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 "ב אב, תשפ"בי
 2022אוגוסט,  9

 
 

 
          

 

 13/2022פרוטוקול מס'                        
 

 בהיוועדות חזותית 8.8.2022מיום  ועדת מכרזיםוישיבת                  
 
 

 נוכחים: 
 

 יו"ר הוועדה                      -אלוש                            עו"ד מוטי
 חבר הוועדה                      -מר בוריס יודיס                            
 חבר הוועדה                      -מר איתי כהן                                 

 
 משתתפת בזום:

 
 חברת הוועדה                      -                           גב' נגה שרון        

 
 חסרים:

 
                                         חבר הוועדה                        -מר שלמה מליחי                            
 חבר הוועדה                         -מר חביב פרץ                                 
 חבר הוועדה                         -מר צורי כהן                                  

   
 :משתתפים

           
 יועמ"ש העירייה   -   איתי קידרעו"ד 

 מנכ"ל העירייה  -  רו"ח שלום שלמה
 מהנדס העיר  -   מר אבישי שאול
 גזבר העירייה  -   מר שריקי יצחק

 מנהלת אגף הרווחה  -   סיגל בניאסגב' 
 מפקח גינון  -   מר רביד גלסמן

 מתכננת עירונית                         -גב' ירדן גבאי שיכל                        
 עדהומזכירת הו  -   עובדיהזהבה 

 

 :על סדר היום

 

 פתיחה – 16758/4,5כיתות בגו"ח  12תכנון אדריכלי להקמת ביס'  – 16/2021מכרז זוטא מס'  .1
 פתיחה -עבודות תכנון, ייצור, אספקה והתקנת מערכות הצללה ברחבי העיר עפולה  – 33/2021מכרז מס'  .2
 פתיחה –עבודות סלילה ופיתוח בשכונת מגורים עפולה הצעירה שלב סופי  – 8/2022מכרז מס'  .3
בת קיימא במסגרת מיזם "רשויות מתן שירותי יעוץ וליווי בפרויקטים לתחבורה  – 12/2022מכרז זוטא מס'  .4

 דיון –השינוי" 
 דיון –בעפולה  16759/54.61כיתות בגו"ח  24תכנון אדריכלי להקמת ביס' תיכון מקיף  – 15/2021מכרז זוטא מס'  .5
 דיון -הסעות לילדים עם מוגבלויות לאגף הרווחה  – 18/2022מכרז מס'  .6
 דיון –אספקת צמחייה לעיריית עפולה  – 13/2022מכרז מס'  .7

 

 *** מציעים שמשתתפים במכרזים צופים בפתיחת המעטפות בזום
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, על 8.8.22אחר צהריים טובים לכולם, אני רוצה לפתוח את ישיבת וועדת מכרזים ליום  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

כיתות בגו"ח  12ביס' תכנון אדריכלי להקמת  – 16/2021מכרז זוטא מס' סדר היום שבעה נושאים, הנושא הראשון, 

 , בבקשה איתי.פתיחה – 16758/4,5

 

 פתיחה – 16758/4,5כיתות בגו"ח  12תכנון אדריכלי להקמת ביס'  – 16/2021מכרז זוטא מס'   .1

 

 דקות? אתם לא הייתם מחכים לי. 10אני רוצה להעיר הערה, למה הישיבה נפתחת לאחר  גב' נגה שרון, חברת הוועדה:

 

 אפשר לדעת למה מדובר במכרז זוטא? חברת הוועדה בשאלה:גב' נגה שרון, 

 

 היום אנחנו פותחים את המעטפות, כשיערך הדיון תוכלי לשאול כל שאלה.    :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה בתגובה 

 

  המעטפות עם ההצעות הכספיות לא נפתחותמעטפות,  6התקבלו  עו"ד איתי קידר, יועמ"ש העירייה:

 

 עסאם סאבא אדריכל - 1מעטפה מס' 

 

 עודד רוזנטל אדריכל ומתכנן ערים  – 2מעטפה מס' 

 

 עמית נמליך אדריכלים בע"מ – 3מעטפה מס' 

 

 א. ב. מתכננים בע"מ – 4מעטפה מס' 

 

 אמר קוריאל אדריכלים בע"מ - 5מעטפה מס' 

 

 נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ – 6מעטפה מס' 

 

במכרז הזה לא נפתחות ההצעות הכספיות מאחר ועל פי הוראות המכרז, בחינת ההצעה  העירייה:עו"ד איתי קידר, יועמ"ש 

ולאחר מכן השני בודקים את מדד/ציון האיכות נעשית בשלבים. קודם כל בודקים את עמידת המציעים בתנאי הסף, בשלב 

ומחברים את הציונים לציון סופי פותחים את ההצעות הכספיות, משקללים את מדד/ציון המחיר ביחס להצעה המיטבית 

רק את שמות המציעים, בהמשך, מזמינים את המציעים לוועדה  ועל פי יומלץ הזוכה. אני פותח את המעטפות ובודק

מקצועית שתבחן את מדד/ציון האיכות. מדובר בתכנון בית ספר וזה כפוף לאישור תקציבי, בודקים אם המציעות אכן 

 שנקבעו בחוברת המכרז.עומדות בתנאי הסף ובמבחנים 
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עבודות תכנון, ייצור, אספקה  – 33/2021מכרז מס' אני רוצה להמשיך, המכרז הבא,  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 , בבקשה איתיפתיחה –והתקנת מערכות הצללה ברחבי העיר עפולה 

 

 

 פתיחה -ייצור, אספקה והתקנת מערכות הצללה ברחבי העיר עפולה  עבודות תכנון, – 33/2021מכרז מס'   .2
 

 מעטפות 3התקבלו  עו"ד איתי קידר, יועמ"ש העירייה:

 

 1מעטפה מס' 

 

הפועלים בנק  3.11.2022בתוקף עד ₪  50,000ע"ס  44410/00051מס'  ערבות בנקאית פהצרסככות ראשון בע"מ  :ההמציע

 ראשון לציון. בע"מ סניף

 

 עומדת על:הצעתה 

 

 סה"כ מחיר כמות יחידה סעיף

 180 180 1 מ"ר 01.1.010

 165 165 1 מ"ר 01.1.020

 260 260 1 מ"ר 01.1.030

 250 250 1 יח' 01.1.040

 250 250 1 יח' 01.1.050

 01פרק 

 הצללות ברחבי העיר

    

 1,105 סה"כ כללי   

 187.85 מע"מ   

 1,292.85 סה"כ כולל מע"מ   

 

 2מעטפה מס' 

 

 50,000ע"ס  0108/3-1494-30-157500/81-978מס'  ערבות בנקאית פהצרפטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ  :ההמציע

 ענף ערבויות )מרכז(. בע"מ סניףלאומי לישראל בנק  3.11.2022בתוקף עד ₪ 

 

 הצעתה עומדת על:

 

 סה"כ מחיר כמות יחידה סעיף

 197 197 1 מ"ר 01.1.010
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 177 177 1 מ"ר 01.1.020

 297 297 1 מ"ר 01.1.030

 177 177 1 יח' 01.1.040

 197 197 1 יח' 01.1.050

  01פרק 

 01פרק 

 הצללות ברחבי העיר

    

 אין מחיר סה"כ כללי   

  מע"מ   

 פסול סה"כ כולל מע"מ   

 

 נדרשו לתת הנחה למחירון וספק זה לא נתן.מדובר במכרז מסגרת להצללות, ספקים מר אבישי שאול, מהנדס העיר: 

 

 3מעטפה מס' 

 

בנק  3.11.2022בתוקף עד ₪  50,000ע"ס  033103225מס'  ערבות בנקאית פהצרקאבריט ייצור ושיווק בע"מ  :ההמציע

 קריית גת. בע"מ סניףמזרחי טפחות 

 

 הצעתה עומדת על:

 

 סה"כ מחיר כמות יחידה סעיף

 179 179 1 מ"ר 01.1.010

 160 160 1 מ"ר 01.1.020

 280 280 1 מ"ר 01.1.030

 170 170 1 יח' 01.1.040

 250 250 1 יח' 01.1.050

 01פרק 

 הצללות ברחבי העיר

    

 1,039 סה"כ כללי   

 177 מע"מ   

 1,216 סה"כ כולל מע"מ   

 

 

עבודות סלילה ופיתוח בשכונת  – 8/2022מכרז מס' אני רוצה להמשיך, המכרז הבא,  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 
 בבקשה איתי., פתיחה –מגורים עפולה הצעירה שלב סופי 
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 פתיחה –עבודות סלילה ופיתוח בשכונת מגורים עפולה הצעירה שלב סופי  – 8/2022מכרז מס'  .3
 

 מעטפות 2התקבלו  עו"ד איתי קידר, יועמ"ש העירייה:

 

 1מעטפה מס' 

 

בתוקף ₪  750,000ע"ס  184-050842-0670-002מס'  ערבות בנקאית פהצררון עבודות עפר ייזום ופיתוח מ.א. בע"מ  :ההמציע

 ראשי ת"א. בע"מ סניףדיסקונט לישראל בנק  7.11.2022עד 

 

 הנחה 1% הצעתה עומדת על :

 

 כולל מע"מ₪  17,201,378.82  סה"כ :

 

 2מעטפה מס' 

 

בנק  7.11.2022בתוקף עד ₪  750,000ע"ס  25554/00253מס'  ערבות בנקאית פהצרר.מ. רחמני עבודות עפר בע"מ  :ההמציע

 (.472מרכז שרות נתניה ) בע"מ סניףהפועלים 

 

 הנחה 1.52% הצעתה עומדת על :

 

 כולל מע"מ₪   17,111,027.00  סה"כ :

 

מתן שירותי יעוץ וליווי  – 12/2022מכרז זוטא מס' אני רוצה להמשיך, המכרז הבא,  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 
 , בבקשה איתי.דיון –בפרויקטים לתחבורה בת קיימא במסגרת מיזם "רשויות השינוי" 

 
 
 

מתן שירותי יעוץ וליווי בפרויקטים לתחבורה בת קיימא במסגרת מיזם "רשויות השינוי"  – 12/2022מכרז זוטא מס'  .4
 דיון –

 
 :אני פותח את ההצעות הכספיות עו"ד איתי קידר, יועמ"ש העירייה:

 

 הנחה 21%: הצעתה עומדת על -ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה ובקרה בע"מ  .1

 הנחה 10%:  הצעתה עומדת על –אנדריא הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ  .2

 הנחה 10% הצעתה עומדת על : –פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ  .3

 הנחה 10%:  הצעתה עומדת על –ש. קרני מהנדסים בע"מ  .4

 הנחה 16%:  הצעתה עומדת על –מתום מהנדסים ויועצים בע"מ  -אמי  .5

 



 AFULA MUNICIPALITY                                        עיריית עפולה
-04טל'                                                                                                     AFULA, P.O.B. 2016, ISRAEL 2016עפולה, ת.ד 

  -04-6520422 , פקס6520374
 
 

 

ת תנועה סבדיקת תנאי הסף, למעט חברת אנדריא הנד –כלל החברות עברו את שלב א'  גב' ירדן שיכל, מתכננת עירונית:

)היעדר צירוף מסמך  7.3ותעבורה בע"מ שלא עמדה בתנאי הסף שנקבעו במכרז לגבי סעיפים הבאים של מסמכי המכרז: 

במסמך הבהרות )גובה ערבות לא תקין(. הליך  1)הגשה משותפת של מספר מציעים( וסעיף  5.1.2שאלות הבהרה חתום( 

נק'(. בהתאם  30נק'( על פני מחיר )עד  70רז המתעדף איכות )עד במסמכי המכ 11בדיקת ודירוג ההצעות הנו ע"פ סעיף 

לצורך קיום ראיונות אישיים עם המציעות עבור דירוג מרכיב  7.8.22לתנאים אלו, התכנסה הוועדה המקצועית )שלב ב( ביום 

נית אגף תכנון עיר, : מנכ"ל העירייה, מהנדסת הוועדה המקומית לתכנון ובניה, מתכננת עירוהרכב חברי הוועדההאיכות. 

 נציג מחלקת הנדסה ויועץ משפטי. 

 

 :המציעות נק'( בידי חברי הוועדה עבור ארבע 70להלן טבלה מסכמת של ניקוד מרכיב האיכות )עד 

 

 אליה בן שבת ש. קרני אמי מתום פי.ג'י.אל חברי הוועדה

 70 50 55 50 אורה פיסטינר

 68 53 55 55 יואל מטמון

 67 51 63 55 עו"ד איתי קידר

 70 38 55 52 ירדן גבאי שיכל

 275 192 228 212 סה"כ

 

 אני מבקשת לרשום בפרוטוקול שלא מצוין במסמך ולכן אני מבקשת הבהרות. גב' נגה שרון, חברת הוועדה בשאלה :

 

המציעות שהגישו נבחנות ע"פ מדד/ציון איכות ומדד/ציון המחיר  ארבע גב' ירדן שיכל, מתכננת עירונית בתגובה:

המציעים צרפו להצעתם מסמכים המעידים על טיב . 100נק' מתוך  70ון האיכות הנו המשוקללים יחד לציון סופי. מדד/צי

מיועד ז רשנות ניסיון כיועצים מקצועיים לרשויות מקומיות, המכ 10הניסיון שלהם, דיברנו על תנאי סף של 

עברנו על כל  11תושבים . אפשר לראות בסעיף  50,000לחברות/משרדים שהכינו תכניות תחבורה בערים המונות מעל  

הניסיון שלהם, ניסיון בחישמול, בתכניות פיתוח להסעת המונים, בתכנית אב לאופניים, בנוסף, קיימנו וועדת איכות אפשר 

התרשמנו מהם ומציעה שנמצאה הרלוונטית ביותר על פי מדדי האיכות לראות את זה, קיימנו ראיונות עם המועמדים 

 שנקבעו בהוראות המכרז הנה חב' אליה בן שבת.

  

   הניסיון שאת מתארת, באיזו עירייה הם עבדו?גב' נגה שרון, חברת הוועדה בשאלה : 

  

עיריית תל אביב, העירייה המתקדמת  העירייה המרכזית שהם עובדים איתה הנהגב' ירדן שיכל, מתכננת עירונית בתגובה: 

ביותר מבחינת קידום התחבורה הציבורית, הולכי הרגל והאופניים. כרגע הם מכינים את תכנית המתאר שלה והם מכינים 

את תכנית החומש שלה העתידי, זו חברה שעומדת בסטנדרט הכי גבוה לסיוע בקידום הפרוייקטים שאנחנו רוצים לקדם 

 נו מוצאים אותה כמתאימה ביותר.במשרד התחבורה ואנח

 

 הנחה? 21%לשאלת המחיר, איך יתכן שהם נתנו  גב' נגה שרון, חברת הוועדה בשאלה :

 



 AFULA MUNICIPALITY                                        עיריית עפולה
-04טל'                                                                                                     AFULA, P.O.B. 2016, ISRAEL 2016עפולה, ת.ד 

  -04-6520422 , פקס6520374
 
 

 

זה לא מרכיב שאנחנו נגענו בו, המעטפות נפתחו רק עכשיו לאחר בחינת כל גב' ירדן שיכל, מתכננת עירונית בתגובה: 

 המרכיב האיכותי.

 

 אני מבקשת לציין שלא ראיתי את פתיחת המעטפות. גב' נגה שרון, חברת הוועדה :

 

נגה את יכולה להגיע לישיבות, אני מבקש לציין בפרוטוקול כי החל מהישיבה  :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה בתגובה 

 .לא יורשו להשתתף בישיבה באמצעות זום חברי הוועדההבאה 

 

 התוצאות מהסוף להתחלה: אני מבקש להקריא את עו"ד איתי קידר, יועמ"ש העירייה:

 

 מקסימליות. 100נק' מתוך  74.3ש. קרני מהנדסים בע"מ  – מקום רביעי

 מקסימליות. 100נק' מתוך  79.3פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ  – מקום שלישי

 מקסימליות. 100נק' מתוך  85.2אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ  - מקום שני

 מקסימליות. 100נק' מתוך  98.75בן שבת הנדסת תחבורה תנועה ובקרה בע"מ ד"ר אליה  - מקום ראשון

 

המציעה המומלצת מטעם הוועדה המקצועית הנה ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה,  מר אבישי שאול, מהנדס העיר:

 תנועה ובקרה בע"מ.

 

ה בן שבת הנדסת תחבורה, תנועה ובקרה מהנדס העיר להמליץ על ד"ר אלימי בעד המלצת  עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה :

 בע"מ כזוכה במכרז?

 

 הצבעה:

 

 עו"ד מוטי אלוש, יו"ר הוועדה, מר בוריס יודיס, חבר הוועדה, מר איתי כהן, חבר הוועדה בעד:

 גב' נגה שרון, חברת הוועדה נמנעת:

 

רוב חברי הוועדה מצביעים בעד המלצת מהנדס העיר להמליץ על ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה, תנועה ובקרה  החלטה:

 בע"מ כזוכה במכרז

 

תכנון אדריכלי להקמת ביס'  – 15/2021מכרז זוטא מס' אנחנו ממשיכים, המכרז הבא  עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה :
 בבקשה איתי. ,דיון –בעפולה  16759/54.61כיתות בגו"ח  24תיכון מקיף 

 
 
 

 דיון –בעפולה  16759/54.61כיתות בגו"ח  24תכנון אדריכלי להקמת ביס' תיכון מקיף  – 15/2021מכרז זוטא מס'  .5
 

 
 אני פותח את ההצעות הכספיות: עו"ד איתי קידר, יועמ"ש העירייה:

 

 לא כולל מע"מ₪  550,000: הצעתה עומדת על -אמר קוריאל אדריכלים בע"מ  .1
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 לא כולל מע"מ ₪  690,000:  הצעתו עומדת על –שגיא זיו אדריכל  .2

 לא כולל מע"מ₪  680,000:  הצעתם עומדת על -דינור און אדריכלות  .3

 לא כולל מע"מ₪   350,000:  הצעתה עומדת על –דוד נופר אדריכלות ומתכנני ערים בע"מ  .4

 לא כולל מע"מ₪  ,000580:  הצעתה עומדת על –א.ב. מתכננים בע"מ  .5

 לא כולל מע"מ₪  1,014,840:  הצעתה עומדת על –עמית נמליך אדריכלות בע"מ  .6

 

 אם זה מכרז זוטא איך הגענו למיליון? אפשר לדעת היכן נבנה בית הספר? גב' נגה שרון, חברת הוועדה בשאלה:

 

צעה הה ,כיתות ברובע יזרעאל, בכל מקרה 24מדובר בתכנון ביס' חטיבת ביניים  מר אבישי שאול, מהנדס העיר בתגובה:

אינה עומדת בתנאי המכרז גם במכרז זה ע"פ חוברת המכרז לפי סעיף והיא גבוהה ממחיר המקסימום המותר במכרזי זוטא 

מ"מ ראש העיר מר חביב פרץ, מהנדס העיר מר אבישי שאול ומנהלת הרכב הוועדה: התכנסה וועדת איכות מקצועית  19.1.2

 פרוייקטים עירוניים הגב' אתי וקנין, חברי הוועדה בדקו את ההצעות. להלן טבלת הניקוד של וועדת איכות:מח' 

 

 

 

אנחנו אמורים לבחור את המציע הזול ביותר, מציע שסך נקודות האיכות ונקודות המחיר  מר יצחק שריקי, גזבר העירייה:

נקודות איכות  40בה ניתן לראות כי המציע דוד נופר קיבל את מירב הנקודות, מחיר  להלן טבלת אקסליהיה הגבוה ביותר, 

 'שוהם'.  'נקודות, מדובר באדריכל בעל משרד גדול שעובד איתנו, הוא תכנן את ביס' בן גוריון ואת ביס 60

 

המלצות של  שם החברה

מקבלי שירות 

דומה מהמציע 

בעיקר מההיבט 

של רמה 

מקצועית, רמת 

שירות, אמינות, 

אחריות, עמידה 

בלוח זמנים, 

גמישות 

 לשינויים

שנות ניסיון של 

בביצוע המציע 

עבודות נשוא 

 המכרז

התר שמות מהצוות 

המקצועי/פרוייקטים 

 שביצע המציע

 סה"כ

 38.6 12.33 13 13.33 עמית נמליך אדריכלים בע"מ

 52.33 18 17.33 17 א.ב. מתכננים בע"מ

 50 17 15.66 17.33 דינור און אדריכלות

 45.33 13.66 15.33 16.33 שגיא זיו אדריכל

 58.33 19 19.33 20 אדריכלים בע"מאמר קוריאל 

דוד נופר אדריכלים ומתכנני ערים 

 בע"מ

20 10 20 60 
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 סה"כ ניקוד איכות שקלול הצעת מחיר הצעת מחיר 

 52 39 14 1,014,840 עמית נמליך*

 76 52 24 580,000 מתכנניםא.ב. 

 71 50 21 680,000 דינור און*

 66 45 20 690,000 שגיא זיו*

 84 58 25 550,000 אמר קוריאל

 100 60 40 350,000 דוד נופר

 

 כולל מע"מ ( והינה פסולה₪  737,099ההצעה גבוהה מהמחיר המקסימאלי למכרזי זוטא ) *

 

 איך הוא הגיש הצעה כל כך נמוכה? זה לא נראה לי. גב' נגה שרון, חברת הוועדה בשאלה:

 

במכרז הקודם א.ב. מתכננים בע"מ היתה הזולה ביותר, החברה תכננה את ביס'  מר יצחק שריקי, גזבר העירייה בתגובה:

 , 'מעיין' ואת 'אוהל מאיר' הם רוצים להיכנס לשוק.''כרמים

  

מהנדס העיר להמליץ על דוד נופר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ כזוכה מי בעד המלצת  עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה :

 במכרז?

 

 הצבעה:

 

 עו"ד מוטי אלוש, יו"ר הוועדה, מר בוריס יודיס, חבר הוועדה, מר איתי כהן, חבר הוועדה בעד:

 גב' נגה שרון, חברת הוועדה )בשל המחיר הנמוך( מתנגדת:

 

רוב חברי הוועדה מצביעים בעד המלצת מהנדס העיר להמליץ על דוד נופר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ כזוכה  החלטה:

 במכרז

 

הסעות לילדים עם מוגבלויות לאגף  – 18/2022מכרז מס' אנחנו ממשיכים, המכרז הבא,  עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה :
 , בבקשה סיגל.דיון –הרווחה 

 
 
 

 דיון –הסעות לילדים עם מוגבלויות לאגף הרווחה  – 18/2022מכרז מס'  .6
 
 

 אני מבקשת לא להשתתף בדיון הזה. גב' נגה שרון, חברת הוועדה:
 

 חברת הוועדה נגה שרון יוצאת מהזום
 

אגף הרווחה מפעיל קווים ומעניק שירות לאוכלוסיות מיוחדות בעלי צרכים מיוחדים  גב' סיגל בניאס, מנהלת אגף הרווחה:
כגון: אמינות, גמישות, יחס  לקריטריונים נוספים מעבר למחירים הזולים ביותרורגישים, לאור זאת, יש חשיבות רבה 

ילדים בעלי מוגבלויות בפרט, אנושי ואדיב, סבלנות ויכולת לעבוד עם אוכלוסיות מיוחדות. באוכלוסיות האגף בכלל וב
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, איסוף והגעה למסגרות בזמן קיימת חשיבות רבה לקביעות בדמויות הנהגים, חשיבות לסביבה יציבה ללא שינויים רבים
 ע"מ לא לשבש את שיגרת היום. שתי המציעות שניגשו למכרז מוכרות לאגף הרווחה, בשנים האחרונות עבדנו עם שתיהן.

 
 :להלן המלצתי

 
 

 רווח הסעים והובלות בע"מ:סאלי 
 

 הקו יפוצל בין שתי החברות( מעון יום שיקומי מרחביה( 
 מע"ש תלמים מגידו 

  בשנה האחרונה הקו מתבצע ע"י חב' סאלי רווח לשביעות רצון ההורים  -כישורי חיים אשדות יעקב ושופרסל
 יבות רבה לקביעות המסיעוהאגף, בקו זה יש ילד עם אוטיזם במצב מורכב ושני אחים עם מש"ה, קיימת חש

 הסעות מועדוניות אמונה 

 קו שאמור היה להסתיים השנה, אך בשבוע האחרון התקבלה החלטה לשיבוץ ילד חדש בקו זה )סאלי  – כפר המכבי
 רווח ביצע ללא בעיות(

 
 

 בון תור בע"מ:
 

 מע"ש תעשייתי אלון תבור 

 הקו יפוצל בין שתי החברות( מעון שיקומי מרחביה( 

  נצרת עליתמע"ש 

 מפעל שיקום בית שאן 

 פעם בשבוע בימי ראשון( נכים מע"ש( 

 

בשנים האחרונות חברת בון תור הפעילה שני קווים למעון יום שיקומי במרחביה, קו שלישי הופעל ע"י סאלי רווח,  :הערה

 עות.מסלול נסיעה זה מעורר מספר קשיים בשנים האחרונות, המלצתנו היא, פיצול הקווים בין שתי המצי

 

מנהלת אגף הרווחה להמליץ על שתי המציעות כזוכות במכרז ע"פ חלוקה מי בעד המלצת  עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה :

 שהוגדרה ע"י מנהלת האגף?

 

חברי הוועדה מצביעים פה אחד בעד המלצת מנהלת אגף הרווחה להמליץ על שתי המציעות כזוכות במכרז ע"פ  החלטה:

 נהלת האגףחלוקה שהוגדרה ע"י מ

 

 

 

 

 חברת הוועדה נגה שרון מתחברת שוב לזום

 

 
אספקת צמחייה לעיריית עפולה  – 13/2022מכרז מס' , אנחנו ממשיכים, הנושא האחרון עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה :

 , בבקשה רביד.דיון –
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 דיון –אספקת צמחייה לעיריית עפולה  – 13/2022מכרז מס'  .7

 

מעטפות מכרז, מסמכי המכרז נבדקו בקפידה, לאחר חשיפת הצעות  4נפתחו  18.7.22בתאריך  גינון:מר רביד גלסמן, מפקח 

 המחיר אנו ממליצים באופן הבא:

 משתלת עונות בע"מ כמציע הזול ביותר – פרק א 

 הנחה ואת הספק עץ הצפון משתלות בע"מ בשאר  22%ינאי בתי צמיחה בע"מ לפי סעיפים בהם נתן  – פרק ב

 הנחה 19%עם הסעיפים 

 עץ הצפון משתלות בע"מ כמציע היחידי – פרק ג 

 עץ הצפון משתלות בע"מ כמציע היחידי - פרק ד 

 

 

 :להלן פירוט הנחות לפי פרקים 

 

 אחוז הנחה אחוז הנחה אחוז הנחה אחוז הנחה שם המציע

 פרק א 

 פרחי עונה

 פרק ב

 צמחיה רב שנתית

 פרק ג

 פקעות וזרעים

 פרק ד

 עצים

עונות משתלת 

 בע"מ

 לא הוגשה הצעה לא הוגשה הצעה לא הוגשה הצעה 44.10%

עץ הצפון 

 משתלות בע"מ

1.50% 19% 0.00% 25.50% 

ינאי בתי צמיחה 

 בע"מ

 לפי פירוט סעיפים  37.15%

22% 

 לא הוגשה הצעה לא הוגשה הצעה

ש.ה.נ.נ ניהול 

 בע"מ

 לא הוגשה הצעה לא הוגשה הצעה 11.1% לא הוגשה הצעה

 

דניות, יש לי פרחים עונתיים, ינאי נתנו לנו את עבדו איתנו לפני השמיטה בתחום משתלת עונו רביד גלסמן, מפקח גינון:מר 

 , כולם בסדר, אלו מוצרים שונים.ניסיון עם כל הארבעה

 

 למה אין הערכה מסודרת, למה במכרז הזה לא נבדק מדד איכות? גב' נגה שרון חברת הוועדה בשאלה:

 

מדובר באספקת מוצר, אין עניין של איכות, אני בודק הכל, אנחנו אחרי שנת שמיטה  גלסמן, מפקח גינון בתגובה:מר רביד 

 לכן אנחנו צריכים הכל.

 

רביד גלסמן מפקח הגינון להמליץ על ארבע המציעות כזוכות במכרז ע"פ מי בעד המלצת  עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה :

 ?חלוקה שהוגדרה ע"י אגף שפ"ע
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 משתלת עונות בע"מ כמציע הזול ביותר – פרק א 

 הנחה ואת הספק עץ הצפון משתלות בע"מ בשאר  22%ינאי בתי צמיחה בע"מ לפי סעיפים בהם נתן  – פרק ב

 הנחה 19%הסעיפים עם 

 היחיד עץ הצפון משתלות בע"מ כמציע – פרק ג 

 היחיד עץ הצפון משתלות בע"מ כמציע - פרק ד 

 

 

המציעות כזוכות במכרז  לסמן מפקח הגינון להמליץ על ארבעחברי הוועדה מצביעים פה אחד בעד המלצת רביד ג החלטה:

 ע"פ חלוקה שהוגדרה ע"י אגף שפ"ע

 

 תודה רבה לכולם והמשך ערב נעים. הישיבה הסתיימה, :עו"ד מוטי אלוש , יו"ר הוועדה 

 

 

 

 הוועדה זהבה עובדיה , מזכירת    מוטי אלוש, יו"ר הוועדה
 

___________________    ______________________ 
 
 

                                                                          
 13/2022מס'  פרוטוקוללפקודת העיריות אני מאשר את  148בהתאם לסמכותי לפי סעיף 

 
 
 

 אבי אלקבץ, ראש העיר                                                                                        
 
 

                                                                                                       _______________________ 


