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 א"תשפ ניסן א"י
 2021 מרץ 24

 כנס קבלנים חובה 
 2021 פברוארל 25 –מיום ה  פרוטוקול

      
 משתתפים:

 עבדאללה דכוור, עו"ד מטעם משרד היועמ"ש

 שמעון אדרי, יועץ מקצועי למכרז

 מנהל רווחהעבד אלחמיד אבו רביע, 

 מלי פול, מנהלת מחלקת רכש

 יוחאי שניר, מחלקת רווחה

 
 לה ב'קפסו                                              קפסולה א'

 ורדים טורס                                            מובילי אשל

 אריה שאשא                                        א.ס.ם הסעות

 טיולי שער הנגב                                          מטיילי להב 

 מטיילי רחמני                                               מטילי חץ

 מיאם דימונה                                               א.בראזני 

 איריס טורס                                           מטיילי ערד 

 פז טורס

 

 

 .09.03.2021בבוקר בתאריך  11:00קפסולה א' נפתחה בשעה 

 נותן סקירה ראשונית. :, יועץ מקצועישמעון אדרי

וכך  %5או  ₪ 5,000הערבות להבטחת הצעה מאוד יקרה ואמורה להיות או  סאלח א.ס.ם הסעות:

 זה בכל המועצות. למה אתם שונים?

כאשר ערבות  ₪ 92,500: הבטחת ההצעה נשארת באותו סכום של מלי פול, מנהלת מחלקת רכש

 לקו אחד. 5%+ ₪ 10,000הביצוע שונתה לסכום של 

זוהי החלטה הבטחת ההצעה  ערבות לקיום  סכום: המועצה קבעה , יועץ מקצועישמעון אדרי

פנימית של המועצה. מבחינתי כמועצה אם אתה מגיש הצעה לקו אחד או לכל הקווים זה אותו 

 הדבר .

כם לבית משפט כי הדבר הזה הוא הכשלה לחברות הסעה תאני אקח א: סאלח א.ס.ם הסעות

 .יקווים זה לא פרופורציונל 30קטנות ואני אומר שאם זו הייתה עירייה גדולה הייתי מבין, בשביל 

מסמיך את וועדת המכרזים הב' )א(  16מספר מפנה אותך לתקנה  :עבדאללה דכוור, משרד יועמ"ש

ות במכרז פומבי או סגור או הליך תחרותי אחר תהיה מותנית בהפקדת ערבות פלקבוע כי ההשתת

מכרז. כן מסמיכה אותה תקנה את וועדת המכרזים לקבוע את מאפייני ערבות המכרז, סוגה, תנאיה 

במכרז ע"מ  תלביצוע כערובה על ההשתתפו שוגובהה. ערבות מכרז הכוונה היא לערבות שתידר

 "רצינות המציע" ולכן כשמה כן היא. להוכיח את
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בסכום  AS ISדחת וגובה סכום הערבות נשאר יועל כן הדרישה הזו נהיא באה להבטיח את ההצעה 

 . ₪ 92,500של 

 מה עם האומדן?  :, א. ברזאנימוחמד

: לאחר התייעצות הוחלט שיהיה אומדן סמוי. לפני פתיחת המעטפות , יועץ מקצועישמעון אדרי

 .למציעיםיוצג אומדן הסכומים 

 לפרוטוקול שהייתה התלהמות ביחס לאומדן הסמוי ובייחס לערבות להבטחת ההצעה.יירשם 

 קש את שם החברה של היועץ המקצועי.מב סאלח א.ס.ם הסעות:

 .היועץ שמעון אדרינמסר שמו של : מלי פול, מנהלת מחלקת רכש

ינו יצוימבהירה כי תאריך להגשת ההצעה יוחלט בימים הקרובים ויעודכן בזאת,  בנספח ג' שבה 

 הפרטים הבאים:

 10,000תאריך הגשה, הצעת המחיר בקובץ אקסל, נספח ערבות ביצוע עם הנתונים החדשים להלן 

 על כל קו . 5%+  ₪

  11:35.קפסולה ב' נכנסה בשעה 

 נותן סקירה  :יועץ מקצועי שמעון אדרי,

: מבהירה כי תאריך להגשת ההצעה יוחלט בימים הקרובים ויעודכן , מנהלת מחלקת רכשמלי פול

 יצויינו הפרטים הבאים:בזאת,  בנספח ג' שבה 

 10,000תאריך הגשה, הצעת המחיר בקובץ אקסל, נספח ערבות ביצוע עם הנתונים החדשים להלן 

 על כל קו . 5%+  ₪

למה האומדן חסוי? מביע חשש כי המועצה או גורמים מהחברות במועצה ייראו  :, ורדים טורסיחיא

 מה הסיבה שזה סמוי?. את האומדן הסמוי ישיגו אינדיקציה לגביי האומדן 

אריה שאשא: זה שאין אומדן או אומדן סמוי זה כמו שאין אומדן בכלל. עדיף לשים  ימסיע ,ג'יהאד

 חירים כראוי.אומדן שנראה נוכל לתת מ

וההצעה שלי היא ההצעה מעל האומדן  שהצעתי אם אני הזכיין והמחיר :ד מיאם דימונהמוחמ

 אני זוכה? הזוכה,

מעל האומדן, האם אני  %70, %50בוא נגיד אני שם מחיר שעולה ב ג'יהאד, מסיעי אריה שאשא:

 אקבל את המסלול שזכיתי בו?

חלקים אם ההצעה על אותו קו  2-בעצם השאלה שלך מורכבת מ: עבדאללה דכוור, משרד יועמ"ש

היא הצעה יחידה והתברר שהיא הצעה הפסדית סביר להניח שנפסול אותה. ואם ההצעה היא מעל 

 אין בעיה לקבלה. "ה לאומדןבקרו"סבירה והאומדן באופן סביר והצעה יחידה 

 הקיימים היום בהסעות? האומדן הסמוי בנוי מאותם מחירים ג'יהאד, מסיעי אריה שאשא:

 תקבל תשובה בנספח ההבהרות.: עבדאללה דכוור, משרד יועמ"ש

שהשיקול לא לשים אומדן כי רציתם שירות טוב יותר  , אמרתם8/2020במכרז  יחיא ורדים טורס:

 עבור האומדן הסמוי גם פה? בחשבוןעבור הילדים האם הסיבה הזו נלקחה 

 במסגרת נספח התשובות לשאלות הבהרה. תשובהתקבל : עבדאללה דכוור, משרד יועמ"ש

 צריך מלווה מטעמנו? במסלולים : ג'יהאד, מסיעי אריה שאשא

 .1 : המלווים שייכים למועצה וענינו על כך בנספח ההבהרות מס' אדרי, יועץ מקצועי שמעון

 מה קורה אם לא תגיע מלווה מטעם המועצה? ג'יהאד, מסיעי אריה שאשא:
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 נענה בפרוטוקול שאלות ההבהרה.: משרד יועמ"שעבדאללה דכוור, 

 האם אני צריך להחזיר ולקחת את המלווה מאותו המקום?: ג'יהאד, מסיעי אריה שאשא

 : נענה בפרוטוקול שאלות ההבהרה.עבדאללה דכוור, משרד יועמ"ש

 

 .12:00הכנס הסתיים בשעה 

 

 :2ות הבהרה מס' שאלות ותשוב ב'נספח 

" עד ליום  04/2021במעטפה סגורה עליה נכתב "מכרז פומבי את ההצעה יש להגיש 

, לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה, שד' זלמן 12:00ולא יאוחר מהשעה  08/04/2021

, באר שבע )להלן: "משרדי המועצה"(. בכל מקרה, יש להחזיר את 10א, בית השקמה קומה 31שז"ר 

 ההצעה מגיש עלר מועד ההגשה לא יתקבלו. מסמכי המכרז במלואם. הצעות אשר תוגשנה לאח

 הם כאשר נספחי הבהרה וכו' 1+2כולל פרוטוקולים וכנס קבלנים  המכרז מסמכי כל את לה לצרף

 המכרז. בתנאי כנדרש וצמודה מותנית בלתי בנקאית ערבות, ובנוסף וכנדרש כדבעי חתומים

המכרז והנו על אחריותו הבלעדית משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות 

 של המשתתף.

מועד פתיחת המעטפות לא יחול באותו היום! מועד ולתשומת לבכם, מועד ההגשה 

 .הפתיחה ייעלה לאתר המועצה ויישלח למציעים שנכחו בכנס הקבלנים. לידיעתכם

במידה ואינם נספח יפויי כח מבעלי החברה ) על החברות שהשתתפו בכנס להעביר
   שותפים/בעלים בלבד(

 מצ"ב: 

 נוסח ערבות ביצוע עדכנית )ראו מטה(.

 .בקובץ אקסל הצעת המחיר

 קפסולה א'

 הבהרה שאלה מס'

1 

הערבות להבטחת הצעה 

מאוד יקרה ואמורה להיות 

וכך זה  5%או  ₪ 5,000או 

בכל המועצות. למה אתם 

 שונים? זה לא פרופורציונלי.

 

 

 תנאי הערבויות, כדלהלן:

 הערבות האוטונומית להבטחת ההצעה

 נותרת בעינה ולא משתנה.

ערבות זאת הנה ע"מ להבטיח כי המציע לא יחזור בו 
 מהצעתו ובזאת יגרום לנזקים כספיים למועצה.

 ערבות הביצוע

מהצעת הזוכה עבור כל  5%+  ₪ 10,000תעמוד על סך של 
 קו.
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 ועדת מכרזים רשאיתב' )א(  16"הבהרה: ע"פ תקנה מספר 
לקבוע כי ההשתתפות במכרז פומבי או סגור, או בהליך 
תחרותי אחר, תהיה מותנית בהפקדת ערבות בתנאים 
שתקבע שעניינם סוג הערבות, תנאיה, גובהה ומשכה 

 ערבות מכרז(. –)בתקנה זו 

ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט   )ב(          
שנתנה לו  ערבות מכרז של מציע, כולה או חלקה, אחרי

 הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה:

הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר    (1)
 ניקיון כפיים;

הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי    (2)
 בלתי מדויק;

הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד    (3)
 ההצעות במכרז;האחרון להגשת 

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות    (4)
הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של 

 הגוף הציבורי עם הזוכה במכרז." 
 

2 

למה האומדן חסוי? מה 

 הסיבה שזה סמוי?

 

 המועצה תערוך אומדן סמוי למכרז.

 למציעים.לפני פתיחת המעטפות יוצג אומדן הסכומים 

 

3. 

המחיר שהצעתי מעל אם 

האומדן וההצעה שלי היא 

 ההצעה הזוכה, אני זוכה?

 

אם ההצעה בגין אותו קו  היא הצעה יחידה והתברר   .1

שהיא הצעה הפסדית סביר להניח שנפסול אותה. ואם 

ההצעה היא מעל האומדן וסבירה "קרובה לאומדן" אין 

 בעיה לקבלה.

אם ההצעה בגין אותו קו היא אינה הצעה יחידה, היא  .2

הזולה ביותר אבל התברר שהיא הצעה הפסדית, סביר 

להניח שלא תתקבל והמועצה תעבור למציע הזול הבא 

 בהנחה והצעתו סבירה ואינה הפסדית. 

 

 

4. 

האומדן הסמוי בנוי מאותם 
מחירים הקיימים היום 

 בהסעות?

מחירים שהמועצה סבורה שהם האומדן הסמוי, מבוסס על 
על  סמחירים ריאליים לסוג זה של הסעות בין היתר בהתבס

 ניסיון העבר.

5. 

, אמרתם 8/2020במכרז 
שהשיקול לאי פרסום 

אומדן כי רציתם שירות 
טוב יותר עבור הילדים 

האם הסיבה הזו נלקחה 
בחשבון עבור האומדן 

 הסמוי גם פה?

 המכרז הנוכחי.לבין  08/2020אין קשר בין מכרז 

6. 
במסלולים  צריך מלווה 

 מטעמנו?
 המלווים הנם מטעם המועצה. לא, 
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7. 

האם אני צריך להחזיר 
ולקחת את המלווה מאותו 

 המקום?

המלווה תתאם עם המסיע נקודת מפגש ונקודת הורדה 
 המסיע לא מחוייב להחזירהבהתאם למסלול נסיעתו. 

 לאותה נקודה בה היא עלתה.

 

 הערה:

 .מכרזים ועדת בספר מצוי הנוכחים ובחתימת יד בכתב רשום פרוטוקול

  מלי פולרשמה : 

 

 נספח ד' - נוסח "ערבות בנקאית לביצוע החוזה"

                                        לכבוד

 אזורית אל קסוםהמועצה ה

 נ.ג.א.

 ביצוע כתב ערבות   הנדון:

 עשרת)במילים:    ₪ 10,000של  לסכום כוללעד  ,כל סכום לתשלוםאנו ערבים בזה כלפיכם  .1
בתוספת חמש אחוז מכל )במילים: מערך כל מסלול  5%בתוספת  ( שקלים חדשים אלפים
"(, שתדרשו מאת __________________ )להלן: סכום הערבות()להלן: "מסלול

 .04/2021 מספרפומבי  למכרזבקשר  "(,הנערב"

הלשכה  כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"יהמחירים לצרכן סכום הערבות יהיה צמוד למדד  .2
 "(, בתנאי ההצמדה שלהלן: המדד)להלן: " כלכלי ומחקרהמרכזית לסטטיסטיקה 

אשר פורסם ביום  2021 אפריל חודש בגיןלעניין ערבות זו יהא המדד  "המדד היסודי"
 )או סמוך לכך(. 15.05.2021

 הקודם לקבלת התשלוםהמדד שפורסם לאחרונה  " לעניין ערבות זו, יהאהמדד החדש"
 . ערבות זו עפ"י בפועל

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:הפרשי ההצמדה"

השווה  , הסכוםההצמדה הפרשייהיו  היסודי,כי המדד החדש עלה לעומת המדד  אם יתברר
 מחולק במדד היסודי. הדרישה,בסכום למדד היסודי המדד החדש  למכפלת ההפרש בין

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד 
 לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי  ערבותינו .3
חייבים עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו  שיהיההצמדה, מבלי 

 לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו  ימים 15-הראשונה בכתב, לא יאוחר מ דרישתכםלפי  .4
הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת  הסכוםאנו נשלם לכם את 
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 צאנע-א-תראבין

 

 הפרשי ההצמדה למדד.

עפ"י ערבות זו צריכה שה דריכל  _____________. ליוםערבות זו תישאר בתוקפה עד  .5
  יאוחר מהתאריך הנ"ל.לא להתקבל על ידינו בכתב 

  

 בכבוד רב,

בנק  
 ______________________ 

   

 

  טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף

  


