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התשפ"ג  טבת  ד'

22/28/12פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 

 ניהול פרויקטים בתחום פרויקטים ציבוריים ותשתיותלשירותי – 22/22פומבי מס'  דיון במכרז 

חברי   , אלעד לוי )מחובר מרחוק(אורי נדם יהודית דהן, יהודה שניוייס, :  משתתפים מחברי הוועדה

הועדה. 

 : משתתפים נוספים

יועמ"ש ועדת    – עו"ד פזית לנגסנר אלתר    עמית קפוזה מהנדס המועצהמזכירת הועדה,    –ענת אוזן  

   מכרזים

לחברי ועדת המכרזים הועברה חוות הדעת המקצועית שנערכה ע"י מהנדס המועצה עמית קפוזה  

וחוות הדעת המשפטית של יועמ"ש הוועדה. 

 המכרז. ניתן הסבר על 

במכרז   או    2שכלל  מדובר  אחד  לפרק  הצעה  להגיש  רשאים  היו  המציעים  כאשר  שונים,  פרקים 

 לשניהם. 

הפרק הראשון התייחס לשירותי ניהול פרויקטים ציבוריים והפרק השני לשירותי ניהול פרויקטים  

 בתחום התשתיות. 

על   המבוקשת  הקבועה  החודשית  כתמורה  הצעתם  להגיש  נדרשו  מע"מ  המציעים  כולל  לא  ידם, 

 כאשר נקבע מחיר מירבי. 

שעות בחודש    178- יצוין כי השירותים מחייבים הגעה באופן יומיומי למשרדי המועצה, בהיקף של כ

והדבר אף הובהר במסגרת המכרז. 

כמו כן, נקבעו רכיבי איכות לבחירת ההצעה הזוכה 

 ביחס לפרק אחר.  הצעות, כל הצעה 2כאמור בחוות הדעת המקצועית, במכרז הוגשו 

שני המציעים לא הבינו את דרישות    עלה כיובמהלך הראיונות שנערכו למציעים  מבדיקת ההצעות  

 המכרז ואינם ערוכים לספק את השירותים במתכונת ובהיקף המבוקשים. 

עוד יצוין כי אחד המציעים, אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ ביקש להחליף את המועמד  

ועמד שהוצג על ידו, אשר כלל לא היה עובד המציע, לא עמד בדרישות הניסיון  מטעמו אולם המ 

   שנקבעו כתנאי סף.

נקודות באיכות    40נימלי של  יעוד יצוין כי במסגרת תנאי הסף נקבע כי על המציעים לעמוד ברף מ 

( ובשים לב לכך שהמציעים אינם מסוגלים לבצע את השירותים בהיקף הדרוש למועצה,  70)מתוך  

קיבלו המציעים ציון נמוך ברכיב האיכות, אשר הביא לכך שהם אינם עומדים בתנאי הסף. לאור  

הדעת המשפטית.  ההצעות שהוגשו במכרז. לעניין זה הוצגה חוות    2האמור מבוקש לפסול את 

הגורמים המקצועיים מטעם המועצה עוזבים את החדר.



 

 

 

 

 החלטה:

הוועדה   בפני  שהוצגו  הבדיקה  וטבלאות  המקצועית  הדעת   בחוות  ועיון  הדברים  שמיעת  לאחר 

וקבלת התייחסות משפטית בעניין תוצאות אי עמידה בתנאי הסף, ממליצה הועדה לראשת המועצה  

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע  בע"מ עבור פרק  ים  לפסול על הסף את הצעת המציע   –בפה אחד  

ולא לקבוע אף     ב' בלבד ואי. אס. קיו הנדסה פיקוח ובקרת איכות כבישים בע"מ עבור פרק א' בלבד

 . מציע כמציע זוכה במכרז זה

   ככל שלמועצה דרושים שירותים אלו, עליה להערך לפרסום מכרז חדש.

 

 

                 חתימות :

                                                                                                                     _________________              

 כרזים                   חבר וועדת מ -  אלעד לוי

  
  

                                   _________________                                                        _________________           

 וועדת מכרזים  תחבר –יהודית דהןחבר וועדת מכרזים                                       –אורי נדם

 

         _________________                                           

 חבר  וועדת מכרזים                   –יהודה שניוייס 

 

                    

 אישור מנכ"לית המועצה:__________________ 
 

 אישור ראשת המועצה: ___________________   תאריך:___________________ 
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 התשפ"ג  טבת  ד'

 22/28/12פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 

לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול ופיקוח של תחזוקת תשתיות  – 26/22פומבי מס'  דיון במכרז 

 במועצה האזורית גזר 

  מרחוק(, אלעד לוי )מחובר אורי נדם יהודית דהן, יהודה שניוייס, : משתתפים מחברי הוועדה   

 חברי הועדה. 

 : משתתפים נוספים

יועמ"ש ועדת    –עו"ד פזית לנגסנר אלתר    טל כהן מנהל אגף תשתיות, מזכירת הועדה,    –ענת אוזן  

   מכרזים

 

  – מנהל אגף תשתיות במועצה  לחברי ועדת המכרזים הועברה חוות הדעת המקצועית שנערכה ע"י  

 וחוות הדעת המשפטית של יועמ"ש הוועדה.   טל כהן

 ניתן הסבר על המכרז. 

במועצה, כאשר השירותים מבוצעים ממשרדי   על תשתיות  פיקוח  שירותי  לקבלת  במכרז  מדובר 

של   במקרה  היום  כל  לאורך  זמינות  כולל  יומיומי  בהיקף  המועצה  בתחום  אתר  ומכל  המועצה 

 תקלות. 

ודש המבוקש על ידם לביצוע  ח ההצעה שלהם כמחיר גלובלי להמציעים במכרז נדרשו להגיש את  

 השירותים, כאשר נקבע מחיר מירבי לחודש.  

 לצורך בחינת ההצעות נקבעו רכיבי איכות. 

 הצעות.  4במכרז הוגשו 

 הצעות נפלו פגמים והכל כמפורט בחוות הדעת המקצועית והמשפטית.   2-מבחינת ההצעות עלה כי ב 

 לא עומדת בתנאי הסף שנקבע לעניין השכלה.  –ת ניהול פיקוח בע"מ המציעה תמר אוזן אדריכלו 

בע"מ   הנדסה  רומי אסטרטגיות  אף    –המציעה  ועל  נדרשים  מסמכים  ללא  הגישה הצעה חלקית 

 שהמועצה ערכה לה פנייה להשלמת הצעות במכרז, המציעה לא השלימה את המסמכים הנדרשים. 

 תקינות. המציעים שהגישו הצעות  2נערכו ראיונות עם 

הגבוה   המשוקלל  הניקוד  בעלת  ההצעה  היא  חיים  אסף  המציע  הצעת  כי  עולה  הניקוד  משקלול 

 ביותר. 

 יהודית דהן: האם יש לנו ניסיון עם המציע? 

 טל כהן: כן. הוא מבצע שירותים למועצה היום דרך חברת חופשי.

 
 הגורמים המקצועיים מטעם המועצה עוזבים את החדר.

 החלטה:

וכן    שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדהלאחר  

, ממליצה הועדה לראשת המועצה  לאחר קבלת התייחסות משפטית בנוגע לפגמים שנפלו בהצעות

לפסול את הצעות המציעים: תמר אוזן אדריכלות ניהול פיקוח בע"מ ורומי אסטרטגיות    –בפה אחד  

הסף בשל אי עמידה בדרישות הסף שנקבעו ולקבוע את המציע אסף חיים כמציע  הנדסה בע"מ על  



 

 

₪ בחודש לא    30,000הזוכה במכרז, בהיותו המציע בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ע"ס של  

 כולל מע"מ. 

 

                 תימות :ח

                                                      _________________                                                                                   

 חבר וועדת מכרזים                    -  אלעד לוי

  
                                   _________________                                                        _________________           

 וועדת מכרזים  תחבר –יהודית דהןחבר וועדת מכרזים                                      –אורי נדם 

         _________________       

                                        

 חבר וועדת מכרזים                                       –יהודה שניוייס 

 

  

 אישור מנכ"לית המועצה:__________________ 

 
 אישור ראשת המועצה: ___________________   תאריך:___________________ 
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 התשפ"ג  טבת  ד'

 22/28/12פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 

 לקבלת הצעות לסינון, נקיון ואספקת חול תקני לגני הילדים – 28/22פומבי מס'  דיון במכרז    

  , אלעד לוי )מחובר מרחוק(אורי נדם יהודית דהן, יהודה שניוייס, : משתתפים מחברי הוועדה   

 חברי הועדה. 

 : משתתפים נוספים

יועמ"ש ועדת    –עו"ד פזית לנגסנר אלתר    טל כהן מנהל אגף תשתיות, מזכירת הועדה,    –ענת אוזן  

   מכרזים

 

  – שתיות במועצה  תמנהל אגף  לחברי ועדת המכרזים הועברה חוות הדעת המקצועית שנערכה ע"י  

 טל כהן. 

 ניתן הסבר על המכרז. 

 לביצוע עבודות סינון ואספקת חול תקני לגני הילדים במועצה. מדובר במכרז 

למכרז צורף כתב כמויות שכלל  מספר מרכיבים, כאשר לכל מרכיב נקבע מחיר מירבי וכן נקבע  

 משקל לכל אחד מהרכיבים לצורך קביעת ההצעה הזוכה.

 הצעות.   3למכרז הוגשו 

 .כל ההצעות שהוגשו נמצאו כשרות ועומדות בדרישות המכרז

השוקדים הנדסה בע"מ הוגשה כאחוז הנחה ביחס למחיר    עלמען הסדר הטוב ייאמר כי הצעת המצי

 המירבי במקום כמחיר מוחלט ולצורך החישוב חולץ המחיר המוחלט. 

משקלול הצעת המחיר עלה כי הצעת המציע ג'יפליי מבית גיל תייר בע"מ הינה ההצעה הזולה ביותר  

 וסבירה ביחס לאומדן. 

 המקצועיים מטעם המועצה עוזבים את החדר.הגורמים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החלטה:



 

 

הוועדה,   בפני  שהוצגו  הבדיקה  וטבלאות  המקצועית  הדעת   בחוות  ועיון  הדברים  שמיעת  לאחר 

כהצעה  ג'יפליי מבית גיל תייר בע"מ  לקבוע את  המציע    –ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד  

 המשוקללת הזולה ביותר:הזוכה במכרז בהיותה ההצעה 

ג'יפליי מבית גיל  : 2מציע  רכיב בהצעת המחיר 
 יר בע"מ תי

 ₪   300 עבור רכיב ניקיון וסינון ארגז חול מחיר מוצע 

 ₪   600  עבור רכיב תיחוח, ניקיון וסינון שטח הגןמחיר מוצע 

עבור רכיב אספקת ופיזור חול נקי שעומד  מחיר מוצע 
 בדרישות התקן וחוזר מנכ"ל משרד החינוך 

280   ₪ 

חול  רכיב פינוי וריקון חול מתוך ארגז  מחיר מוצע
בדרישות התקן וחוזר מנכ"ל   ומילוי חול חדש שעומד

 חינוך המשרד 

500   ₪ 

 

 

                 חתימות :

                                                                                                                     _________________                 

 חבר וועדת מכרזים                    -  אלעד לוי

  
                                   _________________                                                        _________________           

 וועדת מכרזים  תחבר –יהודית דהןחבר וועדת מכרזים                                      –אורי נדם 

  

                                                       _________________ 

 חבר וועדת מכרזים                                       –יהודה שניוייס 

 

 אישור מנכ"לית המועצה:__________________  

 
 אישור ראשת המועצה: ___________________   תאריך:___________________ 
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 התשפ"ג  טבת  ד'

 22/28/12פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 

 ביצוע עבודות גינון ביישוב בית חשמונאי ובמתקני המועצה– 29/22פומבי מס'  דיון במכרז 

  , אלעד לוי )מחובר מרחוק(אורי נדם יהודית דהן, יהודה שניוייס, : משתתפים מחברי הוועדה   

 חברי הועדה. 

 : משתתפים נוספים

יועמ"ש ועדת    –עו"ד פזית לנגסנר אלתר    טל כהן מנהל אגף תשתיות, מזכירת הועדה,    –ענת אוזן  

   מכרזים

 

  – מנהל אגף תשתיות במועצה  לחברי ועדת המכרזים הועברה חוות הדעת המקצועית שנערכה ע"י  

 טל כהן. 

 ניתן הסבר על המכרז. 

 מספר פרקי עבודות, כמפורט בחוות הדעת המקצועית. במסגרת המכרז נכללו 

שטחי גינון    –ב'  -שטחי גינון עבור המועצה ו  –המציעים התבקשו להגיש הצעה רק ביחס לפרקים  א'  

 עבור היישוב בית חשמונאי. 

 באשר לשאר הפרקים נקבע מחיר קבוע ע"י המועצה. 

 כמו כן, במכרז נקבעו רכיבי איכות. 

 הצעות.   2למכרז הוגשו 

 .כל ההצעות שהוגשו נמצאו כשרות ועומדות בדרישות המכרז

משקלול הצעת המחיר עלה כי הצעת המציע פוש גינון ופיתוח  בע"מ הינה ההצעה הזולה ביותר,  

 בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר וסבירה ביחס לאומדן.

 יהודה שניוייס: האם הישוב היה מעורב בעריכת המכרז? 

 היה מעורב בכתיבת המכרז, הם העבירו הערות וההערות שלהם הוטמעו במפרט.טל כהן: היישוב 

 אלעד לוי: אשמח לקבל הבהרה מה הכוונה בה שהמכרז הוא גם עבור היישוב 

 טל כהן: כך זה נעשה באופן היסטורי על מנת שתהיה אחידות בין שטחי המועצה לשטחי הישוב. 

 ופלים בגלל פגעי מזג אוויר? יהודית דהן: האם הגנן גם צריך לטפל בעצים שנ

בוודאי. לפנות עצים    טל כהן:  ניסיון איתו מלילות סערה שהוא הגיע באמצע הלילה  לנו כבר  יש 

 שקרסו.

 יהודית דהן: מה כוללת תכולת השירותים במחיר החודשי?

 טל כהן: יש מפרט מאוד מעמיק עם כל הפעולות שהוא צריך לבצע 

 מבצע את כל הפעולות שהוא נדרש? יהודית דהן: יש איך לבקר שהוא 

 טל כהן: יש בקרה. ביישוב אביב כרמי מבקר את הגנן. 

עמית קפוזה: גם המועצה עושה בקרה. בבתי ספר הוא לא נכנס לביצוע בלי שאב בית מאשר לו  

 ומלווה את העבודות שלו. 

 יהודה שניוייס: אני מציע שתבחנו איך אפשר לעשות בקרה אפקטיבית. 

 עיים מטעם המועצה עוזבים את החדר.הגורמים המקצו

 

 

 החלטה:



 

 

הוועדה,   בפני  שהוצגו  הבדיקה  וטבלאות  המקצועית  הדעת   בחוות  ועיון  הדברים  שמיעת  לאחר 

כהצעה  פוש גינון ופיתוח  בע"מ  לקבוע את  המציע    – ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד  

ההצעה   בהיותה  במכרז  של  הזוכה  ע"ס  ביותר  הזולה  שטחי    21,900המשוקללת  עבור  לחודש   ₪

 . לא כולל מע"מ  ₪ לחודש ₪47,550 עבור שטחי היישוב ובסך הכל  25,650-המועצה ו

 

 

                 חתימות :

                                                   _________________ 

 חבר וועדת מכרזים                    -  אלעד לוי

  
                                   _________________                                                        _________________           

 וועדת מכרזים  תחבר –יהודית דהןחבר וועדת מכרזים                                      –נדם אורי 

  

                                                       _________________ 

 חבר וועדת מכרזים                                       – יהודה שניוייס

 

 אישור מנכ"לית המועצה:__________________  

 
 אישור ראשת המועצה: ___________________   תאריך:___________________ 
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 התשפ"ג  טבת  ד'

 22/28/12פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 

 שירותי לכידת בעלי חיים– 30/22פומבי מס'  דיון במכרז 

  , אלעד לוי )מחובר מרחוק(אורי נדם יהודית דהן, יהודה שניוייס, : משתתפים מחברי הוועדה   

 חברי הועדה. 

 : משתתפים נוספים

   יועמ"ש ועדת מכרזים  –אלתר עו"ד פזית לנגסנר מזכירת הועדה,   –ענת אוזן 

 

ע"י   שנערכה  חוות הדעת המקצועית  הועברה  ועדת המכרזים  כרמי  לחברי  ד"ר  וטרינר המועצה, 

 הרשקוביץ 

 ניתן הסבר על המכרז. 

 

התבקשו  במסגרת המכרז   לביצוע  הלהמציעים  גלובאלית  לעלות חודשית  ביחס  גיש הצעת מחיר 

י פגרים, כאשר ביחס לכל רכיב נקבע מחיר מירבי  , עלות לקריאה מיוחדת ועלות לפינוהשירותים

 וכן נקבעו משקולות לשיקול ההצעה הזולה ביותר. 

 כמו כן, במכרז נקבעו רכיבי איכות. 

 הצעות.   3למכרז הוגשו 

 .כל ההצעות שהוגשו נמצאו כשרות ועומדות בדרישות המכרז

בעלת הניקוד המשוקלל    הינה ההצעה  כלביית בן דודעלה כי הצעת    והאיכות  משקלול הצעת המחיר

 הטוב ביותר וסבירה ביחס לאומדן. 

 יהודית דהן: האם בקביעת המחירים בחנו את השירותים שנתנו בפועל בעבר? 

 יהודה שניוייס: ניסיון המועצה אמור לבוא בחשבון לצורך קביעת האומדן. 

 הגורמים המקצועיים מטעם המועצה עוזבים את החדר.

 החלטה:

הוועדה,   בפני  שהוצגו  הבדיקה  וטבלאות  המקצועית  הדעת   בחוות  ועיון  הדברים  שמיעת  לאחר 

כהצעה הזוכה      כלביית בן דודלקבוע את  המציע    –ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד  

ההצעה   בהיותה  של  הטובה  המשוקללת  במכרז  ע"ס  לחודש  23,000ביותר  לקריאה    450,  ₪   ₪

  פגרים.  ₪ לפינוי 100-מיוחדת ו

                 חתימות :

                                                  _________________ 

 חבר וועדת מכרזים                    -  אלעד לוי           

  
                                   _________________                                                        _________________           

 וועדת מכרזים  תחבר –יהודית דהןחבר וועדת מכרזים                                      –אורי נדם 

         _________________                                                

 חבר וועדת מכרזים                                       –יהודה שניוייס 

 אישור מנכ"לית המועצה:__________________  

 אישור ראשת המועצה: ___________________   תאריך:___________________ 




