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 ב"תשפ טבת ו"כ
 2021 דצמבר 30

 וועדת התקשרויות
 2021לדצמבר  28 –מיום ה  פרוטוקול

      
 :נוכחים       משתתפים: 

 עלי דיבסאן, מבקר המועצה     ויו"ר הוועדה עיאד אבו עשיבה, גזבר 

 מלי פול, מנהלת רכש וחוזים   וחברת וועדה חופית קלימובסקי, מנכ"לית המועצה 

 וחבר וועדה  ור, עו"ד מטעם משרד היועמ"שעבדאללה דכו

 מלי פול, מנהלת רכש חוזים והתקשרויות 

 

 על סדר היום:

 יועץ לניהול והקמת מערך ההסעות  .1

 יועץ להקמת מערך ארנונה  .2

 מתכנן תנועה לביטול מעגל תנועה ופיתוח נופי ביישוב דריג'את  .3

 ניטור שפכים  .4

 תכנון ופיתוח מתקני כושר .5

 

 .10:00עה הוועדה נפתחה בש

 

 לניהול והקמה של מערך ההסעות במועצהיועץ 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 הבאות:  ו ה ליועץ לניהול מערך ההסעות במועצ לקבלת הצעות מחיר

סה"כ עבור שני  שלב ב שלב א שם הספק
 השלבים  כולל מע"מ

  ₪ 45,000  ₪ 15,000  ₪ 30,000 ל.י טושינסקי 

  ₪ 37,400  ₪ 14,000  ₪ 23,400 ברניר מינהל בע"מ 

  הדס סינה 

 סלאמה דעאבס  לא הוגש 

 וטוקול זה(. להלן: חוות דעת ודירוג ההצעות מהווה חלק בלתי נפרד מפר

         

  

 שם מועמד ב  שם מועמד א  תנאי סף
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 ציון שם המועמד

ל.י. טושינסקי 

בע"מ ע"י אלירם 

 אזולאי

ברניר שירותי מינהל בע"מ שותף 

זיו האפט  היועץ:  BDOעם 

 אמנון מקסימוב ודקל כהן 

 הצעת המחיר עבור 

 שני השלבים
45,000 ₪  37,400 ₪  

 5ניסיון של  תעודה השכלה למציע
שנים לפחות בעבודה במועצות 
אזוריות בתפקידי ניהול מקצועי 
בכיר. יתרון לעבודה במועצות בהן 

 מערך היסעים מופעל במיקור חוץ.

 

 

  תואר שני

מינהל 

ומדיניות 

 ציבורית        

 

         תואר ראשון מינהל עסקים 

 

  לימודי תעודה

 רפואת חירום
 לימודי תעודה חשבונאות 

ון  בקידום תהליכי למציע ניסי

התייעלות/ הבראה/ פיקוח ובקרה 

 והקמת מערכות 

 

  בעיקר ניהול

אגפי הכולל 

תכניות עבודה 

מקושרות 

תקציב 

ותכניות פיתוח 

 כלכלי 

  ליווי מערך הסעות ופיתוח

 13תכנת היסעים ב כ 

עיריות/מועצות בהם מ.א 

מטה יהודה ועיריית נתניה 

ע"פ פרופיל החברה משנת 

מלצות + הכולל ה 2010

 אישורי ניסיון 

על המציע להוכיח ניסיונו זה, 
בלפחות רשות מקומית אחת, 

פרופיל \באמצעות צירוף קורות חיים
 חברה המפרטים בהרחבה ניסיון זה.

 

  קורות חיים

ללא פרופיל או 

 ת.ז או המלצות

 קורות חיים 

המציע הינו יחיד או תאגיד רשום 
יש  -כחוק )ככל ומדובר בתאגיד 

עודת התאגדות ואישור לצרף ת
 מורשי חתימה או תעודת זהות.

 

   לא צורף

נק'( ע"פ  30)עד  30%הצעת מחיר 

 החישוב הבא

נקודות 24  

37,400/45,000X30 

 

נקודות 30  

37,400/37,400X30 

מידת מומחיות  בהתאם למתבקש 

מדד איכות ההצעה )ע"פ  70%עד 

 מסמכים מעידים(

    

סה"כ הצעת המציע + איכות 

 הההצע
84.9/100 78.3/100 

 

 , נערכה פנייה ע"י מחלקת הרכש למציעים עם שאלות כדלקמן: 02.12.2021ובתאריך 
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מהו הניסיון המקצועי בגין  לאפיון השירותים: יש להעביר מסמך בו מפורט  2סעיף  .0
מיפוי מצב קיים, בניית בסיס נתונים,   -בלבד בעיקר בהתייחסות ל  השירות המבוקש
)לא מערך  הדגש על מיקור חוץלמערכת אשר מושתת על מיקור חוץ.  והטעמת נהלים

אוטובוסים השייכים לרשות אלא למסיעים חיצוניים. )על כן, בכל קטגוריית עבודה יש 
 לציין האם הרשות עובדת עם מיקור חוץ או שמא מיקור פנים(.

יתנו על איך התהליך בא לידי ביטוי בשירותים שנ -הובלת תהליכי הבראה והתייעלות .1
 ידכם? 

 באיזו רשות נעשה תהליך דומה לנדרש ומה ההישגים?  .2
 

התקבלה ע"י  06.12.2021בתאריך זיו האפט  היועץ:  BDOברניר שירותי מינהל בע"מ שותף עם 
חברת ברניר נספח תשובות. בתשובות לא נכללו תשובות בגין השאלה  האם מדובר במיקור חוץ 

אלות מעלה. נערכה פניה טלפונית למורן להפנות את תשומת לש 1או מיקור פנים כנדרש בסעיף 
 לבה.

 בעקבות זאת נשלחו כלל ההבהרות גם בנושא מיקור החוץ ותשובות ברניר: 

 מיקור חוץ. 87% -מטה יהודה 

 מיקור חוץ.100% -פתח תקוה 

 מיקור חוץ. %75 -שפיר 

 מיקור חוץ. %100 -פרדס חנה 

 מיפוי: ללא התייחסות במישרין.

 ת תכניות: פיתוח מודול ותכניות.הקמ

 תכנית הבראה: ללא התייחסות במישרין.

 נהלים ותכניות עבודה: צורפו.

 המלצות: צורפו.

באותו תאריך, נערכה פניה גם לל.י טושינסקי להלן אלירם אזולאי והובהר  ל.י. טושינסקי בע"מ:
 הבהרה בפרט.  כי לא נתקבלו מידו כל מסמכים ע"פ הנדרש בכלל ו/או תשובות לשאלות

 התקבל מענה לשאלות הבהרה, בנושא מיקור החוץ נרשם:  07.12.2021 
 מיקור חוץ.  –מועצה אזורית הר חברון 

 מיפוי: איסוף נתונים ומיפוי תלמידים.
 תכנית הבראה: בסעיף ההסעות.

 נהלים ותכניות עבודה|: צורפו קישורים.
 המלצות: ללא התייחסות במישרין.

ההבהרות שנשלחו לבקשתה וישנן חילוקי דעות בין חברי הוועדה על ההתרשמות הוועדה קראה את 
 מהמציעים השונים ויכולתם לבצע את המשימה אותה דורשת המועצה.

הובהר, כי המועצה עושה ככל יכולתה כדי להעביר את מערך ההיסעים שלה בהקדם האפשרי 
עול מהר וממוקד כדי לשפר בשנת בהקדם האפשרי לניהול חיצוני. על כן, נדרש גורם שיכול לפ

 הלימודים הנוכחית את תפקוד מחלקת ההסעות.
שניהם עומדים בתנאי הסף ע"פ הליך השלמת  עבדאללה דכוור, עו"ד מטעם יועמ"ש המועצה:

ולאור הניקוד שניתן .05.12.2021המסמכים ומתן מענה להבהרות בהתאם לדרישת הוועדה מיום 
המציע טושינסקי לא צירף המלצות נחה דעתי כי יש לבחור במציע  לאחר מענה זה ולאור העובדה כי

 ברניר שירותי מינהל בע"מ.
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: החברה ברניר הנה יועצת למס' רשויות כאשר טושינסקי , גזבר ויו"ר הוועדההעיאד אבו עשיב
 ניהל בפועל כעובד מן המניין בתוך רשות מקומית ויכול להביא לידי ביטוי את ניסיונו והידע שלו.

 פיכך, אני בוחר בטושינסקי.ל
לאור העובדה שמדובר במאמץ נקודתי בזמן קצר חופית קלימובסקי, מנכ"לית וחברת וועדה: 

הייתי מעדיפה מציע שיש לו פניות )זמינות( ויש לו הבנה של מערכת מוניציפלית מבפנים. זאת כדי 
 יותר.לקצר תהליכים ולעמוד ביעד של השלמת שלב א' תוך שלושה חודשים לכל ה

לא ניתן להתעלם מהניסיון העשיר והרב של חברת ברניר, והעובדה שיש להם תוכנה ייחודית 
 שיכולה לשפר מאוד ניהול מערך הסעות. 

לאור מצבה הנוכחי של המחלקה והצפי להעברת הפעילות למיקור חוץ וביצוע חיצוני אני מציעה 
אייש במחלקה. הם העידו שהם לפנת לשירותיהם דווקא בכובע של איוש משרות שקשה לנו ל

ערוכים לגיוס עובדים " ערוכים לגיוס עובדים מקצועיים כפי שביצענו ברשויות ... " ולכן, כדאי 
מאוד לפנות אליהם לסייע בגיוס כח אדם אפילו יחד עם התוכנה הספציפית שהם פיתחו, זאת לאחר 

 מימוש שלב א' עם היועץ טושינסקי.
-נק' לברניר ו 70מידת המומחיות  -אני מנקד כך יועמ"ש המועצה:עבדאללה דכוור, עו"ד מטעם 

 נק' לטושינסקי. 49
 נק' לטושינסקי. 70-נק' לברניר ו 50מידת המומחיות : , גזבר ויו"ר הוועדההעיאד אבו עשיב

 נק' לטושינסקי. 64-נק' לברניר ו 25מידת המומיות חופית קלימובסקי, מנכ"לית וחברת וועדה: 
 

המציע העביר הצעת מחיר קורות חיים ותשובות לשאלות  .י. טושינסקי בע"מ:ל - 1מועמד 
 הבהרה.

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

 נק'. 30כפול  45,000/37,400

 אפשריים. 30נקודות מתוך  24לפיכך, 

 הוועדה: ע"פ חוות דעתם של חברי איכות ההצעה
 נק'. 49ניקוד איכות  –עבדאללה דכוור 
 נק'. 70ניקוד איכות  –עיאד אבו עשיבה 
 נק. 65ניקוד איכות   –חופית קלימובסקי 

 210)סכימת ניקוד( לחלק 184בסכימה ע"פ חברי הוועדה בתחשיב הבא   184סה"כ מדד איכות  -

 –) להלן    60.9)מדד האיכות( =  70.כפול  87חברי וועדה( =   3ניקוד כפול  %70)בסיס איכות עד 

 נק' לשלב זה לטושינסקי (.  60.9

 נק'. 24 :סה"כ להצעת המחיר בהצעה 

 נק'. 60.9 :סה"כ לאיכות ההצעה 
  נק' . 84.9/100סה"כ לקטגוריות אפשריות 

 

המציע  העביר את כל הדרישות זיו האפט :  BDOברניר שירותי מינהל בע"מ שותף עם  - 2מועמד 
 בתנאי הסף.לעמידה 

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

 נק'. 30כפול  37,400/37,400

 אפשריים. 30נקודות מתוך  30לפיכך, 

 ע"פ חוות דעתם של חברי הוועדה: איכות ההצעה
 נק'. 70ניקוד איכות  –עבדאללה דכוור 
 נק'. 50ניקוד איכות  –עיאד אבו עשיבה 
 נק. 25ניקוד איכות  –חופית קלימובסקי 
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 210)סכימת ניקוד( לחלק  145בסכימה ע"פ חברי הוועדה בתחשיב הבא   145סה"כ מדד איכות  -

 –) להלן    48.3)מדד האיכות( =  0.7כפול  69חברי וועדה( =   3ניקוד כפול  %70)בסיס איכות עד 

 נק' לשלב זה לברניר(.  48.3

 נק'. 30 :ה"כ להצעת המחיר בהצעהס 

 נק'. 48.3 :סה"כ לאיכות ההצעה 
  נק' . 78.3/100סה"כ לקטגוריות אפשריות 

 
ברניר שירותי מינהל בע"מ  ל.י. טושינסקי בע"מ: 

 זיו האפט BDOשותף עם 

 78.3/100 84.9/100 סיכום ניקוד
 

 החלטת הוועדה:
 

בסך של  "(טושינסקי)להלן " כותי ביותר עם המציע האי ברוב דעותהוועדה מאשרת התקשרות 
 כולל מע"מ עבור שני השלבים.  ₪ 45,000

שני השלבים )להלן "שלב א + שלב ב'"( יופעלו באמצעות הזמנות עבודה פרטניות חתומות ע"י 
 מורשיי החתימה למועצה )להלן "צו תחילת עבודה לכל שלב"(.

א אם גזבר המועצה יאשר מקור תקציבי מותנה באישור תקצוב ממשרד החינוך בהסכם רכש אלמל
 אחר.

 

 

 להקמת מערך תקין למחלקת הארנונה, אכיפה וגבייה במועצהיועץ הנדון: 

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

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

 התקבלו ההצעות הבאות:    .להקמת מערך תקין למחלקת הארנונה, אכיפה וגבייה במועצה

לריטיינר סה"כ כולל מע"מ  שם הספק
 חודשי 

 הערות

   ₪ 8,800 אילן גמליאל 

   ₪ 9,360 אלי עצמון 

   ₪ 11,700 סלאמה דעאבס

   ₪ 13,600 רן שטוק 

 

ע"פ תנאי סף )להלן  ר כי הזוכה ייבחר על בסיס מדד מחיר + מדד איכותבאיפיון השירות הובה

 בפריסה הבאה: "איפיון השירותים"(

  %30מדד מחיר . 

  %70מדד איכות. 

לפיכך, הועבר לגורם המבקש ע"מ לנקד ולדרג על בסיס אמות המידה באיפיון.) חוות דעת ודירוג 

כן, התקבלה חוות דעת וטבלת ניקוד ההצעות מהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה(. על 

 מהמחלקה למרות כי מדובר במציע יחיד, להלן: 
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07.12.2021 

 ניקוד יועץ ארנונה.

 שם מועמד ד שם מועמד ג שם מועמד ב  שם מועמד א  תנאי סף

 אלי עצמון אילן גמליאל  ציון שם המועמד
סלאמה אבו 

 דאעבס

 רן שטוק

הצעת המחיר 

 )ריטיינר חודשי(
8,800 ₪  9,360 ₪  

 

11,700 ₪  

 

13,600 ₪  

למציע ניסיון של 
שנים  3לפחות 

בעבודה במועצות 
וניסיון מעשי 

בעבודה עם 
רשויות מקומיות 

מהחברה 
הבדואית בתחום 

הגבייה. יתרון 
לבעלי ניסיון 

בהקמה 
לראשונה של 
 מערך גבייה.

 

  
        

 

    

על המציע 
להוכיח ניסיונו  

ע"י צירוף פירוט 
ולל בכתב הכ

שנות ניסיון, 
הרשות 

המקומית 
 הרלוונטית וכו'.

 

 

  בעיקר

ניהול אגפי 

הכולל 

תכניות 

עבודה 

מקושרות 

תקציב 

ותכניות 

פיתוח 

 כלכלי

  

    

המציע הינו יחיד 
או תאגיד רשום 

כחוק )ככל 
ומדובר בתאגיד 

יש לצרף  -
תעודת התאגדות 

ככל ומדובר 
תעודת  -ביחיד

 זהות(. 
תעודות נדרשות 

ל המעידות ע
ניהול עסק תקין 

)ניכוי ספרים 
 וכו'(.

 

  עוסק

מורשה 

 וניכוי מס

  

x   עוסק

מורשה  

 וניכוי מס
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הצעת מחיר 

נק'(  30)עד  30%

ע"פ החישוב 

 הבא

נקודות 30  

8,800/8,800X30 

 

נקודות 28  

8,800/9,360X30 

נקודות 22  

8,800/11,700X30 

 

 

נקודות 19  

8,800/13,600X30 

 

מידת מומחיות  

בהתאם 

בקש עד למת

מדד איכות  70%

ההצעה )ע"פ 

מסמכים 

מעידים + תנאי 

 סף(

 70 'נק   70 'נק  

 

 

 65 'נק  

 

 

 

 

 70 'נק  

סה"כ הצעת 

המציע + איכות 

 ההצעה

נק' 100 נק' 98   

 

נק' 87  

 

נק' 89  

 סיכום: 

 .כלל המועמדים עמדו בפן האיכותני והעבירו את הנדרש 

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

 חושבה ע"פ: איכות ההצעה

שנים בעבודה במועצות וניסיון מעשי בעבודה עם רשויות  3למציע ניסיון של לפחות  -
מקומיות מהחברה הבדואית בתחום הגבייה. יתרון לבעלי ניסיון בהקמה לראשונה של 

ון עם המגזר הבדואי כולם עומדים צירפו דף פרופיל + לכולם יש ניסי  -מערך גבייה. 
 שנים. 3בתנאי הסף של 

על המציע להוכיח ניסיונו  ע"י צירוף פירוט בכתב הכולל שנות ניסיון, הרשות המקומית  -
צירפו דף פרופיל + לכולם יש ניסיון עם המגזר הבדואי כולם עומדים  הרלוונטית וכו'.

 בתנאי הסף

יש לצרף תעודת  -כל ומדובר בתאגיד המציע הינו יחיד או תאגיד רשום כחוק )כ -
 תעודת זהות(.  -התאגדות ככל ומדובר ביחיד

צירפו שלושה למעט  – תעודות נדרשות המעידות על ניהול עסק תקין )ניכוי ספרים וכו'(. -
 סלאמה אבו דעאבס.

 שם מועמד ד שם מועמד ג שם מועמד ב  שם מועמד א  תנאי סף

 עצמוןאלי  אילן גמליאל  ציון שם המועמד
סלאמה אבו 

 דאעבס

 רן שטוק

נק' 100 סיכום ניקוד נק' 98   
נק' 87  

 

נק' 89  

 

 החלטת הוועדה:

לא התרשמתי מהמסמכים שהוגשו ע"י כלל  עבדאללה דכוור, עו"ד מטעם יועמ"ש המועצה:

המועמדים. מאחר ולפי המסמכים שמונחים בפני הוועדה, לא ניתן לדעת מי עומד בתנאי הסף ומי 
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י מבקש מיתר חברי הוועדה שלא לקבל החלטה היום ולבקש מכל המועמדים הליך השלמת לא. היית

מסמכים להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שבאו לידי ביטוי בקורות החיים של אותם מועמדים. מי 

שטוען להקמת מערך גבייה, " לצורך המחשה: צריך לצרף מסמך המעיד על הקמת מערך גבייה 

 פירוט רשום כטענה בעלמה. ברשות מסוימת" ולא רק

התנאים ברגע שנכתבו והופצו לכלל המציעים הפוטנציאלים : , גזבר ויו"ר הוועדההעיאד אבו עשיב
הם תקפים ולא ולא ניתן לשנות אותם במהלך הוועדה. ככל וישנם טענות לבקשות )איפיון(, הטענות 

 ייבדקו וניתן יהיה ליישמם בעתיד.
כזו שהם אני מציעה להפנות שאלה למציעים בצורה חברת וועדה: חופית קלימובסקי, מנכ"לית ו

 –כפי שנדרש בהצעת המחיר  ניסיונם האישייידרשו לפתח ולהרחיב בצורה ממוקדת ורלוונטית על 

, וגם בעבודה עם רשויות מקומיות מהחברה הבדואית בתחום הגביהמעשי בתנאי הסף! ניסיון 

ייה"  כיוון שמדובר אצל הרוב בניסיון מעשי ישן )אם של מערך גב בהקמה לראשונה"בעלי ניסון 

לא כל המציעים( , שמהווה קושי להביא אסמכתא חיצונית. מהימנע אני מציעה להסתמך על 

 הצהרה כתובה של המציע כפי שהוצע ע"י מבקר המועצה בדיון קודם.

( ומכיוון שרשום מעיר, מדובר בוועדה לבחירת יועצים )"התקשרויות" עלי דיבסאן, מבקר המועצה:

המציע רן שטוק ניהול וייעוץ עיסקי" הציג  –שמדובר על "מציע יחיד או תאגיד רשום  בתנאי הסף 

מסמכים של עוסק מורשה עבור עצמו )יחיד( ומציג מישהו אחר מטעמו לביצוע הפרוייקט ) נידאל 

ביקשה המועצה מסאלחה( . מובהר, כי בפניה לקבלת הצעת מחיר שהועברה ע"י המועצה למציעים 

לציין " שם מומחה/ מומחים" מטעם המציע/מציעים למתן השירותים באופן ישיר למועצה וכוונתה 

 בשדה זה לפירוט במידה והיה מדובר בתאגיד כמופיע בסעיף ב' לתנאי הסף.

 החלטת הוועדה: 

ת הוועדה מחליטה פה אחד לפנות שוב למציעים ולדרוש מהם להציג בצורה ממוקדת ומפורטת א

)לא העסקת עובדים במיקור חוץ  ניסיון אישי מעשיבהתאם לתנאי הסף בדגש על האישי ניסיונם 

של מערך לגביית  הקמהולא ניהול כח אחר שביצע את העבודה עבורו( ויש להרחיב על הנושא הכולל 

את  ארנונה. יצויין, כי למציע רן שטוק יש להבהיר כי אינו יכול להגיש מי מטעמו וכי עליו להציג

 ניסיונו האישי להצעה זו.

 

 מתכנן לביטול מעגל תנועה לרישוי זמין ופיתוח הנדון: 

 ביישוב דריג'את  נופי ותנועתי

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

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

 מתכנן לביטול מעגל תנועה לרישוי זמין ופיתוח נופי ותנועתילקבלת הצעות מחיר לתכנון 

 על כן,  התקבלו ההצעות הבאות:  ביישוב דריג'את. 

 

סה"כ + מע"מ )לא  שם הספק
 כולל(   

 צורף 

 אבניו פרוייקטים 

 

182,520 ₪    
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   ₪ 114,660 מועתז כלאני 

   ₪ 84,240 ביסאן 

  רימון

 דור 

 

 לא הגישו 

 

, הועבר דוא"ל מאת מהנדסת המועצה וחוות דעתה כדלהלן: "המציע הזול, 05.12.2021ובתאריך 
 ביסאן הנדסה, עומד בתנאי הסף. ממליצה להתקשר עימו" .

 החלטת הוועדה:

 84,240בסכום של  "ביסאן הנדסה"(להלן )הוועדה מאשרת פה אחד התקשרות עם המציע הזול ביותר  

 בכפוף ל: . כולל מע"מ  ₪

על המציע להגיש אסמכתאות למהנדסת המועצה להוכחת עמידה בתנאי הסף של ניסיון דומה  .1

 קודם.

הכנת חוזה התקשרות המבהיר את השלבים והדרישות כדי למנוע אי הבנות  בהתאם להצעת  .2

 המהנדסת ולאחר קבלת אישורה בגין דרישות נוסח החוזה.

 תקשרות.מותנה בהזמנת עבודה והסכם ה

 . 495תב"ר 

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

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

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

 בניית תכנית ניטור שפכים המוזרמים למט"ש.   -חום השפכים בת

 , הנושא עלה לדיון בוועדה והחלטתה הייתה כדלהלן: 07.12.2021ובתאריך 

" הוועדה החליטה כי מנהלת תפעול ואחזקה )לאחר הבהרות למציעים וקבלת הצעות שונות( תאפיין 

, עלה איפיון שירותים 19.12.2021ריך ה מחדש את מהות הישרותים ותעלה שוב להצעות מחיר". ובתא

התקבלו ההצעות חדש לקבלת הצעות מחיר לכלל הספקים שנשלח אליהם קודם לכן ולמאגר הספקים 

 הבאות:  

 הערות סה"כ כולל מע"מ  שם הספק

   ₪ 15,210 א.ס ייעוץ סביבתי 

 לפי השלבים הבאים:
 + מע"מ ₪ 3,000תכנית כתובה מחיר לשלב :  -שלב א' 

 
 +מע"מ ₪ 2,500ניתוח תוצאות רבעון א'  מחיר לשלב :  -שלב ב' 
 + מע"מ  ₪ 2,500ניתוח תוצאות רבעון ב'  מחיר לשלב:  -שלב ג' 
 + מע"מ ₪ 2,500ניתוח תוצאות רבעון ג'  מחיר לשלב :  -שלב ד' 
 + מע"מ ₪ 2,500ניתוח תוצאות רבעון ד'  מחיר לשלב :  -שלב ה' 
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 + מע"מ  ₪ 13,000סה"כ + מע"מ: 

 

 

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

 

 החלטת הוועדה:

בפנייה  הזול ביותר שהגיש הצעתוהיחיד והוועדה מאשרת פה אחד את ההתקשרות עם המציע 

 כולל מע"מ. ₪ 15,210בעלות של  ("א.ס ייעוץ סביבתי"לן )לה השנייה והמתוקנת לבקשת הוועדה

 מותנה:

 בהזמנת עבודה. .1

 .545תב"ר  .2

 

 הנדון: מתכנן לפיתוח מתקני כושר בבית ספר תיכון אום בטין 

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

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

 לתכנון משטח עבור מתקני כושר ביישוב אום בטין . התקבלו ההצעות הבאות:  

סה"כ + מע"מ )לא  שם הספק
 כולל(   

 הערות

 אבניו פרוייקטים 

 

79,560 ₪    

  ביסאן 

 

 

 לא הגישו 

 טייב

 אסף רועי

 ד"ר טבעוני

 רכות שחם מע

 גלברג מהנדסים

 ראיד ג'ריס

 אדר י.ב

 

חוות דעת מהנדסת המועצה: " מצ"ב הצעת מחיר יחידה לעבודה זו. מאשר כי המציע עומד בתנאי 

 הסף, ממליצה להתקשר עימו.

היתר בניה לסככה ומתקני משחק, תכניות פיתוח, אישורי נגישות ובטיחות.  -הצעת המחיר כוללת 

 ר . ממליצה להכין חוזה התקשרות" .המחיר סביר ביות
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 –פרוייקטים דומים ב  2מתנהל דיון בוועדה לגבי תנאי הסף הנדרשים "פירוט ניסיון המציע עבור 

 שנים האחרונות" .  3

נציג משרד היועמ"ש מבקש לראות אסמכתאות שיאושרו ע"י המהנדסת ולא להסתמך על פירוט 

הרה. מבקר המועצה מציין שהמייל מהווה הצהרה של ניסיון כללי במייל המעיד על הניסיון כהצ

 הספק ואין צורך במסמכים מעבר לכך. 

מנהלת מחלקת הרכש מדגישה כי במקרה זה באיפיון השירותים נדרש "פירוט ניסון המציע ... " 

 ולא נדרש בתנאי הסף להציג אסמכתאות.

 

 החלטת הוועדה:

אבניו "יד שהגיש הצעתו )להלן הוועדה מאשרת פה אחד את ההתקשרות עם המציע היח

 בכפוף ל:  כולל מע"מ. ₪ 79,500( בעלות של "פרויקטים

  על המציע להגיש אסמכתאות למהנדסת המועצה להוכחת עמידה בתנאי הסף של ניסיון

 השנים האחרונות. 3דומה ב 

  הכנת חוזה התקשרות המבהיר את השלבים והדרישות כדי למנוע אי הבנות  בהתאם להצעת

 סת ולאחר קבלת אישורה בגין דרישות נוסח החוזה.המהנד

 .הזמנת עבודה לשיריון 

  587תב"ר. 

 

 

 :הערה

 .מכרזים ועדת בספר מצוי הנוכחים ובחתימת יד בכתב רשום פרוטוקול

    מלי פולרשמה : 


