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 עו"ד מטעם משרד היועמ"שעבדאללה דכוור, 

 מלי פול, מנהלת רכש חוזים והתקשרויות 

 

 על סדר היום:

 לוועדה הבאהנדחה  –יועץ לניהול מערך הסעות רשותי במוא"ז אל קסום  .1

 ניטור שפכים  .2

 

 .10:00הוועדה נפתחה בשעה 

 

 יועץ לניהול מערך הסעות רשותי במוא"ז אל קסום הנדון: 

 -לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח( לתוספת השנייה 8)3בהתאם לסעיף 

פנתה "( באמצעות ועדת התקשרויות, המועצההמועצה האזורית אל קסום )להלן: ", 1958

התקבלו ההצעות ולניהול מערך הסעות רשותי במוא"ז אל קסום יועץ  לקבלת הצעות מחיר

 הבאות:  

 סה"כ לשני השלבים מחיר שלב ב  מחיר שלב א שם הספק

 45,000 15,000 30,000 ל.י טושינסקי

 37,400 14,000 23,400 ברניר שירותי מינהל 

   ייעוץ וניהול סלאמה 

 הדס סינה  לא הגישו

 

 צ"ב טופס דירוג ע"פ מדדי מחיר ואיכות ומהווה חלק בלתי נפרד מוועדה זו.מ

 : הדברים בטופס דירוג וניקוד סיכוםלהלן 

 .וקורות חיים שום נתונים מלבד הצעת מחיר העבירלא  המציע :ל.י. טושינסקי בע"מ - 1מועמד 

 קרי:  ההצעה הנבחנת  /  ההצעה הזולה ביותר     X 30הניקוד  =  חושב באופן הבא:  מחיר ההצעה:

 נק'. 30כפול  45,000/37,400

 אפשריים. 30נקודות מתוך  24לפיכך, 

 (:+ יתרוןתנאי סף  3  70/4נק' בתחשיב של  17.5) איכות ההצעה
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אין נתונים   - נק'(  0)  .במיקור חוץהיסעים מופעל יתרון לעבודה במועצות בהן מערך  -
 .לא צירף  לאמוד את הנושא

אבל ניתנו לו  לאמוד את הנושא המלצותאין  - – נק'(  17.5)  תאח לפחות רשות מקומית -

נרשם  נק' מאחר והבקשה בתנאי הסף הייתה לצרף קורות חיים או פרופיל חברה 17.5

  .אזורית הר חברון בקורות החיים כי היה מנכ"ל במועצה

   נק'(  0) / פיקוח ובקרה והקמת מערכות התייעלות/ הבראהבקידום תהליכי למציע ניסיון   -

ורית במועצה אז סיון בתכניות עבודה וניהול אגפי יכי יש נקורות חיים בהם נרשם  צירף -

 הר חברון.

 תעודת לצרף יש -   נק'(  0)  בתאגיד ומדובר ככל) כחוק רשום תאגיד או יחיד הינו המציע -
 לא צירף תעודת זהות או עוסק מורשה.  -ה או תעודת זהותחתימ מורשי ואישור התאגדות

 (.לשלב זה נק'   17.5 –) להלן  -

 נק'. 24 :להצעת המחיר בהצעהה"כ ס 

  נק'. 17.5 :לאיכות ההצעהסה"כ 

  נק' . 10041.5/סה"כ לקטגוריות אפשריות 
 

 המציע  :היועץ: אמנון מקסימוב זיו האפט  BDOשותף עם ברניר שירותי מינהל בע"מ  - 2מועמד 
 כל הדרישות לעמידה בתנאי הסף.העביר את 

 קרי:  ההצעה הנבחנת  /  ההצעה הזולה ביותר     X 30הניקוד  =  חושב באופן הבא:  מחיר ההצעה:

 נק'. 30כפול  37,400/37,400

 אפשריים. 30נקודות מתוך  30לפיכך, 

 (:+ יתרוןתנאי סף  3  70/4נק' בתחשיב של  17.5) איכות ההצעה

מפעיל מערך הסעים   - .במיקור חוץהיסעים מופעל יתרון לעבודה במועצות בהן מערך  -

 (.נק'  17.5 –) להלן  מ.א מטה יהודה ועוד מס' רשויות.

 13ופיתוח תכנת היסעים ב כ  ליווי מערך הסעות –תאח לפחות רשות מקומית -

הכולל  2010עיריות/מועצות בהם מ.א מטה יהודה ועיריית נתניה ע"פ פרופיל החברה משנת 

 (.נק'  17.5 –) להלן  המלצות + אישורי ניסיון.

 -/ פיקוח ובקרה והקמת מערכות התייעלות/ הבראהבקידום תהליכי למציע ניסיון   -

 (.נק'  17.5 –) להלן  .ופיתוח תכנת היסעים

 התאגדות תעודת צורפו - בתאגיד ומדובר ככל) כחוק רשום תאגיד או יחיד הינו המציע -

 (.נק'  17.5 –) להלן  ועוסק מורשה

 (.לשלב זה נק'  100–) להלן  -

 נק'. 30 :להצעת המחיר בהצעהסה"כ 

 נק'. 70 :לאיכות ההצעהה"כ ס 

  נק' . 100100/סה"כ לקטגוריות אפשריות 
 

 החלטת הוועדה:

 לאחר עיון במסמכים הוועדה מחליטה כי הנתונים שהועברו אינם מספקים. 
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 לפיכך, על מחלקת הרכש לפנות למציעים בשאלות הבאות: 

לאיפיון השירותים: על כל מציע לפרט מהו הניסיון המקצועי בגין השירות המבוקש  2סעיף  .1
למערכת אשר  הליםנמת הטעו ,ס נתוניםבניית בסימיפוי מצב קיים,  להתייחסות ב בעיקר

 מושתת על מיקור חוץ.
מסיעים חיצוניים. )על כן, )לא מערך אוטובוסים השייכים לרשות אלא ל הדגש על מיקור חוץ

 גוריית עבודה יש לציין האם הרשות עובדת עם מיקור חוץ או שמא מיקור פנים(.בכל קט
י הבראה והתייעלות. איך התהליך בא לידי ביטוי בשירותים שאילתא בגין הובלת תהליכ .2

 שניתנו? 
 באיזו רשות נעשה תהליך דומה לנדרש ומה ההישגים?  .3

 
 רויות הבאה.שלפיכך הוועדה מחליטה לדחות את הדיון לוועדת ההתק       

 

 תכנית ניטור שפכים המוזרמים למט"ש בניית  –ניטור שפכים הנדון: 

המועצה , 1958 -לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח( לתוספת השנייה 8)3בהתאם לסעיף 

ליועץ "( באמצעות ועדת התקשרויות, פנתה לקבלת הצעות מחיר המועצההאזורית אל קסום )להלן: "

 התקבלו ההצעות הבאות:    .תכנית ניטור שפכים המוזרמים למט"שבניית  - בתחום השפכים

 הערות סה"כ כולל מע"מ  שם הספק

  6,435  סביבתי א.ס ייעוץ

  31,590 ארגון עובדי המים 

קבוצת גרין, ש.גלבוע, א.טייב, ליגמ פרוייקטים, שחם, גדי נדלר,  לא הגישו
 יגיל הורוביץ, סטובסקי

 

דעת, מנהלת מחלקת תפעול ויקטוריה רבזין: " ממליצה לתקשר עם המציע א.ס ייעוץ חווץ 

 נק' למדד  75ר ו נק' למדד המחי 20על פי הנבדק צביקה פסטרנק קיבל סך של סביבתי )אחלם(: 

 החלטת הוועדה:

א.ס ייעוץ שהגיש הצעתו )להלן  הזול ביותראת ההתקשרות עם המציע  פה אחד הוועדה מאשרת

 כולל מע"מ. ₪ 6,435של בעלות  סביבתי

הוועדה מתנה את ההתקשרות עם הספקית בקיום פגישה בין מנהלת המחלקה לבינה. שיחה 

ת להיות מתועדת בפרוטוקול וסיכום כתוב חתום ע"י שתיהן. בהן תפורט מהות העבודה שנדרש

והתוצרים הנדרשים. בהמשך לפירוט לאיפיון שהובר ע"י מחלקת הרכש. זאת בעקבות הפער הגדול 

 מאוד )כמעט פי חמש( בין ההצעה הזולה להצעה הנוספת.

 :מותנה

להסבר בגין הנדרש בעבודות הכולל גם בין מנהלת המחלקה לבין המציע  ת עבודהישיב .1

 סיכום הדברים.על  חתימה

 בהזמנת עבודה. .2

 

 :הערה

 .מכרזים ועדת בספר מצוי הנוכחים ובחתימת יד בכתב רשום פרוטוקול

    מלי פולרשמה : 


