 19פברואר 2019
י"ד אדר א תשע"ט

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 19.2.19
נוכחים:

נעדרים:
מוזמנים/נוכחים:

אורן כהן
עו"ד קרן גרשון
הדר לביא
עו"ד איתן צנעני
דני הרוש
עילאי הרסגור
ד"ר אסנת ספורטה
אברהם ממה שיינפיין

יו"ר הועדה
חברת הועדה
חברת הועדה
חבר הועדה
מ"מ חברת הועדה אוסנת ספורטה
מ"מ ראש הועדה
חברת הועדה
חבר הועדה

אורה חסון
עו"ד אילה זיו
אייל מגיני
אורן וולשטיין
רונן נווה
כנרת תירוש
צבי אפרת

מ"מ מזכירת ועדת מכרזים
יועצת משפטית לוועדת המכרזים
ס .מבקר העירייה
מ"מ מנהל אגף איכות הסביבה
ס .מנהל מח' הניקיון
מנהלת מח' תכנון
ס .הגזבר

על סדר היום:
דיון:
-

מכרז פומבי  – 46/2018אספקת תווי שי בכרטיס מגנטי.
מכרז פומבי  – 32/2018לרכישת יחידה במבנה תעשיה מלאכה הידועה כתת חלקה  4בחלקה 90
בגוש 7606

-

מכרז פומבי  – 33/2018הצבת והפעלת מתקני אטרקציה בפארק.

-

מכרז פומבי  – 34/2018תחזוקת  2בריכות אקולוגיות ובריכת אמו בפארק.

-

מכרז פומבי  – 35/2018העסקת יועץ להכנת תיקי מידע למח' תכנון עיר.

-

מכרז פומבי  – 37/2018להשכרת מבנה בגן המגינים בכפר סבא.

-

מכרז פומבי  – 38/2018להצבה של מתקנים לאיסוף טקסטיל וריקונם למחזור.

-

מכרז פומבי  - 39/2018הצבת מתקנים ,איסוף ופינוי פסולת קרטון למחזור.

-

מכרז פומבי  – 44/2018השכרת חנות מס'  7בשוק בשיכון עלייה.
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 .1מכרז פומבי  – 46/2018אספקת תווי שי בכרטיס מגנטי
למכרז התקבלו  4הצעות בלבד.
מס' שם בעל ההצעה

סכום הצעה

ערבות

1
רשת חנויות רמי
לוי שיווק השקמה
 2006בע"מ

לא התבקשו לתת הצעת מחיר.
תהייה התמחרות כשנצטרך

לא נדרשה ערבות

2

א .ב .א ויקטורי
חב' לניהול
ואחזקות בע"מ

לא התבקשו לתת הצעת מחיר.
תהייה התמחרות כשנצטרך

לא נדרשה ערבות

3

שופר סל בע"מ

לא התבקשו לתת הצעת מחיר.
תהייה התמחרות כשנצטרך

לא נדרשה ערבות

4

ע .ר .צים שיווק
ישיר בע"מ

לא התבקשו לתת הצעת מחיר.
תהייה התמחרות כשנצטרך

לא נדרשה ערבות

אומדן

מסמכים מצורפים
.1רשימת תווים שסופקו ללקוחות
.2אישור רו"ח
.3תצהיר חוק עובדים
.4תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.5תצהיר אי תיאום מכרז
.6הצהרה העדר קירבה
.7תעודת עוסק מורשה
.8קבלה לרכישת מכרז
.1קבלה לרכישת מכרז
.2אישור רו"ח
.3רשימת סניפים  2ע"מ
.4רשימת גופים שסופקו להם תווי שי
.5תצהיר חוק עובדים
.6תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.7תצהיר אי תיאום מכרז
.8הצהרה העדר קירבה
.9צילום ויקטורי לכרטיס המשתלם
.1תשובות והבהרות
.2רשימת גופים שסופקו להם תווי שי
.3תצהיר חוק עובדים
.4תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.5תצהיר אי תיאום מכרז
.6הצהרה העדר קירבה
.7קבלה לרכישת מכרז
.8רשימת סניפים  9ע"מ
.9אישור ניכוי מס
.10אישור ניהול ספרים
.11שינוי שם החברה
.1רשימת גופים שסופקו להם תווי שי
.2קבלה לרכישת מכרז
.3אישור ניכוי מס
.4אישור ניהול ספרים
.5תעודת עוסק מורשה
.6מיזוג חברה עם יינות ביתן
.7איגוד ורישום החברה
.8מורשה חתימה
.9תצהיר חוק עובדים
.10תצהיר לאנשים עם מוגבלות
 .11תצהיר אי תיאום מכרז
.12הצהרה העדר קירבה
.13צילום כרטיס תו פלוס ורשתות המזון
.14רשימת סניפים יינות ביתן
.15רשימת סניפים מגה בעיר  2ע"מ
.16רשימת מימוש תו בתחומי בילוי ופנאי  8ע"מ

תהיה התמחרות כשנצטרך

אורן כהן :אנו דנים במכרז לאספקת תווי שי.
עו"ד אילה זיו :מח' רכש ומכרזים פרסמה את המכרז ,אבל מנהלת המח' אביטל חדאד חולה ולכן ביקשה ממני להציג
את הנושא .זוהי פעם ראשונה בה העירייה מפרסמת מכרז לאספקת תווי שי .כעת זה דחוף כי צריך את התווים לפסח.
השיטה היא להגדיר תנאי סף מתאימים ,המטרה של המכרז ליצור מאגר של ספקים שיעמדו בתנאי הסף וצורף
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למכרז טופס התמחרות ,כאשר בכל פעם בעת הצורך ,מח' רכש תבקש הצעות מחיר לביצוע "התמחרות" בין הספקים
הזוכים עבור תווי השי ,ומי שיציע את המחיר הטוב ביותר יקבע כזוכה באותה התמחרות.
עו"ד קרן גרשון :בגלל שהם  4זוכים הם יכולים לתאם מחירים.
אורן כהן ועילאי הרסגור :תיאום מחירים זו עבירה פלילית ,הממונה על ההגבלים העסקיים מטפל בכך.
אורן כהן :אבקש להעלות הצעת החלטה לפיה נקבל את המלצת מנהלת מח' רכש אספקה ומכרזים ונקבע את כל 4
החברות כזוכות במכרז ,ובכל פעם שנצטרך נגיש להם את טופס ההתמחרות המצורף למכרז.

מאושר פה אחד
החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר:
לקבוע את כל  4החברות שעמדו בתנאי הסף כזוכות במכרז.
להלן רשימת הספקים:
רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה  2006בע"מ.
א .ב .א ויקטורי חב' לניהול ואחזקות בע"מ.
שופר סל בע"מ.
ע .ר .צים שיווק ישיר בע"מ.

אביטל חדאד
מזכירת הועדה

אורן

כהן

יו"ר ועדת המכרזים
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 .2מכרז פומבי  – 32/2018לרכישת יחידה במבנה תעשיה מלאכה הידועה כתת חלקה 4
בחלקה  90בגוש 7606
למכרז התקבלה הצעה אחת בלבד.
מס' שם בעל ההצעה
1

סכום כולל של ההצעה (לא כולל
"מ)
מע

חב' אופקים נסיעות
ותיירות  1979בע"מ

₪ 2,900,000

אומדן

₪ 2,930,000

ערבות

מסמכים מצורפים

₪ 120,000
בנק לאומי

.1תוכן עניינים
.2פרוטוקול ישיבת מועצת מנהלים
.3אישור עו"ד
.4תשובות לשאלות
האומדן נערך ע"י השמאי גיל סגל

אורן כהן :מדובר במכירת זכויות בנכס ברח' התע"ש .23
עו"ד אילה זיו :ההצעה שהוגשה תואמת את מחיר המינימום .היחידה מצויה במבנה שנבנה ע"י עיריית כפר סבא ,על
קרקע שהוקצתה לעירייה לשם פינוי מטרדים ממרכז העיר לאזור התעשייה .הליכי הבניה ,האכלוס ,השיווק והמכירה
נערכו ע"י החברה הכלכלית ,כזרוע ארוכה של העיריה .החוזים שנחתמו לאחר מכירת היחידות במבנים האלה
הידועים כמיפעלות כפר סבא הועברו לאישור שר הפנים .היועץ המשפטי במשרד הפנים לא אישר  5חוזים למרות
שחוזים אחרים בסטאטוס דומה כן אושרו ע"י היועמ"ש של משרד הפנים .אחד החוזים שלא אושר הוא החוזה עם
חב' אופקים אשר רכשה את הנכס בשנת  ,2001ומאז היא נמצאת בנכס ,ואף ביצעה בו השקעות .הכל כמפורט
בחוו"ד של עו"ד בתיה בראף שנשלחה אליכם לקראת הישיבה .משרד הפנים דרש להוציא מכרז פומבי למכירת נכס
 ,על אף שמדובר בנכס תפוס וכך נעשה ע"י העירייה .במכרז שבנידון פורטו כל העובדות הרלוונטיות ביחס לנכס.
אופקים יושבים שם  17שנים והם היחידים שרכשו את המכרז  ,והגישו הצעה.
ככל שועדת המכרזים תאשר את אופקים כזוכה במכרז הנושא יועבר לאישור מועצת העיר.
עו"ד קרן גרשון :יש בכלל אלטרנטיבה ?
עו"ד אילה זיו :אופקים מבינים את הסיטואציה ,והם נתנו הסכמתם למהלך.
אורן כהן :אבקש להעלות הצעת החלטה לפיה נקבל את המלצת עו"ד אילה זיו ,לקבוע את חב' אופקים נסיעות
ותיירות ( )1979בע"מ כזוכה במכרז.

מאושר פה אחד
החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר:
לקבוע את חב' אופקים נסיעות ותיירות ( )1979בע"מ כזוכה במכרז .אומנם מדובר בהצעה יחידה ,
אולם זהו נכס תפוס ועריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.

אביטל חדאד
מזכירת הועדה

אורן

כהן

יו"ר ועדת המכרזים
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.3מכרז פומבי  – 33/2018הצבת והפעלת מתקני אטרקציה בפארק.
למכרז התקבלה הצעה אחת בלבד.
מס' שם בעל ההצעה
1

סכום כולל של ההצעה (לא ערבות
"מ)
כולל מע

 2X2טיולים
ואירועים בע"מ

 ₪ 2,300לחודש

אומדן

 ₪ 2,300לחודש

₪ 20,000
בנק דיסקונט

מסמכים מצורפים
.1תצהיר חוק עובדים
.2תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.3תצהיר אי תיאום מכרז
.4הצהרה העדר קירבה
.5אישור ביטוח
.6קבלה לרכישת המכרז

אורן כהן :מדובר במכרז מתקני אטרקציה בפארק העירוני.
אורן וולשטיין :הוגשה הצעה יחידה ע"י הזכיין הקודם ,ההצעה עומדת בתנאי המכרז .יש שביעות רצון מהזכיין הזה.
הפעילות במתחם אינה גבוהה ,המתקן לא תמיד פועל ,כמו בימים גשומים או בימים חמים מאוד.
אורן כהן :אני מבקש להמליץ על חב'  2X2טיולים ואירועים בע"מ כזוכה במכרז .על אף היותה הצעה יחידה כי יציאה
למכרז נוסף לא תביא תועלת.

מאושר פה אחד
החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר:
לקבוע את חב'  2X2טיולים ואירועים בע"מ כזוכה במכרז ,על אף היותה הצעה יחידה ,כי יציאה למכרז
נוסף לא תביא תועלת.

אביטל חדאד
מזכירת הועדה

אורן

כהן

יו"ר ועדת המכרזים
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.4מכרז פומבי  – 34/2018תחזוקת  2בריכות אקולוגיות ובריכת אמו בפארק.
למכרז התקבלו  2הצעות בלבד.
מס' שם בעל ההצעה

סכום כולל של ההצעה (לא כולל ערבות
"מ)
מע

מסמכים מצורפים

1

תגל מערכות ומתקני
מים בע"מ

 ₪ 9,750לחודש

₪ 10,000
בנק הבינלאומי

.1הוכחת ניסיון
.2קבלה לרכישת מכרז
.3תעודת עוסק מורשה
.4מורשי חתימה
.5מכון התקנים  3ע"מ
.6אישור ניהול ספרים
.7אישור ניכוי מס
.8תצהיר חוק עובדים
.9תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.10תצהיר אי תיאום מכרז
.11הצהרה העדר קירבה

2

מיזומי בע"מ

 ₪ 4,285לחודש

₪ 10,000
בנק הבינלאומי

.1קבלה לרכישת מכרז
.2אישור ניהול ספרים
.3תעודת עוסק מורשה
.4מורשה חתימה
.5רשימה חלקית של בריכות שתוחזקו
.6תצהיר חוק עובדים זרים
.7תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.8תצהיר אי תיאום מכרז
.9הצהרה העדר קירבה
.10תצהיר ואישור רו"ח

אומדן

 ₪ 5,400לחודש

אורן כהן :תחזוקת שתי בריכות אקולוגיות בפארק.
אורן וולשטיין :יש שתי בריכות אקולוגיות העובדות בפארק ,אחת בריכת דגים בכניסה של רח' הגליל ועוד אחת בחי
פארק .הוגשו שתי הצעות שהן עומדות בתנאיי המכרז .ההצעה הזולה ביותר היא של חברת מיזומי ,והאומדן גבוה מההצעה
הזולה.
אורן וולשטיין :הקבלן הקודם פשט את הרגל בגלל המחיר הנמוך שנתן בהצעתו .וחב' מיזומי נתנה מחיר ריאלי ואנו
מכירים אותה.
אורן כהן :אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה נמליץ על חב' מיזומי בע"מ כזוכה במכרז ,ולנהל מו"מ עם הזוכה
להוזלת המחיר.

מאושר פה אחד
החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר :לקבוע את חב' מיזומי בע"מ כזוכה במכרז ,ולנהל מו"מ
עם הזוכה להוזלת המחיר.
אביטל חדאד
מזכירת הועדה

כהן
אורן
יו"ר ועדת המכרזים
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 .5מכרז פומבי  – 35/2018העסקת יועץ להכנת תיקי מידע למח' תכנון עיר.
למכרז התקבלה הצעה אחת בלבד.
מס' שם בעל ההצעה
1

סכום כולל של ההצעה (לא
"מ)
כולל מע

פורום שרת  99בע"מ

 ₪ 180לשעה

אומדן

 ₪ 180לשעה

ערבות

מסמכים מצורפים

לא נדרשה ערבות

.1תצהיר לפי חוק עובדים
.2תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.3תצהיר אי תיאום מכרז
.4תצהיר ואישור רו"ח
.5הצהרה העדר קירבה
.6תשובות והבהרות
.7אישור ניהול ספרים
.8תעודת עוסק מורשה
.9ניסיון מקצועי
.10תעודות אוניברסיטה  2ע"מ
.11באנגלית  2ע"מ
.12השכלה וניסיון  6ע"מ
.13רישיון מהנדסת
.14שינוי שם חברה
.15פקודת החברות  12ע"מ
.16מורשה חתימה
.17קבלה לרכישת מכרז

אורן כהן :מדובר במכרז העסקת יועץ להכנת תיקי מידע למח' תכנון עיר.
כנרת תירוש :לפני הגשת היתר בנייה החוק דורש לקבל מידע .במחלקה יש שתי עובדות המפעילות את תיקי המידע,
זה אומר ,שכל מה שדורש התושב ומעוניין לבצע שינוי בקרקע שלו ,הוא צריך לקבל אינפורמציה .מלבד תיקי מידע
יש לקדם הליכים סטטוטוריים למתן תוקף לתבעו"ת .הבקשה לאשר עובדת בשביל לתמוך במידעניות בהכנת תיקי
המידע ,כי צריך סנכרון מלא בין כל התבעו"ת ,שהאינפורמציה תהיה מדויקת.
צבי אפרת :איזה תואר צריך לעבודה זו ?
כנרת תירוש :יש לנו עובדת ספציפית עם תואר ראשון בגאוגרפיה ,עבדה אצלנו עד שהסתיים החוזה .יש לה את כל
הידע המקצועי והניסיון.
עילאי הרסגור :בפורום הזה אני אומר ,ואני עקבי לכך שנושא מציע יחיד מפריע לי .למה לדעתך לא היו הצעות
נוספות ?
כנרת תירוש :אני חושבת שהיום הביקוש מאוד גדול לאנשי תכנון לבדיקת תכניות ,השוק מצומצם קשה למצוא
אנשים מתאימים עם משכורות נמוכות.
עו"ד איתן צנעני :כמה שעות בחודש? ולכמה זמן?
כנרת תירוש :העבודה לשנה 7 ,שעות ביום.
עו"ד אילה זיו :ישנה אפשרות להפסיק את החוזה  30יום מראש.
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כנרת תירוש  :אני צריכה עובדת למשרה מלאה ,ואז ל 2 -המידעניות יישאר קצת זמן לעבוד יותר 1/2 .משרה זה רק
קבלת קהל .ולשבת מול מחשב מענה טלפוני ,דברים שבעבר לא נדרשו.
דני הרוש :באגף הנדסה יש חוסר בכ"א יש תלונות של מגישי תכניות שמחכים הרבה זמן ,התושבים מתרעמים.
אורן כהן :מהו השכר אם יהיה עובד עירייה ?
כנרת תירוש ₪ 8,000 :ברוטו.
הדר לביא :צריך תואר ראשון ?
כנרת תירוש :תיקון  101עובדים עליו מ 2016 -צריך גם תואר גם ניסיון .זו משהיא שאני מכירה מסורה ואחראית,
טובה ומקצועית וגם מבנה אישיות טוב .במשכורת שהעירייה מציעה היא לא מוכנה לעבוד .אין לי אישור למידענית
שלישית .זה זמני ,אנו מעדיפים עובדת עירייה.
הדר לביא :איפה פורסם המכרז ? השאלה אם עשינו מקסימום ?
עו"ד אילה זיו :החוק דורש הודעות ב  2עיתונים יומיים .מח' רכש מפרסמת בשני עיתונים יומיים ,גם באתר תחת
מכרזים פומביים .גם מי שלא רכש יכול לעיין במסמכי המכרז.
עילאי הרסגור :אני מסכים בתנאי שנמשיך לנסות ולגייס עובדת עירייה לצורך זה.
אורן כהן :אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה נמליץ על פורום שרת כזוכה במכרז תחת המלצה שיש לגייס
עובדת עירייה .ובנוסף לכך נסמיך את כנרת תירוש מנהלת מח' תכנון ואת נציג הגזבר לנהל מו"מ עם הזוכה להוזלת
הצעתה.

מאושר פה אחד
החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר :לקבוע את פורום שרת  99בע"מ כזוכה במכרז יש
המלצה לגייס עובדת עירייה .מסמיכים את כנרת תירוש מנהלת מח' תכנון ואת נציג הגזבר לנהל
מו"מ עם הזוכה להוזלת הצעתה.

אביטל חדאד
מזכירת הועדה

אורן

כהן

יו"ר ועדת המכרזים
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.6מכרז פומבי  – 37/2018להשכרת מבנה בגן המגינים בכפר סבא.
למכרז התקבלו  2הצעות בלבד.
מס' שם בעל ההצעה

סכום כולל של ההצעה
"מ
לא כולל מע

1

שולמית אביב בע"מ

 ₪ 1,000לחודש

2

גל שטיינברג

 ₪ 1,970לחודש

אומדן

 ₪ 2,200לחודש

ערבות

מסמכים מצורפים

₪ 5,000
בנק הפועלים

.1תצהיר חוק עובדים
.2תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.3תצהיר אי תיאום מכרז
.4הצהרה העדר קירבה
.5אישור רו"ח
.6קבלה לרכישת מכרז
.7מורשה חתימה
.8אישור ניהול ספרים
.9תשובות והבהרות
.1אישור ניהול ספרים
.2אישור ניכוי מס
.3תצהיר חוק עובדים
.4תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.5תצהיר אי תיאום מכרז
.6הצהרה העדר קירבה
.7קבלה לרכישת מכרז
.8פירוט ניסיון  4ע"מ

₪ 5,000
בנק בינלאומי

ערך שגיא שער שמאי מקרקעין ,חתמה עו"ד אילה זיו

* הערה :הדר לביא לא משתתפת במכרז זה ,מחשש למראית עין לניגוד עניינים.
אורן כהן :השכרת מבנה בגן המגינים.
עו"ד אילה זיו :המבנה בגן המגינים ריק זמן רב .היה מכרז קודם ,שהזכיין נסוג בו מסיבה אישית .במכרז החדש היו
שתי הצעות ,ההצעה הגבוהה קרובה לאומדן .הוא מעוניין להפעיל שם בית אוכל ופעילויות תרבות.
אורן כהן :מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה נמליץ על גל שטיינברג כזוכה במכרז.

מאושר פה אחד
החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר :לקבוע את גל שטיינברג כזוכה במכרז ,הואיל
והצעתו לשכירת המבנה היא הגבוהה ביותר .

אביטל חדאד
מזכירת הועדה

אורן

כהן

יו"ר ועדת המכרזים
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.7מכרז פומבי  – 38/2018להצבה של מתקנים לאיסוף טקסטיל וריקונם למחזור.
למכרז התקבלה הצעה אחת בלבד.
מס' שם בעל ההצעה
1

סכום כולל של ההצעה
"מ
לא כולל מע

רוזניר ת"א בע"מ

 ₪ 4,220לחודש

אומדן

 ₪ 4,000לחודש

ערבות

מסמכים מצורפים

₪ 20,000
בנק הפועלים

.1תצהיר חוק עובדים
.2תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.3תצהיר אי תיאום מכרז
.4הצהרה העדר קירבה
.5אישור ניכוי מס
.6אישור ניהול ספרים
.7תעודת עוסק מורשה
.8איגוד ורישום החברה
.9המלצות  2ע"מ
.10קבלה לרכישת מכרז
.11רשות התאגידים  4ע"מ
נערך ע"י ראובן מנהל מח' הניקיון

אורן כהן :מדובר בהצבת מתקנים לאיסוף טקסטיל וריקונם למחזור.
רונן נווה :מדובר ב  35-מתקנים לאיסוף ופינוי ביגוד ,מחיר המינימום הוא  ₪ 4,000לחודש ההצעה פחותה
מהאומדן ב ₪ 220 -המתקנים נמצאים במקום ,לא צריך לפרק ולהביא חדש שזה גורם לעלות גבוהה יותר .אנו גם
מרוצים ממנו.
הדר לביא :צריך לפרסם לתושבים שהמתקנים קיימים בעיר ,כדי שלא יזרקו ביגוד אלא יביאו למתקנים.
אורן כהן :מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה נמליץ על חב' רוזניר ת"א בע"מ כזוכה במכרז.

מאושר פה אחד
החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר :לקבוע את חב' רוזניר ת"א בע"מ כזוכה במכרז,
אומנם מדובר בהצעה יחידה ,אולם עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.

אביטל חדאד
מזכירת הועדה

אורן

כהן

יו"ר ועדת המכרזים
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 .8מכרז פומבי  - 39/2018הצבת מתקנים ,איסוף ופינוי פסולת קרטון למחזור.
למכרז התקבלו  2הצעות בלבד.

ערבות

מסמכים מצורפים

מס' שם בעל ההצעה

סכום כולל של ההצעה
"מ
לא כולל מע

1

ק.מ.מ .מפעלי
מחזור בע"מ

 ₪ 48פינוי בודד תכולת
קרטונית אחת,
תשלום לקבלן.
 ₪ 1,000לדחסן לכל פינוי
תשלום העירייה
לקבלן.

₪ 40,000
בנק לאומי

2

אמניר תעשיות
מחזור בע"מ

 ₪ 52.5פינוי בודד תכולת
קרטונית אחת,
תשלום לקבלן.
 ₪ 0לדחסן לכל פינוי
תשלום הקבלן לעירייה

₪ 40,000
בנק דיסקונט

אומדן

 ₪ 31פינוי בודד תכולת
קרטונית אחת ,תשלום לקבלן.
 ₪ 0לדחסן לכל פינוי
תשלום הקבלן לעירייה

.1פרופיל החברה  2ע"מ
.2קבלה לרכישת מכרז
.3תצהיר חוק עובדים
.4תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.5תצהיר אי תיאום מכרז
.6הצהרה העדר קירבה
.7תשובות והבהרות
.8מורשי חתימה
.9התאגדות החברה
.10מפעל מחזור מאושר
.11רישיון לניהול עסק
.12תעודת עוסק מורשה
.13רישיון מוביל  2ע"מ
.14רישיון מוביל רשימת כלי רכב  2ע"מ
.15רישיון רכב וביטוח  4ע"מ
.16אישור ניכוי מס
.17אישור ניהול ספרים
.18מידע על פרטי החברה
.19המלצות  3ע"מ
.1תוכן העניינים
.2תצהיר חוק עובדים
.3תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.4תצהיר אי תיאום מכרז
.5הצהרה העדר קירבה
.6איגוד ורישום החברה
.7שינוי שם החברה
.8מידע פרטי החברה  8ע"מ
.9מורשה חתימה
.10מכתב רו"ח
.11תעודת עוסק מורשה  2ע"מ
.12אישור ניהול ספרים
.13רישיון לניהול עסק  3ע"מ
.14המלצות  4ע"מ
.15רישיון רכב וביטוח  6ע"מ
.16רישיון מוביל  3ע"מ
.17רישיון מוביל רשימת רכבים  2ע"מ
.18קצין בטיחות  2ע"מ
.19משאיות בשכירות
.20רשימת רכבים  5ע"מ
.21קבלה לרכישת מכרז
.22הבהרות ותשובות
אושר ע"י ראובן אביסף

אורן כהן :מדובר במכרז להצבת מתקנים לאיסוף ופינוי מתקני קרטון.
רונן נווה :המחיר נקבע ע"י חברה ,מחיר המקסימום לפינוי מתקן היה  ₪ 31ותאגיד תמיר משלמת להם ,הם סוג של
מונופול ו  2ההצעות שהוגשו הן מעל המחיר הזה.
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הספק הנוכחי לא רוצה להמשיך לעבוד ,לא משתלם לו ,מחיר הקרטון היום לא שווה .בינתיים הארכנו חוזה עד שיהיה
זכיין .ממליצים לפרסם מכרז נוסף .פשוט לא תהיה להם ברירה והם יעלו את המחיר כי הם מונופול שהמדינה קבעה
ואנו איתם במו"מ וכך השיטה עובדת.
צבי אפרת :בסוף לא תהיה ברירה ויהיה לזה סבסוד.
עילאי הרסגור :הם בכוונה מפסידים במכרז.
אורן כהן :מבקש להעלות הצעת החלטה לא לקבוע זוכה במכרז  ,כי ההצעות שהוגשו הינן מעל מחיר המקסימום.

מאושר פה אחד

החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר:
לא לקבוע זוכה במכרז ,הואיל וההצעות שהוגשו הינן מעל מחיר המקסימום.
אביטל חדאד
מזכירת הועדה

אורן

כהן

יו"ר ועדת המכרזים
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 .9מכרז פומבי  – 44/2018השכרת חנות מס'  7בשוק בשיכון עלייה.
למכרז התקבלה הצעה אחת בלבד.
מס' שם בעל ההצעה

סכום כולל של ההצעה
"מ
לא כולל מע

ערבות

1
אנקרי ססי

 ₪ 2,000לחודש

אומדן

 ₪ 1,200לחודש

₪ 2,000
בנק לאומי

מסמכים מצורפים
.1טופס ביטוח
.2תצהיר עובדים זרים
.3תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.4תצהיר אי תיאום מכרז
.5הצהרה העדר קירבה
.6אישור ניכוי מס
.7קבלה לרכישת מכרז
.8אישור ניהול ספרים
חתום ע"י עו"ד אילה זיו

אורן כהן :מדובר במכרז להשכרת חנות  7בשיכון עלייה.
עו"ד אילה זיו :הוגשה הצעה אחת של ססי אנקרי ששוכר אותה גם היום ,הסתיימה תקופת השכירות לכן יצאנו
במכרז חדש .האומדן  ₪ 1,200ההצעה גבוהה מהאומדן ועומדת בתנאיי הסף .לדעתי לא היו עוד מציעים כי זה נכס
תפוס .בחנות הצמודה הוא דייר מוגן הוא שילב את שניהם לחנות אחת.
אורן כהן :מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה נקבל את המלצת עו"ד אילה זיו מנהלת מח' נכסים להמליץ בפני ראש
העיר :לקבוע את אנקרי ססי כזוכה במכרז ,על אף ההצעה היחידה שהוגשה ,מאחר ועריכת מכרז נוסף לא תביא
תועלת.

מאושר פה אחד

החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר:
לקבוע את אנקרי ססי כזוכה במכרז ,על אף ההצעה היחידה שהוגשה ,מאחר ועריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.

אביטל חדאד
מזכירת הועדה

אורן

כהן

יו"ר ועדת המכרזים
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