
 
 עיריית יבנה
 לשכת מנכ"ל

 מזכירות העירייה

1 

 

 
 134/15פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 

 7/9/22רביעי, י"א באלול תשפ"ב, מיום 
 
 

 נוכחים:

 ועדהה יו"רמשנה לראש העיר ו –ד"ר אהוד ויצמן  .1

 חברת  ועדה –עו"ד דורית בן מאיר  .2

 חבר ועדה –עו"ד מאיר דהן  .3

 חבר ועדה –עו"ד דורון מלכה  .4

 סגן ראש העיר וחבר ועדה –מר פאלי כהן  .5

 חבר ועדה –עו"ד רם שרון  .6

 חבר ועדה –מר משה חזות  .7

 מנכ"ל העירייה –מר דוד שטרית  .8

 יועצת משפטית –טובה אלטמן שפירא עו"ד  .9

 גזבר העירייה –מר אסף אפרים  .10

 מינהל החינוךמנהלת  – מר עשהאל שריר .11

 מנהלת מח' גנ"י – גב' גלי סייפן .12

 מזכירות העירייה –גב' יעל יצחק פור  .13

 

 

 על סדר היום:

 

 אספקת מצרכי מזון לגנ"י. – 23/2022מכרז מס' . 1

 בחינת תקציבי חינוך המוענקים לרשות ומיצויים. – 10/2022. מכרז מס' 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 עיריית יבנה
 לשכת מנכ"ל

 מזכירות העירייה

2 

 

 

 אספקת מצרכי מזון לגנ"י. – 23/2022. מכרז מס' 2

 

 הנחה על מחירי המכרז בשני הפרקים. 6%הוגשה הצעה יחידה ע"י פורטונה מזוז אשר נתנה אהוד ויצמן: 

שאינו ניתן  ההצעה פסולה בגין פגם מהותי בערבותעל פיה המשפטית הונחה בפני ועדת המכרזים חוו"ד 

 לריפוי.

 )המדד הערבות הוצמדה למדד תשומות הבניה: חשוב שהחברים יבינו באיזה פגם מדובר. דורון מלכה

הכללי( ולא למדד המחירים לצרכן. בגלל פגם כזה שבעיני הוא פעוט וניתן לתיקון עדיין אין הזנה בגני 

 הילדים.

כבר היו  , זה לא מקרה ראשון : כשמדובר בפגם מהותי ההצעה נפסלת ולא ניתן לקבל אותה.דוד שטרית

 ת. בגלל פגם בערבו בעבר הצעות במכרזים שנפסלולנו 

פגם : בחווה"ד המשפטית צויינה פסיקה בנושא פגם בערבות. האם הפסיקה התייחסה למקרה של רם שרון

 בערבות במקרה של מציע יחיד ?

. אין רלוונטיות להיות ההצעה יחידה לעניין הפגם ו/או ההחלטה הפגם הוא פגם בכל מקרה: טובה אלטמן

 .של ועדת המכרזים.

כששנת הלימודים כבר נפתחה ואין מענה הזנה  רז הזנה לגנ"י אנו עוסקים במכזה לא תקין ש דורון מלכה:

 . במכרז הקודם להזנהלגנ"י. כך קרה גם 

 : אם הוועדה תאשר פסילת ההצעה, יפורסם מכרז חדש ?רם שרון

אך ורק להחליט האם מקבלים את אנשי המקצוע. בסמכות הוועדה  נתון לשיקול דעתהנושא  אהוד ויצמן:

 חווה"ד המשפטית על פסילת ההצעה שהוגשה.  

 מעלה להצבעה פסילת ההצעה היחידה של אליהו מזוז ובניו.

 

 בעד )אהוד ויצמן, פאלי כהן, מאיר דהן, דורית בן מאיר,משה חזות, רם שרון(.  6הצבעה: 

 נגד )דורון מלכה(. 1

       

 :1' החלטה מס

  ברוב קולות לאשר פסילת ההצעה היחידה של אליהו מזוז ובניו בגין פגם מהותי בהצעה.הוועדה ממליצה 

________________ 
 אהוד ויצמן
 יו"ר הוועדה

 

 

  _______________:בפועל עיראישור ראש ה
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 בחינת תקציבי חינוך המוענקים לרשות ומיצויים. – 10/2022. מכרז מס' 1

 

 הצעות כמפורט להלן:  3אהוד ויצמן: הוגשו 

 % הנחה      שם המציע מס' מעטפה

  

 ₪  6,231=  7%   שותפות מוגבלת –נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה  .1

 ₪  6,231 =7% ו.ר.ד. וייסלר חשבונאות וניהול  בע"מ  .2

 ₪  6,600 = 1.5% רון פישמן ושות' רו"ח .3

  7% אומדן .4

 

  המכרז הינו לביצוע עבודת מעקב ובקרה בנושא השתתפות משרד החינוך בתקציב החינוך ומיצוי

 חינוך העל יסודי, חינוך יסודי, גני ילדים, שכר עובדים והסעות.המגיעים להתקציבים 

  .ההצעות נבדקו ע"י ועדה מקצועית שחבריה הם מנכ"ל העירייה, שלוש ההצעות הן של חברות גדולות

 ירייה לשעבר גב' תמר קופר ומנהל אגף החינוך מר עשהאל שריר.גזברית הע

 50% לאיכות. 50% -מהניקוד התייחס להצעה הכספית ו 

  ההצעות עמדו בתנאי הסף. 3עפ"י חווה"ד המשפטית והמקצועית 

  הצעתו של רון פישמן זכתה בניקוד המשוקלל הגבוה ביותר. הפער במחיר בין  הצעתו להצעות הזולות

  לחודש.₪  369 -מסתכם ביותר 

  'נתנה עד כה את השירותים הללו רון פישמןחב .  

 .אם תבחר הצעתו של רון פישמן מוצע לנהל מו"מ להפחתת המחיר 

 

 ?הצעות המחיר  לפי איזו שיטה נבחנו:  משה חזות

 

השוואה בין ההצעות בהתבסס על ההצעה הבדקנו את ההצעה בהתאם להוראות המכרז. דוד שטרית: 

באופן שההצעות שנתנו את ההנחה הגבוהה ביותר נערכה  המעניקה לעירייה את התמורה הגבוהה ביותר

הציון  .קיבלו ניקוד מקסימאלי ואילו ההצעה היקרה יותר של פישמן קיבלה ציון נמוך באופן יחסי

 .. המשוקלל של פישמן הינו הגבוה ביותר.

 

 בוועדה לבחינת איכות ההצעות.אינו שותף חבר ועדת המכרזים שאני מסתייג בהחלטה מאחר משה חזות: 

 .העלתי זאת בוועדת המכרזים גם בעבר

 

צריך ההצעה נבחנת בהתאם להוראות המכרז. במכרז נרשם הרכב הוועדה המקצועית. : טובה אלטמן

 שתגיע לחברי הוועדה חוו"ד מקצועית ראויה וזכותכם כוועדה לקבלה או לא.

 

 , רם שרון(. דורון מלכה)אהוד ויצמן, פאלי כהן, מאיר דהן, דורית בן מאיר,בעד  6הצבעה: 
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 (.משה חזותנגד ) 1

 

 

 

  :2' החלטה מס

 

אשר קיבלה את הניקוד  ,להכריז על ההצעה של רון פישמן ושות' ברוב קולותחברי הוועדה ממליצים 

 חינוך המוענקים לרשות ומיצויים. יבחינת תקציבכזוכה במכרז ל ,המשוקלל הגבוה ביותר

  הוועדה ממליצה לנהל מו"מ עם רון פישמן להפחתת המחיר.

 

 

 

 

________________ 

 ד"ר אהוד ויצמן

 ועדהיו"ר 

 

 

 

 : בפועל אישור ראש העיר


