו   מחזור שנת י 200  מליון ₪ . החברה עובדת איתנו לשביעות רצוננו. צורפה  

רשימת ממליצים. התקשרתי לעיריית ת"א, הביעו שביעות רצון גבוהה מאוד.  

הצעה מס'  2 - חב' ר.נאם –  מיוצבים כלכלית. התקבלו המלצות חיוביות.  

יצויין שחב' קלין סטאר וחב' ר.נאם הינן זכיי ניות של  משכ"ל, הן נבדקות אחת לשנה בכל ההיבטים.   

אהוד ויצמן: על פי התרשמותכם, האם ניתן לקיים מו"מ שיקרב את ההנחות ?  

דוד שטרית: ניתן לנהל מו"מ רק לאחר בחירת זוכה .

ניתן להסביר את הפער בין האומדן   משה חזות: ההצעות נמדדות לאור האומדן. שואל את היועץ כיצד 

להצעות .  
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יצחק גיל: אם  נתייחס לטווח הגבוה של האומדן שהוא 8% אזי הפערים אינם גדולים כלל.  

לדוגמא בפרק א'  –  הפער בין האומדן להצעה של דחס הזולה ביותר הוא  5%  , פרק ב'  –  הפער בין דחס  

לאומדן הוא  10% ובפרק ג' –  הפער בין האומדן להצעה הזולה ביותר של קלין סטאר הוא 13.9%.   

משה חזות:  במקרה ש חברה עובדת עם מספר רשויות, האם יש במכרז דרישה לרכישת משאיות שיעבדו  

אך ורק ביבנה ?  

יצחק גיל: יש דרישה כזו במכרז בכל פרק ופרק.  

משה חזות: שואל האם התשלום לדחס עד כה מבוצע בזמן ?  

תמר קופר: חברת דחס מקבלת מקדמות באופן קבוע.  

רועי גבאי:  שואל מדוע בפרק פסולת מעורבת לא הוגדרו משקולות ?  

יצחק גיל:  מפני שבפסולת מעורבת אין מחזור המדובר באשפה ביתית שיעדה הסופי הינו הטמנה.   

רועי  גבאי: 9  מת וך  14  סעיפים בחוות הדעת של עופר מדברים על החודשיים האחרונים . לכן   מאוד חשוב  

לבצע שימוע.   

דוד שטרית: אנו לא מקבלים תשובות   מהקבלן לפניות שבוצעו עד כה,  בנושאים נשוא חוו"ד. הקבלן לא  

משלם שכר כחוק. הלכנו לבוררות, הנושא לא תוקן. כל יום עולה בעיה חדשה.  

ולא   חודשים אחורה  מדוייקים.  חוות הדעת מתייחסת  לתשעה  אינם  שלך  רועי הדברים  תורג'מן:  עופר 

לחודשיים.  

משה חזות: שואל מה הקבלן מספק היום ?  

עופר תורג'מן: 45  עובדים, 2 משאיות גזם, 2 מכונות טיאוט, 2 משאיות דחס ( 1 טמונים ו- 1 פחים 240). 

חיים מסינג: מציע להזמין לשימוע את חב' דחס  בהמשך להצעתם לפרקים א' ו-  ב. השימוע  יתבסס על  

חוות הדעת המקצועית של עופר.  

כמו כן להזמין  את חב' קלין סטאר  לשימוע  בהמשך להצעתם לפרק ג'  –  ניקיון וטיאוט,  בהתבסס על חוות  

דעת היועץ לעניין החשש לאי עמידת החברה בתשלום שכר עובדים לאור ההנחה שניתנה על ידה.  
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 :  1החלטה מס 

לאור חוות דעתו של מנהל אגף שפ"ע מר עופר תורג'מן בדבר ניסיון שלילי וחשש כבד מהעדר יכולת  

לבצע את הוראות המכרז, הוועדה מחליטה פה אחד להזמין לשימוע את חב' את חב' דחס בהתייחס

להצעתם לפרקים א' ו- ב למכרז.  

ג'  –  ניקיון לפרק  להצעתם  בהמשך  לשימוע  סטאר  קלין  חב'  את  להזמין  מחליטה  הוועדה  כן,  כמו 

ואף קיים חשש לפגיעה גרעונית  כי  ההצעה  כי   קיים חשש  על חוות דעת היועץ  וטיאוט, בהתבסס 

בזכויות עובדים. החברה תתבקש להציג תחשיב כלכלי המנתח את הצעתם, בליווי אישור רו"ח המאשר

את העלויות מטעמם.  

______________ ______ 

  גסינמ םחיי

  דהעוור ה"וי
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