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25/04/2022   

 
 2022/4/12ועדת מכרזים מיום    6מס'  פרוטוקול 

 

 אורן כהן   נוכחים: 
 עילאי הר סגור הנדין 

 יינפיין ממה ש
 עו"ד קרן גרשון 

 יו"ר הוועדה  
 חבר הוועדה
 חבר הוועדה  

 חברת הוועדה  
 

 ד"ר אסנת ספורטה   נעדרים: 
 הדר לביא 

 עו"ד איתן צנעני  
 
 

 חברת הועדה  
 חברת הוועדה

 חבר הוועדה

 מוזמנים/נוכחים: 
 

 אביטל חדאד 
 עו"ד דוד רן־יה 

 אנדרס מלינקביץ 
 לימור מנפוסי 

 מוטי מורי 
 ענת סמסונוב עו"ד  

 עפרי ארדיטי 

 מזכירת ועדת מכרזים 
 לתחום המכרזים יועץ משפטי 

 מח' עבודות ציבוריות מנהל 
 הנדסהס. מנהלת אגף 

 מנהל הפארק העירוני 
   המכרזים לוועדת יועצת משפטית 

מבקרת בכירה בלשכת מבקר  
 העירייה 

 
 על סדר היום: 

 
     דיון:  

 
 

 . תחזוקת כבישים ומדרכות, קרצוף, ריבוד ושינויים גאומטריים  -   4/2022מכרז פומבי   -
 

 . עבור העירייה למתן שירותי הקלטה ותמלול ישיבות     - 6/2022מכרז  פומבי    -
 

 . ננסית בפארק, הפעלת רכבת ילדים  -  10/2022מכרז  פומבי    -
 

 . אספקה והתקנת וילונות למוסדות עירייה ולבתי ספר   -  13/2022מכרז  פומבי    -
 

 . אספקת אביזרים לציוד טכני וחומרי בניין  -  16/2022מכרז  פומבי    -
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 / למתן שירותי הקלטה ותמלול ישיבות  –   6/2022מכרז פומבי  .1
                              

 כדלקמן:  הצעות 2למכרז התקבלו   
 

הסכום הכולל של   שם בעל ההצעה  מס' 
ההצעה בש"ח )ללא  
 מע"מ( או באחוזים 

 מסמכים מצורפים  ערבות 

 
1 

 
פרוטוקולים    –בונוס 

מערכות הצבעה  
 ממוחשבות בע"מ 

 

מצורפת טבלת  
 מפורטת מחירים 

 

 
10,000        ₪

 בנק דיסקונט

 
 .פרטי משתתף ותנאי סף1
 אישור העסקה – .מכתב רו"ח 2
 ע"מ    2  –.אישור ניסיון קודם 3
 .תצהיר דיני עבודה4
 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 5
 .תצהיר היעדר קירבה6
 ע"מ    11   - .שאלון ממליצים 7
 .הצהרת המשתתף8
 .שמירה על סודיות 9

 לרכישת מכרז.קבלה 10
 .אישור ניהול ספרים 11
 .אישור ניכוי מס 12
 .תעודת עוסק מורשה13
 .רשות התאגידים 14
 .איגוד ורישום החברה15
 .הבהרות ותשובות 16
 

מצורפת טבלת   חבר תרגומים בע"מ  2
 מחירים מפורטת 

10,000        ₪
 בנק לאומי 

 .תוכן עניינים 1
 ע"מ   3.פרופיל החברה  2
 .פרטי המשתתף3
   2.רשימת ישיבות בשנה  4

 ע"מ 
 ע"מ  3.אישור העסקה 5
 .דיסק און קי 6
 .תצהיר דיני עבודה7
 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 8
 .תצהיר היעדר קירבה9

 .הצהרת המשתתף10
 .שמירת סודיות 11
 .הבהרות ותשובות 12
 .תעודת עוסק מורשה13
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 .רשות התאגידים 14
 .התאגדות החברה 15
 .שינוי שם החברה 16
 .אישור ניכוי מס 17
 .אישור ניהול ספרים 18
 .קבלה לרכישת מכרז19
.אישור ניסיון קודם והמלצות   20
 ע"מ    20
 

מצורפת טבלת   אומדן 
 מחירים מפורטת 

נערך ע"י מיטל קולין עוזרת   
 מנכ"ל העירייה 

   
 

לחברי הועדה נשלח והוצג מסמך סיכום של בדיקת ההצעות לרבות בהיבטי ניקוד האיכות.    הערה: 
 המסמך מהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול. 

 
מנפוסי  הישיבות    :לימור  כלל  ישיבות,  ותמלול  הקלטה  שרותי  למתן  עירוני  במכרז  מדובר 

תמלול עפ"י החוק, המכרז נעשה  העירוניות, ישיבות מועצה, בנין ערים, וכל התכנסות שמחייבת  
 .  באופן משותף של צוות לשכת מנכ"ל צוות הנדסה ויועצים משפטיים 

נכתב   המכרז  דיגיטליים.  בקבצים  דיון  תמצית  ומשלוח של  תמלול  הקלטה,  היא  העבודה  עיקר 
האיכות התחלק להמלצות מועדות תכנון ובניה חלק  איכות,    40%אחוז מחיר ו    60כשהוא מחולק ל  

תפעול  שנבדק מנהלת  חיימסון  מעיין  ע"י  וכד'    ו  מועצה  ישיבות  של  ציבוריים  מגופים  והמלצות 
כל ההמלצות ותנאי הסף נבדקו ע"י הצוות וחוות הדעת מונחת  מיטל עוזרת מנכ"ל  שנבדקו ע"י  

,  הגישו את הצעותיהם, חבר תרגומים בע"מ וחב' בונוסותיקות וידועות בשוק  שתי חברות    לפניכם. 
הם היה צמוד, מי שקיבלה את הניקוד הגבוה היא חב' בונוס ואליה אנו ממליצים, אנו  יהניקוד בינ
 כשיר שני. כ  תומלץ חברת חבר  שמבקשים 

 
אני מבקש רק להבהיר שהשימוש בשירות זה היה לפי החוק כפי שלימור אמרה אבל    : אורן כהן

 גם לפי הצורך של העירייה. 
   

החלטה לפיה תקבל הועדה את המלצת הצוות המקצועי  אני מבקש להעלות הצעת    אורן כהן: 
כרז  מולקבוע כזוכה במכרז את חב' בונוס פרוטוקולים מערכות הצבעה ממוחשבות בע"מ כזוכה ב

בשל הצעתה שזכתה לניקוד הגבוה ביותר, כמו כן אנו מבקשים לקבוע את חב' חבר תרגומים  
 בע"מ ככשיר שני. 

 
 
 

 פה אחד.  מאושר 
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 אביטל  חדאד 

 מזכירת הועדה 

 _____________________ 

 

 אורן כהן 

 יו"ר ועדת המכרזים                  

 _____________________ 

 

 

 

 

 אישור ראש העיר:                                                                                                          
 רפי סער       

 ראש העיר       

 ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ה: החלט         

 
לקבוע כזוכה במכרז את חב' בונוס פרוטוקולים מערכות הצבעה ממוחשבות בע"מ   .1

 . כרז בשל הצעתה שזכתה לניקוד הגבוה ביותר מכזוכה ב
 
 . . לקבוע את חב' חבר תרגומים בע"מ ככשיר שני2
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 הפעלת רכבת ילדים/ננסית בפארק.  –  10/2022מכרז פומבי  .2
 
 . למכרז התקבלה הצעה אחת בלבד   
 

הסכום הכולל של   שם בעל ההצעה  מס' 
ההצעה בש"ח )ללא  
 מע"מ( או באחוזים 

 מסמכים מצורפים  ערבות 

 
1 

₪        10,000 ₪ לשנה  30,000 משה סלבס
בנק מזרחי  

 טפחות 

 .פרטי המשתתף1
 .אישור בעל זכויות 2
 המלצה .מכתב 3
 .תצהיר דיני עבודה4
 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 5
 .תצהיר היעדר קירבה6
 .הצהרת המשתתף7
 .הבהרות ותשובות 8
 .קבלה לרכישת מכרז 9

 .אישור ניהול ספרים 10
 .תעודת עוסק מורשה11
 .אישור ניכוי מס 12

נערך ע"י מוטי מורי מנהל   ₪ לשנה  25,000 אומדן 
 הפארק העירוני 

 
אנחנו מעוניינים לגוון את הפעילויות בפארק העירוני, ולתת שרותי רכבת ננסית   : מורימוטי  

ה אשר נותן שירותים דומים  מש סלבסבפארק העירוני , למכרז הוגשה הצעה אחת של מפעיל 
בפארק רעננה והרצליה, שני מנהלי הפארק שבעי רצון והמפעיל ומהשירות שהם מקבלים ממנו.  

 ₪.  30,000גבוהה מהאומדן, דמי ההפעלה השנתיים לשנה לפני מע"מ הינם כ הצעת המציע 
 

חשוב לספר לחברי הועדה כי קבענו מינימום שירות לרכבת, הנחה לאנשים עם    :עו"ד דוד רן יה
מוגבלות, הנחה לתושבי כפר סבא , השימוש יהיה לכל באי הפארק אז לפחות שהתושבים ייהנו 

 ממחיר יותר מוזל. 
 

 ?מה שעות הפעילות של הרכבת :ן גרשוןקרעו"ד 
 

 . בעיקרון בסופי שבוע , ובימים שהם לא ימי גשם בתיאום עם מנהל הפארק מוטי מורי: 
 

 שה כזוכה במכרז.  סלבסאני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה נקבע את המציע   אורן כהן: 
 

 מאושר פה אחד. 
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 אביטל  חדאד 

 מזכירת הועדה 

 _____________________ 

 

 אורן כהן 

 יו"ר ועדת המכרזים                  

 _____________________ 

  

 אישור ראש העיר:                                                                                                          
 רפי סער       

 ראש העיר       

 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החלטה:        

 משה. סלבס . לקבוע כזוכה במכרז את המציע 1
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 תחזוקת כבישים ומדרכות, קרצוף, ריבוד ושינויים גאומטריים.  –   4/2022מכרז פומבי  .3
                                   

 הצעות בלבד  11למכרז התקבלו   
 

הסכום הכולל של   שם בעל ההצעה  מס' 
ההצעה בש"ח )ללא  
 מע"מ( או באחוזים 

 מסמכים מצורפים  ערבות 

 
1 

 
א. בוטון עב' עפר  
כבישים ופיתוח  

 בע"מ

 
  27% – פרק א' 

 הנחה

  27% – פרק ב' 

 הנחה

  27% – פרק ג' 

 הנחה

 
50,000        ₪
בנק 

 מרכנתיל  

 
 ע"מ   4.המלצות  1
 .מסמכי הערכה 2
 .תצהיר דיני עבודה3
 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 4
 .תצהיר היעדר קירבה5
 .הצהרת המשתתף6
 .הבהרות ותשובות 7
 ע"מ   3.פירוט ניסיון  8
 .קבלה לרכישת מכרז 9

 2021-22.רישיון קבלן 10
 .התאגדות החברה 11
 .תעודת עוסק מורשה12
 .אישור ניהול ספרים 13
 .רשות התאגידים 14
 .מורשי חתימה15
 .אישור ניכוי מס 16
 . דיסק און קי 17
 

רז אחרק בנייה   2
 ופיתוח בע"מ 

  22% – פרק א' 

 הנחה

  22% – פרק ב' 

 הנחה

  22% – פרק ג' 
 הנחה

50,000        ₪
 לאומי בנק 

 .הבהרות ותשובות 1
 .פירוט ניסיון קודם 2
 ע"מ   2.מסמכי הערכה  3
 .תצהיר דיני עבודה4
 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 5
 .תצהיר היעדר קירבה6
 .הצהרת המשתתף7
   13.חוזה עבודה ונספחים  8

 ע"מ 
 .המלצות 9

 2021-22.רישיון קבלן 10
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 .קבלה לרכישת מכרז11
 .אישור ניהול ספרים 12
 ע"מ    2ניכוי מס   .אישור 13
 .תעודת עוסק מורשה14
 .איגוד ורישום החברה15
 .רשות התאגידים  16
 .מורשה חתימה 17
 .חשבון ארנונה18
 . דיסק און קי 19
 

חופרי השומרון   3
 בע"מ

  27% – פרק א' 

 הנחה

  27% – פרק ב' 

 הנחה

  27% – פרק ג' 
 הנחה

50,000        ₪
בנק מזרחי  

 טפחות 

 רשום.אישור פרטי קבלן 1
 2021-22.רישיון קבלן 2
 .רשות התאגידים 3
 .אישור ניהול ספרים 4
 .אישור ניכוי מס 5
 .תעודת עוסק מורשה 6
 .ספק/קבלן במשרד הביטחון 7
 .התאגדות החברה 8
 .פרופיל החברה 9

 .מורשי חתימה10
 .תשובות והבהרות 11
.רשימת עבודות גופים  12

 ציבוריים  
 .קבלה לרכישת מכרז13
 ע"מ    18.המלצות  14
 .תצהיר דיני עבודה15
.תצהיר לאנשים עם  16

 מוגבלות 
 .תצהיר היעדר קירבה17
 .הצהרת המשתתף18
 . דיסק און קי 19

אלטשולר הנדסה   4
 אזרחית בע"מ 

  20% – פרק א' 

 הנחה

  18% – פרק ב' 

 הנחה

  20% – פרק ג' 
 הנחה

50,000        ₪
בנק מזרחי  

 טפחות 

גופים  .רשימת עבודות 1
 ע"מ   3ציבוריים  

 .הבהרות ותשובות 2
 .קבלה לרכישת מכרז 3
 .התאגדות החברה 4
 .תעודת עוסק מורשה 5
 .אישור ניהול ספרים 6
 .אישור ניכוי מס 7
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 ע"מ  2.רשם הקבלנים  8
 2021-22.רישיון קבלן  9

 .מורשה חתימה 10
 .רשות התאגידים 11
 ע"מ    10.המלצות  12
 ע"מ    2.מסמכי הערכה  13
 יר דיני עבודה.תצה14
.תצהיר לאנשים עם  15

 מוגבלות 
 .תצהיר היעדר קירבה16
 .הצהרת המשתתף17
 . דיסק און קי 18
 

  20.22% – פרק א'  פיתוח בגן בע"מ  5

 הנחה

  6.22% – פרק ב' 

 הנחה

  12.22% – פרק ג' 
 הנחה

50,000        ₪
בנק 

 הפועלים 

 2021-22.רישיון קבלן  1
 .רשם הקבלנים 2
 רשום .פרטי קבלן  3
 .המלצות   4
 .קבלה לרכישת מכרז 5
 .אישור ניהול כספים 6
 .תעודת עוסק מורשה 7
 .אישור ניכוי מס 8
 ע"מ   2.התאגדות החברה  9

 .רשות התאגידים 10
 .הבהרות ותשובות 11
.רשימת עב' גופים ציבוריים   12
 ע"מ    3

 ע"מ    2.מסמכי הערכה  13
 .תצהיר דיני עבודה14
.תצהיר לאנשים עם  15

 מוגבלות 
 .תצהיר היעדר קירבה16
 .הצהרת המשתתף17
 . דיסק און קי 18
 

י.א.ד.י.ב הנדסה   6
 קבלנית בע"מ 

  27% – פרק א' 

 הנחה

50,000        ₪
חב' ביטוח  

 ב.ס.ס.ח 

 .הבהרות ותשובות 1
.רשימת עב' גופים ציבוריים   2
 ע"מ    2
   2021-22.רישיון קבלן 3
 .רשם הקבלנים 4
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  27% – פרק ב' 

 הנחה

  27% – פרק ג' 
 הנחה

 ע"מ   4.המלצות  5
 .קבלה לרכישת מכרז 6
 .אישור ניכוי מס 7
 . אישור ניהול ספרים 8
 .תעודת עוסק מורשה 9

.תצהיר לאנשים עם  10
 מוגבלות 

 .הצהרת המשתתף11
 .תצהיר היעדר קירבה12
 ע"מ    2.מסמכי הערכה  13
 .תצהיר דיני עבודה14
 . דיסק און קי 15
 

יעז חברה לבניה   7
 ופיתוח בע"מ 

  27% – פרק א' 

 הנחה

  27% – פרק ב' 

 הנחה

  27% – פרק ג' 
 הנחה

50,000        ₪
בנק 

 הפועלים 

 ע"מ   2.מסמכי הערכה  1
 .תצהיר דיני עבודה2
 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 3
 .הצהרת המשתתף4
 .רשימת עב' גופים ציבוריים   5
 .איגוד ורישום החברה 6
 .תעודת שיני שם 7
 ע"מ    5.רשות התאגידים  8
 2021-22.רישיון קבלן 9

 .רשם הקבלנים 10
.קבלן מוכר לעב'  11

 ממשלתיות
 ע"מ   14.המלצות וניסיון  12
 .מורשי חתימה13
 .אישור ניהול ספרים 14
 .אישור ניכוי מס 15
 .תעודת עוסק מורשה16
 .הבהרות ותשובות 17
 .קבלה לרכישת מכרז18
 . דיסק און קי 19
 

נתיב תשתיות  א.ש.  8
 ובניה בע"מ 

  16.6% – פרק א' 

 הנחה

50,000        ₪
בנק 

 הפועלים 

 ע"מ   2.מסמכי הערכה  1
 .תצהיר דיני עבודה2
 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 3
 .תצהיר היעדר קירבה4
 .הצהרת המשתתף5
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  12.6% – פרק ב' 

 הנחה

  14.4% – פרק ג' 
 הנחה

 .התאגדות החברה 6
 .אישור ניכוי מס 7
 .אישור ניהול ספרים 8
 .תעודת עוסק מורשה 9

 2021-22.רישיון קבלן 10
 ע"מ    3.המלצות וניסיון  11
 .רשות התאגידים 12
 .קבלה לרכישת מכרז13
 . דיסק און קי 14
 

א.מ. הבונה במרכז   9
השקעות תשתיות  

 ופיתוח בע"מ 

  27% – פרק א' 

 הנחה

  27% – פרק ב' 

 הנחה

  27% – פרק ג' 
 הנחה
 

50,000     ₪   
 בנק לאומי 

 .קבלה לרכישת מכרז 1
 .הבהרות ותשובות 2
.רשימת עב' גופים ציבוריים   3
 ע"מ    6
 ע"מ  2.מסמכי הערכה 4
 .תצהיר דיני עבודה5
 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 6
 .תצהיר היעדר קירבה7
 .הצהרת המשתתף8
 .אודות החברה 9

 2021-22.רישיון קבלן 10
 .תעודת עוסק מורשה11
 .התאגדות החברה 12
 .מורשה חתימה 13
 .רשם החברות 14
 .אישור ניכוי מס 15
 .אישור ניהול ספרים 16
.פרוטוקול משרדי החברה   17
 ע"מ    5

.קבלן מוכר לעב'  18
 ממשלתיות

 .תעודת חבר קבלן רשום19
 .רשות התאגידים 20
 .אישור בעלות חשבון21
   7דוחות כספיים   – .רו"ח 22

 ע"מ 
 ע"מ    40.המלצות  23
 . דיסק און קי 24
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אילן בדני עב' עפר   10
 ופיתוח בע"מ 

  27% – פרק א' 

 הנחה

  27% – פרק ב' 

 הנחה

  27% – פרק ג' 
 הנחה
 

50,000        ₪
 בנק דיסקונט

 .עבודות לגופים ציבוריים 1
 .המלצות 2
 .תעודת עוסק מורשה 3
 2021-22.רישיון קבלן  4
 .קבלה לרכישת מכרז 5
 .אישור ניהול ספרים 6
 .אישור ניכוי מס 7
 .איגוד ורישום החברה 8
 ע"מ    2.פקודת החברות  9

 .רשות התאגידים 10
 ע"מ    2.מסמכי הערכה  11
 .תצהיר דיני עבודה12
.תצהיר לאנשים עם  13

 מוגבלות 
 .תצהיר היעדר קירבה14
 .הצהרת המשתתף15
 .הבהרות ותשובות 16
 . דיסק און קי 17
 

  27% – פרק א'  י.ק.ר בראשי בע"מ  11

 הנחה

  27% – פרק ב' 

 הנחה

  27% – פרק ג' 
 הנחה
 

50,000        ₪
 בנק לאומי 

 ע"מ   2.מסמכי הערכה  1
 .תצהיר דיני עבודה2
 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 3
 .תצהיר היעדר קירבה4
 .הצהרת המשתתף5
 .הבהרות ותשובות 6
.רשימת עב' גופים ציבוריים   7
 ע"מ    3
 2021-22.רישיון קבלן 8
 החברה  .איגוד ורישום9

 .אישור ניהול ספרים 10
 .אישור ניכוי מס 11
 .תעודת עוסק מורשה12
 .מורשה חתימה 13
 .רשות התאגידים 14
 .אישור רו"ח מחזור כספי 15
 .קבלה לרכישת מכרז16
.עבודה של החב' למשק 17

 ע"מ   26וכלכלה  
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.עב' מפורטות גופים  18
 ע"מ   145ציבוריים  

 . דיסק און קי 19
 

  25% – פרק א'  אומדן 

 הנחה

  25% – פרק ב' 

 הנחה

  25% – פרק ג' 
 הנחה
 

נערך ע"י אנדרס מלינקביץ   
 מנהל מח' עב' ציבוריות 

 
לחברי הועדה נשלח והוצג מסמך סיכום של בדיקת ההצעות לרבות בהיבטי ניקוד   הערה:

 האיכות. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול. 
 

  שדרוגמדובר במכרז באגף התחזוקה הנותן מענה כולל לנושא תחזוקה  :אנדרס מלינקביץ
חוזים שונים. בעקבות דרישות שעלו מהשטח ומההנהלה איחדנו  3ופיתוח, עד כה התנהלנו ב 

שהעוצמה של מה שהוא מקבל  את המכרזים למכרז אחד, שיהיו שני קבלנים שיכולים לפעול 
פרקים הראשון קרצוף  3כמה אפשרויות. במכרז יש   תיתן מאיתנו ושהוא נותן לעיר כפר סבא 

ת כבישים ומדרכות והשלישי שינויים גאומטריים. אנחנו גם במכרז הזה  וריבוד, השני תחזוק
אחוז איכות. את האיכות חילקנו לשניים, המלצות   30אחוז מחיר ו  70הלכנו על שני מדדים,  

והזמנות חוזרות, לא מספיק שיש לך הזמנה מגורם אלא עד כמה הם היו מרוצים ממך והזמינו  
 אותך שוב.  

 
בטרם היא  שתי החלטות שעל הועדה לקבל זר על האמור במסמך הסיכום, חו  :עו"ד דוד רן יה

 תקבע את הזוכים במכרז: 
 אי עמידה בתנאי סף:   .1

 אלטשולר הנדסה אזרחית בע"מ .1.1

 

 למסמכי המכרז קבע כי על המשתתף במכרז להיות:   3.2תנאי הסף שבסעיף  .א

 

שנים רצופות לפחות במהלך השנים    3בעל ניסיון של    "

, בביצוע עבודות של  תחזוקת כבישים  2022  –  2017

גיאומטריים,   ושינויים  וריבוד  קרצוף  ומדרכות, 
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עבור   וקבוע  שוטף  באופן  קבועה  מסגרת  בהתקשרות 

 "גוף ציבורי" אחד לפחות." 

 

מקומית,   רשות  הינם:  זה  סף  בתנאי  ציבוריים"  "גופים 

מקומי, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, גופי    תאגיד 

סמך, משטרה, קופ"ח, מוסדות להשכלה גבוהה, וכל גוף  

 אחר עליו חלה חובת מכרז. 

 

להוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיל, נדרש המשתתף בנוסף לפירוט על ניסיונו   .ב

הצהיר   עליו  הציבורי  מהגוף  חיובית  המלצה  לצרף  כאמור,  העבודות  בביצוע 

 אי הסף.  במסגרת תנ

 

הניסיון אותו הציג המציע במסגרת הטבלה הייעודית להוכחת עמידה בתנאי סף   .ג

אוקטובר    -  2017"נתיבי ישראל, בין השנים: יולי  , הינו ביצוע עבודות עבור  3.2

2020 ." 

 
למרות שתנאי המכרז לא אפשרו הגשת הצעות של "קבלני משנה" מטעם גופים   .ד

גופים ציבו ריים, האישור שצירף המשתתף הינו על  המבצעים פרויקטים עבור 

ביצוע עבודות כקבלן משנה עבור חברת מדן, גיאוכום בע"מ עבור חברת נתיבי  

 ישראל. 

 
לאור האמור לעיל, ההמלצה היא לקבוע כי הצעת המשתתף פסולה מחמת אי   .ה

 עמידה בתנאי הסף למכרז. 

 
   . אי צירוף המלצה חיובית על ביצוע העבודות  .2

 י.ע.ז חברה לבניה ופיתוח בע"מ  

 

הניסיון אותו הציע המציע במסגרת הטבלה הייעודית להוכחת עמידה בתנאי סף   . א

    היום".  –  1/2017"עיריית תל אביב, בין השנים , הינו ביצוע עבודות עבור  3.2

 

המציע לא צירף המלצה חיובית  מאת הגוף הציבורי על ביצוע העבודות כנדרש   .ב

 הסף, אלא אישור על ביצוע העבודות.  לתנאי 3.2בסעיף 
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 אציין כי שתי הפסילות אלה  לא היו משנות את התוצאה גם אם לא היינו פוסלים אותם.  
 

 מאושר פה אחד. 
 

:  י.א.ד.י.ב הנדסה קבלנית בע"מ ואת  קבלניםהשני את אנו מבקשים לבחור   נקביץ:יאנדרס מל
וגם לבחור עבור כל אחת מהן  במכרז  כזוכים  א.מ. הבונה במרכז השקעות תשתיות ופיתוח בע"מ

 כשיר שני במקרה שהדברים לא יעבדו טוב. שלושה מהקבלנים הם קבלנים שאנו עובדים איתם. 
 

 סבאים נלקחה בחשבון.  של קבלנים כפר  5%סוגיית ה האם  : אורן כהן
 

 זאת לא סוגייה שנלקחה בחשבון.    :נקביץיאנדרס מל
 

 רק על מכרזי רכש.  5%ועדת המכרזים אישרה את סוגיית ה    אביטל חדאד:
 

 אני לא הייתי ערה לכך שמדובר רק במכרזי רכש.   :עו"ד קרן גרשון
 

סבאי היא נכונה מההיבט   אתם צריכים לעשות חושבים, מתן העדפה לכפר   :עו"ד דוד רן יה
סבאי מעסיק כפר סבאים או   נה בכל התקשרות , לא תמיד הקבלן הכפר העירוני, לא תמיד נכו

לא בהכרח מעידה על הטיב  סבא  כפר בסבאי , זה שהוא יושב  באופן זה שהוא כפר תורם לעיר 
שלו או אמורה לתת לו יתרון במכרז, כשמדובר על טובין זה נכון, יש חנות, עסק שקונים ממנו  

צריך לקבל הטבה כי  ב שעובד בכל הארץ לא בהכרח .י .ד .א י.דברים בתוך כפר סבא, קבלן כמו 
 תים. סבאי. בדיון שהיה היה מדובר במכרזי רכש טובין ולא עבודות ושירו הוא כפר 

 
 אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה נקבל את המלצת הצוות המקצועי כדלקמן:   אורן כהן: 

לקבוע את: החברות : י.א.ד.י.ב הנדסה קבלנית בע"מ ואת א.מ. הבונה במרכז השקעות תשתיות  
ופיתוח בע"מ. כשתי החברות הזוכות במכרז, שכן הצעותיהן נמצאו תקינות וקיבלו את הציון  

 גבוה ביותר במכרז. המצרפי ה 
א. בוטון עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ, חופרי השרון  ולקבוע ככשירים שניים את החברות:   

 בע"מ. 
 

 מאושר פה אחד. 
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 אביטל  חדאד 

 מזכירת הועדה 

 _____________________ 

 

 אורן כהן 

 יו"ר ועדת המכרזים                  

 _____________________ 

  

 אישור ראש העיר:                                                                                                          
 רפי סער       

 ראש העיר       

 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החלטה:        

לפסול את הצעות החברות: אלטשולר הנדסה אזרחית בע"מ ו י.ע.ז חברה   .1

 בתנאי הסף של המכרז. לבניה ופיתוח בע"מ בשל אי עמידה 

 

לקבוע כזוכות במכרז את החברות : י.א.ד.י.ב הנדסה קבלנית בע"מ ואת א.מ.   .2

 הבונה במרכז השקעות תשתיות ופיתוח בע"מ.  

 

בוטון עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ,    :לקבוע ככשיר שני את החברות הבאות  .3

 . חופרי השרון בע"מ
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 אספקה והתקנת וילונות למוסדות עירייה ולבתי ספר  –   13/2022מכרז פומבי   .4
 
 הצעות בלבד.  2למכרז התקבלו   
 

הסכום הכולל של   שם בעל ההצעה  מס' 
ההצעה בש"ח )ללא  

 מע"מ( או באחוזים 

 מסמכים מצורפים  ערבות 

 
1 

 
 רקוטקס בע"מ 

 
הנחה   27% – פרק א' 

 ממחירון  
 

הנחה   16% – פרק ב' 
 ממחירון 

 

 
3,000        ₪

בנק 
 הפועלים 

 
 .הצהרה היעדר קירבה1
 .תצהיר עובדים זרים 2
 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 3
 .תצהיר אי תיאום מכרז 4
 .הצהרה היעדר קירבה5
 .הצהרת המציע 6
 .תשובות והבהרות 7
 .קבלה לרכישת מכרז 8
 .אישור ניהול מס 9

 .אישור ניהול ספרים 10
 .מורשה חתימה 11
 

גלובל דומוס   2
 ישראל בע"מ 

הנחה   5% – פרק א' 
 ממחירון  

 
הנחה   2% – פרק ב' 
 ממחירון 

3,000        ₪
 בנק לאומי 

 תצהיר עובדים זרים  1
 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 2
 .תצהיר אי תיאום מכרז 3
 .הצהרה היעדר קירבה4
 .הצהרת המציע 5
 .אישור ניכוי מס 6
 .אישור ניהול ספרים 7
 .מורשה חתימה 8
 .תעודת עוסק מורשה 9

 .התאגדות החברה 10
 .הבהרות ותשובות 11
 .קבלה לרכישת מכרז12
 

הנחה   7% – פרק א'  אומדן 
 ממחירון  
הנחה   2% – פרק ב' 
 ממחירון 

נערך ע"י אביטל מנהלת מח' רכש   
 ומכרזים 
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 פרקים:   2 -ספקים המכרז מחולק  ל  6המכרז הינו מכרז זוטא, המכרז הופץ ל  :אביטל חדאד
 ווילונות הסטה ווילונות גלילה.  – פרק א' 
 ווילונות סאנסטריפ.  – פרק ב' 

כל מציע התבקש לתת הנחה ממחירון המקסימום ביחס לכל אחד מהפרקים. עפ"י תנאי המכרז ,  
שני המציעים עמדו בתנאי   , וזוכה אחד בפרק ב', זוכים בפרק א' 2העירייה רשאית לקבוע עד 

הסף. הספק רקוטקס בע"מ נתן הצעת הנחה ממחירון הגבוהה משמעותית מהאומדן. הספק 
רקוטקס מוכר לנו היטב מהחוזה הקודם , ואנו מרוצים מעבודתו. אני ממליצה לקבוע את חברת  

 רקוטקס כזוכה במכרז. 
 

הלת הרכש ולקבוע את חב' רקוטקס כזוכה  האם אפשר לקבל את המלצת מנ אורן כהן: 
 במכרז? 

 
 מאושר פה אחד 

 
 
 
 

 

 

 אביטל  חדאד 

 מזכירת הועדה 

 _____________________ 

 

 אורן כהן 

 יו"ר ועדת המכרזים                  

 _____________________ 

 

 

 

 

 אישור ראש העיר:                                                                                                          
 רפי סער       

 ראש העיר       

 ____________________ 

 

 

 

 החלטה:         

 לקבוע את חב' רקוטקס בעלת ההצעה הטובה ביותר כזוכה במכרז. . 1
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 אספקת אביזרים לציוד טכני וחומרי בניין   –  16/2022מכרז פומבי  .5
                               

 למכרז התקבלה הצעה אחת בלבד   
 

הסכום הכולל של   שם בעל ההצעה  מס' 
ההצעה בש"ח )ללא  
 מע"מ( או באחוזים 

 מסמכים מצורפים  ערבות 

 
1 

 
די איי ויי ישראל  
שיווק והדרכה  

 בע"מ   

 
ציוד   – הנחה  19%

 טכני
 

חומרי   – הנחה  19%
 בניין
 

 
לא נדרשה  

 ערבות 

 
 .תעודת עוסק מורשה 1
 .קבלה לרכישת מכרז 2
 .אישור ניהול ספרים 3
 .אישור ניכוי מס 4
 .התאגדות החברה 5
 .מורשה חתימה 6
 .תצהיר עובדים זרים 7
 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 8
 .תצהיר אי תיאום מכרז 9

 .הצהרה היעדר קירבה10
 .הצהרת המציע 11
 

ציוד   – הנחה  20% אומדן 
 טכני
 

חומרי   – הנחה  20%
 בניין
 

נערך ע"י אביטל חדאד מנהלת  
 מח' רכש ומכרזים 

 
 

מדובר במכרז זוטא לאספקת אביזרים לציוד טכני וחומרי בנין. המכרז הופץ   :אביטל חדאד
 ספקים המפעילים חנות בתחום העיר כפר סבא.  6ל 

 פרקים:   2 - המכרז מחולק  ל 
 ציוד טכני.  – פרק א' 
 חומרי בנין.  – פרק ב' 

על המציעים היה למלא את המחירים לצרכן המזדמן בכתב הכמויות ולפרט בהצעתם את  
ה ההנחה המוצעת על ידם בכל אחד מפרקי המכרז לגביו הגיש את הצעתו. ההנחה גוב

 תופסת גם במקרה של מבצעים )הנחה על הנחה(. 
 זוכים בכל פרק.   2עפ"י תנאי המכרז , העירייה רשאית לקבוע עד 

למכרז התקבלה הצעה יחידה. ההצעה עומדת בתנאי הסף של המכרז. אני מציעה לקבוע  
 יי  בע"מ כזוכה במכרז. את חב' די איי ו
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האם אפשר לקבל את המלצת מנהלת הרכש ולקבוע את חב' די איי וי ישראל   אורן כהן: 
 שיווק בע"מ  כזוכה במכרז? 

 
 מאושר פה אחד 

 
 

 
 

 אביטל  חדאד 

 מזכירת הועדה 

 _____________________ 

 

 אורן כהן 

 יו"ר ועדת המכרזים                  

 _____________________ 

 

 

 

 

 אישור ראש העיר:                                                                                                          
 סער  רפי      

 ראש העיר       

 ____________________ 

 
 
 

 

 החלטה:         

 . לקבוע את חב' די איי וי ישראל שיווק בע"מ כזוכה במכרז. 1
 

 

 


