
עיריית יבנה
מזכירות העירייה

1 

6 ספטמבר, 2020 
י"ז אלול, תש"ף   

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס'  120/14 
מיום שני, א' באייר תשע"ח, 16/4/18 

נוכחים:  
-יו"ר הוועדה    מר משה חזות     .1

-חבר ועדה   ד"ר אהוד ויצמן     .2
-חברת ועדה   גב' לינה שרון     .3

-חבר ועדה   מר מאיר בן -הרוש     .4
-חבר ועדה   מר רועי גבאי     .5

-מנכ"ל הערייה   מר דוד שטרית     .6
-לשכה משפטית   עו"ד איתן בראש     .7

-גזברית העירייה   גב' תמר קופר     .8
-מנהלת האגף לשירותים חברתיים   גב' צביה אוחנה     .9

-מנהל אגף שפ"ע   מר עופר תורג'מן     .10

-אחראי על מערכות ההשקייה בעיר   מר חן סלוצקי     .11

-מזכירות העירייה   גב' יעל יצחק פור     .12

חסר ים: 
-חברת ועדה   גב' רונית ארנפרוינד-כהן     .1

-חבר ועדה   עו"ד מאיר דהן     .1
-חבר ועדה   מר יניב עמרני    .3

-חבר ועדה  מר אלי מזוז    .4

-חבר ועדה   מר יצחק מוסאי    .5

על סדר היום:

אישור התקשרות עם "אקווה מערכות ניהול ותשתיות בע"מ כספק יחיד לצורך אחזקה ואספקת   .1

ציוד מיחשוב למערכות הבקרה המרכזיות מתוצרת "מוטורולה" . 

אישור התקשרות עם "אגם בקרה, ניטור ושליטה בע"מ" לצורך אחזקה ואספקת ציוד מיחשוב    .2
למערכות בקרה מתוצרת "אגם" . 

דיון במכרז מס' 28/2017 –  הפעלת תוכנית קהילה תומכת.  .3
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אישור התקשרות עם "אקווה מערכות ניהול ותשתיות בע"מ כספק יחיד לצורך אחזקה ואספקת   .1

ציוד מיחשוב למערכות הבקרה המרכזיות מתוצרת "מוטורולה" . 

אישור התקשרות עם "אגם בקרה, ניטור ושליטה בע"מ" לצורך אחזקה ואספקת ציוד מיחשוב    .2

למערכות בקרה מתוצרת "אגם" . 

סיכום הד יון: 

בעיר קיימות  300  מערכות השקייה מרכזיות ממוחשבות, מתוכן  270  מערכות מתוצרת  מוטורולה ו-    .1

30  מערכות מתוצרת אגם   אשר הותקנו לפני כ-  3  שנים, עם כניסת חב' אגם לתחום לצורך יצירת  

תחרות.   

חב' אקווה מתחזקת את מערכות הבקרה של חב'   מוטורולה בלבד, וחב' אגם מתחזקת את מערכות    .2

הבקרה שלה בלבד. אין יכולת לחברה אחת לטפל במערכות החברה האחרת.  

ניתנה חוות דעת מקצועית של חברת "שטרק הנדסת מים בע"מ" המאשרת  כי  לא קיימות חברות    .3

נוספות אשר להן היכולת לתחזק את המערכות הקיימות.  

בוצע פרסום בעיתונות הארצית, כנדרש בהליך אישור ספק יחיד, בדבר כוונת העירייה להתקשר עם   .4

שתי החברות הללו ולא התקבלו בקשות נוספות.  

יודגש כי המדובר באחזקת המערכות הקיימות בלבד ולא ברכישת מערכות השקייה נוספות.    .5

היקף ההתקשרות השנתית עם חב' אקווה הינו 166,000  ₪ והיקף ההתקשרות השנתית עם חב' אגם  .6

הינו 9000 ₪. לא חל שינוי לעומת אשתקד.  

החברות   בשל  התקשרות  ישירה   מול  המערכות  הוזלה  תחזוקת  עלות  האחרונות  כי  בשנים  יצויין   .7

הספקיות ,ללא גורם מתווך   כבעבר. 

ההתקשרות הינה לשלוש שנים עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות.  .8

החלטה מס' 1: 

 :ןללהט רופכמות רשהתק ראשלר יעש הארלץ יללהמד חאפה ט לחוה

ציוד   ואספקת  אחזקה  לצורך  יחיד  כספק  בע"מ  ותשתיות  ניהול  מערכות  "אקווה  עם  התקשרות   .1

מיחשוב למערכות הבקרה המרכזיות מתוצרת "מוטורולה".

ציוד  ואספקת  אחזקה  יחיד  לצורך  בע"מ"  כספק  ושליטה  ניטור  בקרה,  "אגם  עם  התקשרות   .2

מיחשוב למערכות בקרה מתוצרת "אגם".

ההתקשרות הינה לשלוש שנים עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות.

 ________________ 

משה חזות  

יו"ר הווע דה 

  ירהע שא רורשיא
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3.  דיון במכרז מס' 28/2017 –  הפעלת תוכנית קהילה תומכת. 

סיכום הד יון:

תוכנית "קהילה תומכת" פועלת בעיר בקרב   אזרחים ותיקים החל משנת  2003,  בתחילה  ע"י    .1

הג'וינט באמצעות עמותת  " אשל ירושלים"  ולאחר מכן ע"י  חב' מטב אשר זכתה במכ רז.  

, אב בית   ניתן  בבתי האזרחים הותיקים והוא כולל: לחצני מצוקה, אמבולנס, רופא  השירות   .2

שבודק את צורכי הקשיש וכן פעילות חברתית מחוץ לבית. 

כיום כ-  190 בתי אב מקבלים שירות במסגרת התוכנית, מתוכם כ- 85 ניצולי שואה.     .3

 כמות מקסימלית לתוכנית הינה 200 תושבים. מעבר לכך, במידה וקיים צורך ניתן לפתוח  

 תוכנית נוספת.  

לאדם.  והרווחה  הינה  105  ₪  העבודה  משרד  ידי  על  נקבעה  התוכנית  אשר  הפעלת  עלות   .4

השתתפות  התושב הינה בהתאם  להכנסתו  והיתרה ממומנת  75%  ע"י ביטוח לאומי ו -  25%  ע"י  

הרשות.   

יצויין כי סכום השתתפות ניצולי שואה בתוכנית הינו קבוע ועומד על 25 ₪ לחודש.

עלות שנתית להפעלת הפרויקט הינה  110,000 ₪.  

פורסם מכרז להפעלת תוכנית קהילה תומכת.  מדובר  במכרז  הנמדד על  פי  איכות,  לכן  פורטו    .5

בגוף המכרז  אמות המידה  אשר על פיהן תבחנה ההצעות  והניקוד אשר ינתן לכל סעיף. 

מונתה ועדה  מקצועית  לבחינת ההצעות שחבריה הם, מנכ"ל העירייה מר דוד שטרית,  מנהלת    .6

אורית   גב'  הרווחה  באגף  צוות  ראש  ומדריכה  אוחנה,  צביה  גב'  חברתיים  לשירותים  האגף 

מזרחי.  

חב'   בע"מ,  אנוש  מוקד  (ע"ר),  ורווחה  טיפול  לשירותי  עמותה  מטב  ע"י:  הוגשו  6  הצעות   .7

סקיולייף ישראל בע"מ, יד להחלמה בע"מ שירותי רופאים, חב' תגבור בע"מ , ובטחון ושר"פ  

בקהילה וארגונים בע"מ.  

וניתנו   הוצגו  בפניה  נתונים  מהחברות  בנפרד,  אחת  כל  נציגי  עם  הוועדה  המקצועית  נפגשה   .8

הפורמט   פי  על  המלצות  הציגו  לא  אשר  לחברות  נתנה  הוועדה.  הוועדה  לשאלות  הבהרות 

הנדרש במכרז, הארכה לצורך השלמה.  

"קהילה   כ-  40  תוכניות  מפעילה  המקסימלי.  המצטבר  הניקוד  את  קיבלה  בע"מ  תגבור  חב'   .9

תומכת" לכן מוצע ע"י הוועדה המקצועית להמליץ עליה כהצעה הזוכה.  

10.  לאור הוד עת מנכ"ל העירייה כי הצוות המקצועי נתן הזדמנות  לכל המציעים ובפרט  לחברות  

קהילות   בהפעלת  ו/או  הבהרות  לעניין    נסיונם  המלצות  להשלים  ביותר  הנמוך  בניקוד  שזכו 

תומכות עפ"י הנדרש במכרז  ,הרי  שלדעת היועץ המשפטי עו"ד איתן בראש  אין צורך בהזמנה  

לשימוע נוסף ,וע"כ כאמור ההמלצה הינה על החברה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר . 
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החלטה מס' 2: 

לאור חוות הדעת של חברי הוועדה המקצועית לבחינת ההצעות שהוגשו והניקוד המקסימלי 

שקיבלה חב' תגבור בע"מ בבחינת אמות המידה, ולאור חוות הדעת של היועץ המשפטי ,ועדת 

המכרזים ממליצה לראש  העיר לבחור בחב' תגבור בע"מ  כחברה הזוכה להפעלת תוכנית "קהילה 

תומכת" ביבנה.

 ________________ 

משה חזות  

יו"ר הווע דה 

  ירהע שא רורשיא
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	י"ז אלול, תש"ף
	מיום שני, א' באייר תשע"ח, 16/4/18



Accessibility Report


		Filename: 

		פרוטוקול ועדת מכרזים- 16.4.19.pdf




		Report created by: 

		, ronen@acc.org.il

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


