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05/11/2019 

 ז'/חשון/תש"פ

 

 1930.10.פרוטוקול ועדת מכרזים מיום   

 

 אורן כהן נוכחים:

 

 עו"ד קרן גרשון

 אברהם ממה שיינפיין

  עילאי הרסגור הנדין

 הדר לביא

 עו"ד איתן צנעני

 

יצא לאחר סיום טקס ההוקרה  –יו"ר הועדה 

 לעמירם מילר

 חברת הועדה 

 הועדהחבר 

 הועדה יו"רמ"מ 

 חברת הועדה 

 חבר הועדה

 

 נעדרים:

 

 

  ד"ר אסנת ספורטה

 

 

  הועדה תחבר

 

 מוזמנים/נוכחים:

 

 אביטל חדאד

 עו"ד אילה זיו

 אייל מגיני

 אורן וולשטיין

 עירית מויאל

 שוש דרימר

 מוטי מורי

 חןניצה 

 מזכירת ועדת מכרזים

 המכרזים לוועדתיועצת משפטית 

  ס. מבקר העירייה

 מ"מ מנהל אגף איכות הסביבה 

 מנהלת מח' גנים ונוף

 המבוגרת המנהלת מח' לטיפול באוכלוסיי

 מנהל הפארק העירוני

 מנהלת מחלקת תשתיות

 

 על סדר היום:

 

    דיון: 
 

 

 לשעבר. הוקרה לעמירם מילר יו"ר ועדת המכרזים -

 

 מתן שירותי מודדים לעיריית כפר סבא. –  8/2019מכרז  פומבי  -

 

 קהילות תומכות לקשישים. 4הפעלת  –  9/2019מכרז  פומבי  -

 

 ראשי מערכת להשקיית הגינון בפארק. 4החלפת  – 10/2019מכרז זוטא  -

 

 59רשימה מס'    – רישום ספקים בספר הספקים למכרזי זוטא -

 

אחזקת שטחים בגינון בר קיימא ועב' פיתוח בתחום גינון והשקיה ברחבי העיר.  – 36/2017מכרז פומבי  -
 )בקשה לקביעת המציע הבא בתור כזוכה, עקב הפסקת עבודה של הזכיין המקורי(
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 ראשי מערכת להשקיית הגינון בפארק.   4החלפת  – 10/2019מכרז זוטא   .1

 הצעות בלבד. 3למכרז הוגשו    
 

 

סכום ההנחה מכתב  ההצעהשם בעל  מס' 

 הכמויות המצורף 

 

 מסמכים מצורפים ערבות

 

1 

 

אגם בקרה ניטור 

 ושליטה בע"מ

 

22.5%  

 

20,000   ₪        

 בנק בינלאומי

 

 . תצהיר חוק עובדים1

 . תצהיר לאנשים עם מוגבלות2

 . תצהיר אי תיאום מכרז3

 . תצהיר העדר קירבה4

 . הצהרת המציע5

 ספרים. אישור ניהול 6

 . אישור ניכוי מס7

 

אקווה מערכות  2

 ניהול תשתיות בע"מ

30.1% 20,000   ₪        

בנק מרכנתיל  

 דיסקונט

 . תצהיר חוק עובדים1

 . תצהיר לאנשים עם מוגבלות2

 . תצהיר אי תיאום מכרז3

 . תצהיר העדר קירבה4

 . הצהרת המציע5

 .פרטי עוסק מורשה6

 . אישור ניהול ספרים7

 .התאגדות החברה8

 . קבלה לרכישת מכרז9

 . הבהרות ותשובות10

 

        ₪   20,000 20% נטפים בע"מ 3

 בנק דיסקונט

 . תעודת עוסק מורשה1

 . אישור ניהול ספרים2

 ע"מ  2.נוהל עבודה  3

 . תצהיר חוק עובדים4

 . תצהיר אי תיאום מכרז5

 . תצהיר העדר קירבה6

 . הצהרת המציע7

 לרכישת מכרז.קבלה 8

 

 חתום ע"י מוטי מורי מנהל הפארק העירוני  18% אומדן 

 
הצעות מחיר. לאחר בדיקת ההצעות נמצא כי חברת אגם בע"מ לא רכשה את  3התקבלו : עילאי הרסגור הנדין

 מסמכי המכרז ויש לפסול את הצעתה מאחר ומדובר בתנאי סף.

 לכל ראש מערכת נכתב מפרט וכתב כמויות.ביצענו סקר של ראשי מערכת בפארק. : מוטי מורי

 : האם הפתרון של החברה שתזכה מקבע אותנו בעתיד.הדר לביא

 נטפל ביתרה. 2021ראשי מערכת ועד  4ראשי מערכת בפארק , השנה אנו נטפל ב  11: יש לנו מוטי מורי

 : האם יש הסבר להנחה הגבוהה שנתנה חב' אקווה?ממה שינפיין

 רה גדולה שיכולה להרשות לעצמה.: מדובר בחבמוטי מורי

 אני מבקש להעלות הצעת החלטה: :עילאי הרסגור הנדין 

 זהו תנאי סף.שפסול את הצעת חב' אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ מאחר ולא שילמה על מסמכי המכרז ל. 1

בע"מ בעלת  קבל את המלצת מוטי מורי מנהל הפארק העירוני ונמליץ על חב' אקווה מערכות ניהול תשתיותל. 2

 ביותר כזוכה במכרז.אחוז ההנחה הגבוה 
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 מאושר פה אחד.

 

   החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר:

 . לפסול את ההצעה של חב' אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ בשל אי עמידה בתנאי סף.1

ביותר כזוכה שנתנה את ההצעה הגבוהה אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ  לקבוע את חב' . 2

 במכרז.

 

 

                           עילאי הרסגור הנדיןאביטל  חדאד                                                                  

 יו"ר ועדת המכרזים  מ"מ                                                            מזכירת הועדה
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 מתן שירותי מודדים לעיריית כפ"ס.    – 8/2019מכרז פומבי . 2

 הצעות בלבד. 11למכרז התקבלו 
 

 

סכום ההצעה בשקלים )ללא  שם בעל ההצעה מס' 

 מע"מ(

 

 מסמכים מצורפים ערבות

 

1 

אפלבאום מדידות 

והנדסה אזרחית 

 בע"מ

 תעריף משרד ליום   ₪  1,000

 

 תעריף שטח ליום   ₪  2,500

נדרשה לא 

 ערבות

 .תצהיר חוק עובדים1

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות2

 .תצהיר אי תיאום מכרז3

 .טופס ביטוח4

 ע"מ  2.קורות חיים  5

 .הצהרת המציע6

 ע"מ  8.שאלון איתור ניגוד עניינים  7

 .קבלה לרכישת מכרז8

 .התאגדות החברה9

 ע"מ  2.מכתב לרישיון מודד  10

 ספרים.אישור ניכוי מס וניהול 11

 ע"מ  7.מפות  12

 

חי הנדסה  2

שמעון  -גיאודטית 

 חי 

 תעריף משרד ליום   ₪  1,300  

 

 תעריף שטח ליום   ₪  2,400  

לא נדרשה 

 ערבות

 .תצהיר חוק עובדים1

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות2

 .תצהיר אי תיאום מכרז3

 .הצהרה העדר קירבה4

 .הצהרת המציע5

 ע"מ  8  .שאלון איתור ניגוד עניינים6

 .קורות חיים  7

 .טופס ביטוח8

 ע"מ  4.תחומי פעילות  9

 .אישור ניהול ספרים10

 .אישור ניכוי מס11

 .תעודת עוסק מורשה12

 .תעודת הנדסה גאודטית +  גאודזיה13

 ע"מ  4.רישיון למודד  14

 .קורות חיים15

 .קבלה לרכישת מכרז16

 ע"מ  5.המלצות  17

 . דיסקון קי18

 

דוידובסקי י.  3

 אחזקות בע"מ

 תעריף משרד ליום   ₪   1,714 

 

 תעריף שטח ליום   ₪   3,230 

לא נדרשה 

 ערבות

 .תצהיר חוק עובדים1

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות2

 .תצהיר אי תיאום מכרז3

 .הצהרה העדר קירבה4

 .הצהרת המציע5

 ע"מ  8.שאלון איתור ניגוד עניינים  6

 .קבלה לרכישת מכרז7

 ע"מ  4יל החברה   .פרופ8

 .אישור ניהול ספרים9

 .התאגדות החברה10

 .תעודת עוסק מורשה11

 .מורשה חתימה12

 .אישור עריכת ביטוח13

 ע"מ  2.קורות חיים  14

 ע"מ  2.רישיון למודד   15

 .היתר מטיס כטב"ם16

 .אישור בקרה ואיכות17

 ע"מ  2.המלצות  18

 ע"מ  7. מפות  19
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 גיאופורמציה 4

 בע"מ

 תעריף משרד ליום   ₪   1,180 

 

 תעריף שטח ליום   ₪   2,270 

לא נדרשה 

 ערבות

 .תצהיר חוק עובדים1

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות2

 .תצהיר אי תיאום מכרז3

 .הצהרה העדר קירבה4

 .הצהרת המציע5

 ע"מ  24.שאלון איתור ניגוד עניינים  6

 ע"מ  2.פרופיל החברה  7

 ה.תעודה מפיץ מורש8

 ע"מ  4.רשימת פרויקטים  9

 .התאגדות החברה10

 .שינוי שם החברה11

 .תעודת עוסק מורשה12

 .מורשה חתימה13

 .אישור ניכוי מס14

 .אישור ניהול ספרים15

 .אישור חש' בנק16

 .אישור רו"ח העסקת עובדים קבועים17

   .קורות חיים18

 .קבלה לרכישת מכרז19

 ע"מ  2.תואר הנדסה גאודטית  20

 .רישיון למודד21

 ע"מ  3.רישום בפנקס המהנדסים  22

 .פרטים אישיים23

 ע"מ  2.תשלום עבור אגרת המודד  24

 ע"מ  3.השכלה וניסיון  25

 .תואר מדעי המחשב+ גאודזיה+ מגיסטר26

 . קבלה לרכישת מכרז27

 ע"מ  12. מפות  28

 

 תעריף משרד ליום   ₪   1,300  א פנקס ובנו בע"מ 5

 

 תעריף שטח ליום   ₪    2,400

לא נדרשה 

 ערבות

 ע"מ  7.פרופיל החברה   1

 ע"מ  5.המלצות  2

 .מורשי חתימה3

 .תצהיר חוק עובדים4

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות5

 .תצהיר אי תיאום מכרז6

 .הצהרה העדר קירבה7

 .הצהרת המציע8

 .תצהיר עסק בשליטת אישה9

 ע"מ  8.שאלון איתור ניגוד עניינים  10

 רות חיים  .קו11

 ע"מ  2.רישיון למודד  12

 ע"מ  3.דוגמאות לפרויקטים  13

 .קבלה לרכישת מכרז14

 .אישור ניהול ספרים15

 .אישור ניכוי מס16

 .איגוד ורישום החברה17

 .תעודת עוסק מורשה18

 .מורשי חתימה19

 ע"מ  17. מפות  20
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מהנדסים מאפ פרו  6

 בע"מ

 תעריף משרד ליום   ₪   1,150 

 

 תעריף שטח ליום   ₪   2,480 

לא נדרשה 

 ערבות

 .פירוט ניסיון1

 .מדידה נוהל מבאת2

 .תצהיר חוק עובדים3

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות4

 .תצהיר אי תיאום מכרז5

 .הצהרה העדר קירבה6

 .הצהרת המציע7

 .תצהיר עסק בשליטת אישה + אישור רו"ח8

 ע"מ  8איתור ניגוד עניינים  . שאלון 9

 .קבלה לרכישת מכרז10

 .פרופיל החברה11

 .התאגדות החברה12

 .תעודת עוסק מורשה13

 .מורשי חתימה14

 .אישור ניהול ספרים15

 .אישור ניכוי מס16

 ע"מ  16.קורות חיים   17

 ע"מ  6.רישיון מודד   18

 ע"מ  14.תעודות ואישורי תואר  19

 ע"מ  4ים  .רישום בפנקס המהנדס20

 ע"מ  17.קורסים   21

 .תוכנית הקורס + גיליון ציונים22

 ע"מ  3.רישיון  ארכיטקטורה   23

 .תעודת הצטיינות לעב' תכנון  ע"מ24

 ע"מ  12.המלצות  25

 ע"מ  4.באנגלית  26

 ע"מ  18. מפות  27

 

גטניו ושות  7

 מודדים

 תעריף משרד ליום   ₪   1,400 

 

 תעריף שטח ליום   ₪   2,750 

לא נדרשה 

 ערבות

 A  3.רשימת פרויקטים   1

 .תמונת צילום בשטח2

 .תוכן עניינים3

 ע"מ  2.פרופיל החברה  4

 .אישור ניהול ספרים5

 .אישור ניכוי מס6

 .תעודת עוסק מורשה7

 .מורשי חתימה8

 .תצהיר חוק עובדים9

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות10

 תיאום מכרז.תצהיר אי 11

 .הצהרה העדר קירבה12

 .הצהרת המציע13

 ע"מ  8.שאלון איתור ניגוד עניינים  14

 ע"מ   20.קורות חיים  15

 ע"מ  16.רישיון מודד   16

 ע"מ  7.תעודת תואר  17

 ע"מ  2.רישום בפנקס המהנדסים  18

 ע"מ  14.רשימת פרויקטים  19

 .קבלה לרכישת מכרז20

 

אורי חן ציון  8

ומודד מהנדס 

 מוסמך בע"מ

 תעריף משרד ליום   ₪   950 

 

 תעריף שטח ליום   ₪   2,850 

לא נדרשה 

 ערבות

 ע"מ  8.שאלון איתור ניגוד עניינים  1

 .קבלה לרכישת מכרז2

 .תצהיר אי תיאום מכרז3

 .תצהיר חוק עובדים4

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות5

 .הצהרת המציע6

 .הצהרה העדר קירבה7

 ע"מ  2ם  .תוכן ענייני8

 .הודעה מתן רישיון למודד9

 .כתב מינוי למודד מבקר10

 .קורות חיים  שני ע"מ11

 ע"מ  2.רישיון מודד  12

 .אישור ניהול ספרים13

 .מורשי חתימה14

 ע"מ 9. מפות  15
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 תעריף משרד ליום   ₪   1,200  זייד גאומפ בע"מ 9

 

 תעריף שטח ליום   ₪   2,800 

לא נדרשה 

 ערבות

 .קבלה לרכישת מכרז1

 .אישור ניהול ספרים2

 .מורשה חתימה3

 ע"מ  2.תעודת עוסק מורשה  4

 ע"מ  2.שינוי שם חברה  5

 .איגוד ורישום חברה6

 .תצהיר חוק עובדים7

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות8

 .תצהיר אי תיאום מכרז9

 .הצהרה העדר קירבה10

 .הצהרת המציע11

 ע"מ  8.שאלון איתור ניגוד עניינים  12

 ע"מ  2.טופס ביטוח  13

 ע"מ  5.פרופיל החברה  14

 ע"מ  2.רשימת עובדים  15

 ע"מ  10.קורות חיים  16

 ע"מ  2.תעודה ואישור תואר  17

 ע"מ  6.רישיון מודד  18

 ע"מ 16. מפות  19

 

קנה מידה מדידות  10

 והנדסה גיאודטית

 תעריף משרד ליום   ₪   1,100 

 

 תעריף שטח ליום   ₪   2,800 

לא נדרשה 

 ערבות

 .קבלה לרכישת מכרז1

 .תצהיר חוק עובדים2

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות3

 .תצהיר אי תיאום מכרז4

 .תצהיר העדר קירבה5

 .הצהרת המציע6

 ע"מ  8.שאלון איתור ניגוד עניינים  7

 ע"מ  4.קורות חיים  8

 .תעודת עוסק מורשה9

 .אישור ניכוי מס10

 .אישור ניהול ספרים11

 .רישיון למודד12

 ע"מ  7. מפות  13

 

תלאווי מדידות  11

 בע"מ

 תעריף משרד ליום   ₪      800 

 

 תעריף שטח ליום   ₪   1,800 

לא נדרשה 

 ערבות

 .תצהיר חוק עובדים1

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות2

 .תצהיר אי תיאום מכרז3

 .הצהרה העדר קירבה4

 ע"מ  8ניגוד עניינים  .שאלון איתור 5

 .אישור ניהול ספרים6

 .אישור ניכוי מס7

 .תעודת עוסק מורשה8

 .התאגדות החברה9

 .מורשה חתימה10

 ע"מ  4.קורות חיים  11

 ע"מ  3.רישיון למודד  12

 .תואר ואישור13

 ע"מ  3.באנגלית  14

 ע"מ  5.תעודה לקורסים  15

 .רשימת חלקות נכנסות16

 . קבלה לרכישת מכרז17

 ע"מ  15.המלצות  18

 .ניסיון,  רשימת עיריות19

 ע"מ + שרטוט  3. מפות  20

 

 תעריף משרד ליום   ₪   1,800  אומדן 

 

 תעריף שטח ליום   ₪   2,400 

 נערך ע"י ניצה חן מנהלת מח' תשתיות 
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 .מפורטת, מצ"ב חוות דעת הצעות. כולם עמדו בתנאי הסף 11למכרז הוגשו : עילאי הרסגור הנדין

 איכות. %50מחיר ו  %50ההצעות נבדקו לפי ציון משוקלל של  :ניצה חן

דירוג האיכות נעשה לפי פרמטרים רבים כגון שנות ותק של מודד, איכות מפות מדידה, רשויות מקומיות להן נתן שירות 

 זכיינים ולצאת להתמחרות ביניהם בכל מדידה. 4. המטרה לבחור ב ועוד' 

 שנים זה לא הרבה זמן? 5: האם הדר לביא

חשוב להדגיש שלפני ביצוע כל  שנים 5: מדובר בהתקשרות לשנה עם אופציה להארכה מידי שנה,  סה"כ עו"ד אילה זיו

 מדידה תעשה התמחרות ספציפית בין הזכיינים במכרז.

 גב' ניצה חן מנהלת מח' תשתיות הקבל את המלצת לפיה נ :  אני מבקש להעלות הצעת החלטהעילאי הרסגור הנדין

 ארבעת המציעים אשר קיבלו את הציון המשוקלל הגבוה  ביותר כזוכים:ונמליץ על 

 א. פנקס ובנו בע"מ

 ב. תלאווי מדידות בע"מ

 ג. אורי חן ציון

 ד. שמעון חי

 

 מאושר פה אחד

 

 פנקס ובנו בע"מ, תלאווי את ארבעת המציעים: לקבוע  להמליץ בפני ראש העיר החלטת ועדת מכרזים

 ביותר כזוכים במכרז. בעלי הציון המשוקלל הגבוה מדידות בע"מ, אורי חן ציון, שמעון חי

 

 
 

                           אביטל  חדאד                                                                  עילאי הרסגור הנדין

 מ"מ  יו"ר ועדת המכרזים                                                            מזכירת הועדה
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 קהילות תומכות לקשישים.   4הפעלת   – 9/2019מכרז פומבי .  3

 הצעות בלבד.       5למכרז הוגשו  
 

 

סכום ההצעה בשקלים  שם בעל ההצעה מס' 

 )ללא מע"מ(

 

 מסמכים מצורפים ערבות

 

1 

        ₪   20,000 לא נדרשה הצעת מחיר מוקד אנוש בע"מ

 בנק הפועלים

 .הבהרות ותשובות1

 .תוכן עניינים למסמכי המכרז2

 .קבלה לרכישת מכרז3

 ע"מ  2.רשימת רשויות שמתבצעת בה התוכנית  4

 ע"מ 10.המלצות  5

 .אישור ניכוי מס ורישום בספר הספקים6

 .תעודת עוסק מורשה7

 ורישום החברה.איגוד 8

 .מורשה חתימה9

 .תוכן העניינים10

 ע"מ  4.פרופיל חברה  11

 .מכון התקנים12

 ע"מ  5.השירותים המוענקים לקהילה תומכת  13

 .תוכנית לשעת חירום14

 ע"מ  6  2002.הסכם עם כפ"ס  שנת 15

 .ניסיון בהפעלת מסגרות16

 .תצהיר חוק עובדים 17

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות18

 היר אי תיאום מכרז.תצ19

 .תצהיר העדר קירבה20

 .הצהרת המציע21

 

        ₪   20,000 לא נדרשה הצעת מחיר עמותת סחלב 2

 בנק לאומי

 ע"מ  2.דפי מידע  1

 ע"מ  2.איגרת חברתית  2

 .רישום של עמותה3

 .תעודה לשינוי שם עמותה4

 .רישום במס ערך מוסף5

 .אישור ניהול ספרים6

 תקין.אישור ניהול 7

 ע"מ  3.פירוט ניסיון להפעלה  8

 ע"מ 12. דו"ח המפרט ברשימה את התמיכה  9

 ע"מ 3.דו"ח רשימת קריאות רפואיות  10

 ע"מ  3.שאלון פעילות חברתית  11

 ע"מ  3.תכנית הפעלה  12

 ע"מ  2.המלצות  13

 .קבלה לרכישת מכרז14

 16. תצהיר חוק עובדים15

 . תצהיר לאנשים עם מוגבלות16

 תצהיר אי תיאום מכרז .17

 . תצהיר העדר קירבה18

 . הצהרת המציע19
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נ. ט. ל.י החב'  3

לשירותי רפואה 

דחופה בישראל 

 בע"מ

        ₪   20,000 לא נדרשה הצעת מחיר

 בנק לאומי

 .תשובות והבהרות1

 ע"מ 5.אודות החברה ומידע כללי  2

 ע"מ  2.תוכן עניינים  3

 החברה.איגוד ורישום 4

 .שינוי שם החברה5

 .תעודת עוסק מורשה6

 . אישור ניהול ספרים7

 ע"מ  3.פירוט ניסיון בהפעלה  8

 ע"מ    22.פירוט השירותים שיינתנו  9

 ע"מ  14.פעילויות הנשלחות לקהילה מידי חודשיים  10

 ע"מ  10.מדגמי פעילויות  11

 .עלוני שיווק  12

 ע"מ  5.המלצות  13

 עובדים. תצהיר חוק 14

 . תצהיר לאנשים עם מוגבלות15

 . תצהיר אי תיאום מכרז16

 . תצהיר העדר קירבה17

 . הצהרת המציע18

 

מטב עמותה  4

לשירותי טיפול 

 ורווחה

 

        ₪   20,000 לא נדרשה הצעת מחיר

 בנק הפועלים

 .תשובות והבהרות1

 . תצהיר חוק עובדים2

 . תצהיר לאנשים עם מוגבלות3

 תיאום מכרז . תצהיר אי4

 . תצהיר העדר קירבה5

 . הצהרת המציע6

 . אישור ניהול ספרים7

 .אישור ניכוי מס8

 ע"מ  2.תעודת מלכ"ר  9

 .רישום עמותה10

 ע"מ  4.שינוי שם העמותה  11

 .אישור ניהול תקין12

 .רשות התאגידים13

 . מורשה חתימה14

 ע"מ  14.פירוט ניסיון בהפעלת תכניות  15

 ע"מ    67תבי זכיה   .הסכמים  + מכ16

 ע"מ  14.המלצות  17

 ע"מ  16.תכנית הפעלה מוצעת  18

 ע"מ  8.פרופיל העמותה  19

 .קבלה לרכישת מכרז20

 

סביון העמותה למען  5

 –האזרח הוותיק 

 כ"ס

        ₪   20,000 לא נדרשה הצעת מחיר

 בנק בינלאומי

 .תשובות והבהרות1

 ע"מ  4.אודות החברה  2

 .רישום העמותה  3

 .שינוי שם החברה4

 .אישור ניהול תקין5

 . אישור ניהול ספרים6

 .אישור ניכוי מס7

 ע"מ  5.פירוט הפעלות  8

 ע"מ  8.המלצות  9

 . תצהיר חוק עובדים10

 . תצהיר לאנשים עם מוגבלות11

 . תצהיר אי תיאום מכרז12

 . תצהיר העדר קירבה13

 .הצהרת המציע14

 מכרז.קבלה לרכישת 15

 

   לא נדרשה הצעת מחיר אומדן 
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, הצעות. כולם עמדו בתנאי הסף, מצ"ב חוות דעת מפורטת 5למכרז הוגשו מדובר במכרז איכותני, עילאי הרסגור הנדין: 

, זאת לאחר שנעשתה בדיקה מפורטת לבחינת ההמלצה היא כי חב' סביון בעלת הציון הגבוה ביותר תזכה במכרז

 שנקבעו במכרז.הקריטריונים 

עמותת סביון היא עמותה למען הקשיש של עיריית כפר סבא. יד ימינה של העירייה בהפעלת שירותים רבים  :שוש דרימר

. מטרת התוכנית  של קהילה 2002למען אוכלוסיית הקשישים.  עמותת סביון מפעילה את הקהילות התומכות מאז שנת 

לו גם כשהמצב התפקודי הולך ומדרדר. הקהילה  באה לתת להם מענה תומכת זה להשאיר את הזקן בקהילה הטבעית ש

 במצבים קשים בתוך הבית של הקשישים. התוכנית תומכת ונותנת סיוע במצבי חירום וסיוע מידי המציל חיים כגון:  

 .  שעון מצוקה עם לחצן   אפשרות לאזעקת רופא בכל שעות היממה   והזמנת אמבולנס באמצעות מוקד חירום1

 .  אב קהילה שעושה ביקורי בית,  עורך קניות  ומביא תרופות.2

 .  מרכזים פעילות חברתית פעם בשבוע, גם לגרים רחוק מארגנים הסעות.3

הקריטריונים היו מאד מקצועיים יש לנו נימוקים לכל  תחרות טובה. החברות, כולם היו טובים מאד היית 5למכרז נגשו  

טובה מכולן וקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, לפיכך אנו  העמותת סביון היית אחד מהציונים בכל הפרמטרים.

 מבקשים לקבוע את עמותת סביון כזוכה במכרז.

:  אני מבקש לשבח את עמותת סביון ואת המנכל"ית החדשה. בתפקידי כיו"ר הועדה העירונית לניצולי ממה שיינפיין

תפקידי כיו"ר מנהלת גמלאים אני מכיר את כל הפרויקטים של עמותת סביון בתחום ניצולי שואה ובתחומים  ףשואה ומתוק

 אחרים והם עושים עשייה מקצועית מבורכת מאד.

סביון אגף הרווחה ונמליץ על :  אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה נקבל את המלצת מנהלת עילאי הרסגור הנדין

 .כזוכה במכרז מאחר וזכתה בציון המשוקלל הגבוה ביותר כ"ס –ותיק העמותה למען האזרח הו

 

 מאושר פה אחד

 

 

 כ"ס –סביון העמותה למען האזרח הוותיק לקבוע את להמליץ בפני ראש העיר  החלטת ועדת מכרזים 

 בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר כזוכים במכרז.

 

 
 

                           עילאי הרסגור הנדין                                אביטל  חדאד                                  

 מ"מ  יו"ר ועדת המכרזים                                                            מזכירת הועדה
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 אחזקת שטחים בגינון בר קיימא ועב' פיתוח בתחום גינון והשקיה     – 36/2017מכרז פומבי    .4

 ברחבי העיר.      

לאחר הפצת סדר היום התבקשתי ע"י  ,27.10.19: הפצנו את סדר היום המקורי של הועדה ביום אביטל חדאד

וזאת  36/2017במכרז  המציע הבא בתור כזוכהאת לקבוע מנהלת מח' גינון להוסיף סעיף נוסף העוסק בבקשה 

, מדשאות גינון ופיתוח בע"מ. לפיכך חברי הועדה מתבקשים לדון הזכיין המקורי עם הפסקת עבודה  שבוצעהבגלל 

, התייעצנו טלפונית עם עו"ד אילה זיו בנושא, מאחר ואילה הייתה בנושא למרות שהוא לא היה כלול בסדר היום המקורי

אילה זיו אמרה שאם יו"ר הועדה מסכים ניתן לדון בנושא למרות שהוא  בבית עקב המצב הבריאותי של אמא שלה. עו"ד

 .הבוועדהעלות את הנושא לדיון ליו"ר הועדה קיבלנו את אישורו של לא היה כלול בסדר המקורי. 

  מח' גנים ונוף אחראית על תחזוקת גנים ונוף בעיר. אנו עובדים באמצעות מס' קבלנים, אחד מהם הוא  :עירית מויאל

    , הקבלן לא מצליח לארגן את השטח, רמת התחזוקה למעלה משנה ' לפניאשנקבע כזוכה באזור מדשאות גינון ופיתוח בע"מ     

 ולאחר שקיבל מספר התראות וקיזוזים עבודתו מסתיימת בימים  בשל אי שביעות רצון מאופן תחזוקת השטח ירודה.   

 בשם "נופר חודור הדס בע"מ".במכרז  בתור ההבאשנתן את ההצעה מבקשים לעבוד עם הקבלן אלה. ולכן אנו   

 ?מה ההפרש במחיר בין הבא בתור לקיים :עו"ד קרן גרשון  

 יש הפרש של מספר שקלים בודדים לדונם, בין הקבלן הנוכחי לקבלן הבא בתור. :עירית מויאל 

 האם הקבלן הבא בתור מסכים להיכנס לעבודה? :הדר לביא

 .כן בדקנו אתו והוא הביע את הסכמתו: עירית מויאל

 :  כמה זמן הוא כבר עובד בעירייה?ממה שיינפיין

 .ירידה באיכות העבודהחלה : שנה וחצי ראשונות היו טובים ולאחר מכן עירית מויאל

מויאל מח' גנים ונוף הגב' עירית :  אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה נקבל את המלצת מנהלת עילאי הרסגור הנדין

 .כזוכה במכרז " נופר חודור הדס בע"מ "הבא בתור את המציע   ונקבע

 

 מאושר פה אחד

 

"  נופר חודור הדס בע"מ את המציע  הבא בתור " לקבוע ועדת המכרזים ממליצה בפני ראש העיר:

  .כזוכה במכרז

 
 

 

                           עילאי הרסגור הנדין     אביטל  חדאד                                                             

 מ"מ  יו"ר ועדת המכרזים                                                            מזכירת הועדה
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 95רשימה   –. רישום ספקים בספר הספקים למכרזי זוטא 5

 
 מצ"ב בקשה של ספקים לרישום בספר הספקים. 

 

 

 מאושר פה אחד

 

 

 :  לאשר בספר הספקים את הספקים המצ"ב.החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר

 

 

 

                           אביטל  חדאד                                                                  עילאי הרסגור הנדין

 מ"מ  יו"ר ועדת המכרזים                                                            מזכירת הועדה

 

 

 


