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 12/6/2022מתאריך    08/2022פרוטוקול ועדת מכרזים מס'  

             
                                                         נוכחים: 

 יו"ר הוועדה ו סגן רה"ע מר טנוס נחלה,
 מר יורי קוצ'ר, חבר הוועדה 

 , חבר הוועדה טוביה גלזר מר 
 עדה והגב' לידיה רזניקוב, חברת הו

 

 : חסרים 
 עו"ד כמיל עודה, חבר הוועדה 

גב' מסודי איפרגן, מ"מ מנהלת משאבי 
  אנוש 

   מוזמנים נוספים:
 גב' אירית מורן, גזברית העירייה 

 מ"מ יועמ"ש ,  נידאא אבו האשםעו"ד 
 מר אורן משה, מנהל רכש ומכרזים 

 מר נועם מסד, מהנדס העיר
 מר אריה פרץ, מנהל מערכות מידע 

 מר עידן כפיר, מנהל עמותת הספורט 
 

   הקבלנים:נציגי  
 
 
 
 

ויו"ר וועדת המכרזים מר    מר אורן משה, מנהל רכש ומכרזים הערה: תיבת המכרזים נפתחה ע"י  
                                                    . ת מעטפות רלוונטיו   4טנוס נחלה, ונמצאו בה  

 

 קבלת החלטה   - שירותי ייעוץ בענייני בטיחות בעבודה   –   04/2022פומבי  מכרז   .1

 קבלת החלטה   - תכנון אדריכלי להקמת בי"ס יסודי בתרשיחא   –   11/2022פומבי  מכרז   .2

  - מתן שירותי תכנון שדרוג מבנים לעמידות מפני רעידות אדמה   –   15/2022פומבי  מכרז   .3

   פתיחת מעטפות 

 פתיחת מעטפות   - תרשיחא   אחזקת מגרשי כדורגל במעלות   –   19/2022פומבי  מכרז   .4

 פיקוח רב תכליתי   1.4  10שינוי זוכה בתת פרק ב   –   18/2020מכרז פומבי   .5

 

 



 מעלות  תרשיחא עיריית   
Municipality of Ma`alot Tarshiha 

 
ם  י פ ס כ ל  ה נ י  מ

 

   |  04-9573005פקס:     | 04-9578812/8758טל:  ,  24952תרשיחא  - מעלות   59, ת.ד.  1רחוב בן גוריון  

e-mail: mahsan-3@maltar.co.il  
04-9578812/8758Ben Gurion St. P.O.B. 59  Ma`alot Tarshiha 24952, Tel: 

 

 
 סדר הדיון: 

 
 קבלת החלטה   - תכנון אדריכלי להקמת בי"ס יסודי בתרשיחא   –  11/2022מכרז פומבי    . 2
 

מקצועית. הצעות שהועברו לוועדה   4מזכיר לחברי הוועדה שבוועדה הקודמת פתחנו אורן: 
 ע"ש אבו רומי.  3הוועדה הגישה לכם המלצה על הצעה מס' 

כל  התכנס צוות מקצועי שניקד את כל ההצעות וראיין את המועמדים. חייב לציין שנועם: 
ע"ש אבו רומי. מדובר   3היו מרשימים. בסוף ההמלצה מתכנסת להצעה מס' המועמדים שראיינו 

שלו הייתה הכי נמוכה. המשרד הפגין ידע רב וניסיון  הכספית במשרד גדול ומוכר. גם ההצעה
   גדול בתחום ויש לו מספיק כ"א לטובת הפרויקט. 

 
ע"ש אבו    3מקבלים את המלצת הוועדה המקצועית ומכריזים על הצעה מס'  החלטת הועדה:  

   אדריכלים מהנדסים ויועצים כזוכה במכרז זה. רומי  
 
  - שירותי תכנון שדרוג מבנים לעמידות מפני רעידות אדמה מתן    –  15/2022מכרז פומבי  .  3

 פתיחת מעטפות 
 

 פרסמנו מכרז פומבי, היו שאלות הבהרה שקבלו מענה. התקבלה הצעה אחת. אורן: 
אני הייתי מציע להאריך את מועד ההגשה כדי לקבל עוד הצעות. אם נפתח את ההצעה  נועם: 

 והיא תהיה גבוהה מה נוכל לעשות. 
ה מחייבת לפתוח גם אם התקבלה הצעה אחת אלא אם כן יש נימוק משמעותי  הפסיק נידא: 

 מדוע לא לפתוח. 
 אין לי נימוק אחר חוץ מהחשש שנקבל הצעה גבוהה מאוד.  נועם:
אם ההצעה תהיה גבוהה באופן משמעותי מהאומדן, חברי הוועדה יוכלו לשקול לפסול   נידא:

 אותה אך זה לא מצדיק אי פתיחת ההצעה. 
 מה המקור התקציבי? יורי:

 משרד החינוך  אירית:
 פותחים את ההצעה.  אורן:

₪ מבנק הפועלים  8,000מצ"ב ערבות משתתף ע"ס ון אופיר מהנדסים. ע"ש יר 1מעטפה מס' 
 ₪ על רכישת מסמכי המכרז.  1,500. כמו"כ מצורפת קבלה ע"ס 30/8/2022וקף עד  בת

 מסך הפרויקט  8.47% -מ"ר 1000-1999קטגוריה 
 מסך הפרויקט  6.93% -מ"ר 2000-3999קטגוריה 

 אומדן:  2מעטפה מס' 
 מסך הפרויקט  9% -מ"ר 1000-1999קטגוריה 
 מסך הפרויקט  8% -מ"ר 2000-3999קטגוריה 

 
ההצעה עוברת לוועדה מקצועית בראשות מהנדס העיר. הועדה תבחן את  עדה:  החלטת הו 

 ההצעה ותוודא שהיא עומדת בתנאי הסף. לאחר מכן תחזור לוועדת מכרזים עם המלצה. 
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מדובר על המכרז של מערכות מידע שכבר קבלתם החלטה על הזוכים בשנה שעברה.  אורן: 
עכשיו ישנה בקשה לשנות את הזוכה בתת פרק מסוים. מוצגים לכם מכתבים מחברת אוטומציה 

 שהיא מוותרת על הזכייה בתת פרק זה ומכתב ממטרופולינט שהם מוכנים לקבל את הזכייה. 
גבייה מאוטומציה למטרופולינט גילינו שבמצב הקיים כאשר התחלנו את ההסבות באירית: 
ות שונות בנושא גביית הדוחות. מצב זה לא סביר ולא הגיוני כמער 2טרכו לעבוד עם צהגבייה י

לגבי העלויות, חברת אוטומציה הוזילה את הפרק הזה   ויכול לפגוע במעקב שלנו אחרי הדוחות.
₪ שזה   ₪200 כך שיש פער רק של  700-ל ₪ ולאחר מו"מ חברת מטרופולינט הסכימה 500-בכ

 החברות.   2זניח לעומת הסרבול שיהיה אם בפרק זה יהיו 
 

פיקוח רב תכליתי מאוטומציה    10החלטת הועדה: מאשרים את שינוי הזוכה בתת פרק ב 
 למטרופולינט. 

 
 פתיחת מעטפות  - אחזקת מגרשי כדורגל במעלות תרשיחא   –  19/2022מכרז פומבי    . 4
 

ו למכרז הזה בפעם השנייה. בפעם הראשונה לא קבלנו אפילו הצעה אחת. בפעם יצאנ אורן:
 השנייה העלנו את מחיר המקסימום וקבלנו הצעת מחיר אחת. 

מגרשים גדולים שדורשים אחזקה שוטפת. כיום אין הרבה חברות   2מעלות תרשיחא יש בעידן: 
חברות במכרז אך לבסוף הם לא   3בישראל שעוסקות בתחום הזה. אני באופן אישי עניינתי 

 הגיעו לסיור. 
₪ מבנק לאומי בתוקף עד   15,000מצ"ב ערבות משתתף ע"ס  ע"ש גינון צפון. 1מעטפה מס' 

1/9/2022  
 ₪ כולל מע"מ  250,000הנחה ממחיר המקסימום. סה"כ    0%ההצעה העומדת על 

 מע"מ ₪ כולל  250,000הנחה ממחיר המקסימום, סה"כ  0% אומדן: 2מעטפה מס' 
 : מה כוללת האחזקה? טנוס 

בקיץ שמים דשא שמתאים לעונת הקיץ אירועים מרכזיים בתחזוקת הדשא.  2מדובר על עידן: 
ובחורף מגרפים את כל הדשא עד הסוף. המטרה היא לגייס כסף ולעבור לדשא סינטטי, פשוט  

 מדובר על השקעה ראשונית יקרה.  
 

צפון כזוכה במכרז זה בכפוף לבדיקה מקצועית של  החלטת הועדה: מכריזים על הצעה ע"ש גינון 
 עידן כפיר שההצעה עומדת בתנאי הסף. 

 
 קבלת החלטה   - שירותי ייעוץ בענייני בטיחות בעבודה   –  04/2022מכרז פומבי  .  1
 

הצעות במכרז זה. ההצעות עברו לוועדה מקצועית.  2לפני חודשיים וחצי בערך פתחנו אורן: 
ע"ש ניצן קריסטל נפסלה מכיוון שלא צורפו   1ההמלצה של הוועדה. הצעה מס'  לפניכם מוגשת 

ע"ש רונן המרכז הישראלי לבטיחות עברה את תנאי הסף, הוועדה ראיינה  2המלצות. הצעה מס'  
 מועמדים מטעמה והמליצה לקבל את אחד מהם. 2

 בטיחות. הייתי חלק מהוועדה. מדובר על חברה מוכרת וידועה בארץ התחום האירית:  
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ע"ש רונן    2החלטת הועדה: מקבלים את המלצת הוועדה המקצועית ומכריזים על הצעה מס'  
 המרכז הישראלי לבטיחות וגהות בע"מ כזוכה במכרז זה. 

 
 
 

 לוסי כהן  גב'  :  ל כתבה את הפרוטוקו                       חתימת יו"ר ועדת המכרזים מר טנוס נחלה

       

     

 
 


