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 קצה הרצף.להפעלת תכנית הלב לנערות וצעירות על  - 38/2018דיון במכרז מס'  .3
 
 

    ו/או הקרן לפיתוח  לאספקת ריהוט משרדי למוסדות עיריית דימונה – 32/2018מס'  דיון במכרז .1
 .דימונה

 
  מר דוד לוי:

 מהשירות מרוצה העירייה לאשפרסמנו בעניין אספקת ריהוט, הזוכה היה, "רהיטי הכח". במכרזים קודמים 
הצעתו של רהיטי הכח זולה "רהיטי הכח" ו"שלי ריהוט". הגישו הצעות:  ספקים 2 במכרז זה. ספק זה של
  .מהצעתה של חברת "שלי ריהוט" 30% -בכ
כאן הוגשה  הצעה אחת הצעתה של , הספרריהוט לבתי אספקת סגרת המכרז הזה ביקשנו הצעות גם במ

 לפניכם הטבלה שהכנתי.בדקתי את מחירי ההצעה ואניע סבור כי ההצעה סבירה,  ."ריהוט ישל"
  
 החלטה

 
והתקנת אספקת עניינו  פרק שניהעניינו אספקה והתקנה של ריהוט משרדי ו אחד  פרק ,פרקים 2המכרז כלל 

 ריהוט לבתי הספר. 
 

 ₪  49,723שעומדת על " רהיטי הכח "הצעה ראשונה של  .הצעות ישנן שתיאספקה ריהוט משרדי  בפרק של
הכספי  הפער סט.לאותו  ₪ 73,321שעומדת על  "שלי ריהוט"במכרז והצעה שניה של  יהוט שהוזכרר לסט 

נקבע ברכיב זה. מעבר לרכיב המחיר  "רהיטי הכח"בין שתי הצעות מובילים למסקנה כי יש להעדיף את 
ממשקל ההצעה בעוד שאיכות ההצעה שבכללה גם טיב השירות יהווה  90%בתנאי המכרז כי המחיר יהווה 

 הרי גם אם הצעת רהיטי הכח לא תקבל  30%ממשקל ההצעה. הואיל והפער במחיר ההצעה עומד על   10%



 
 
 
 

הועדה לפיכך  ות.שום מקודה ברכיב האיכות עדיין המשקל הכולל של הצעתה יזכה אותה במירב הנקוד
כי השירות  ,רהגזבמ"מ על אף האמור ולאחר שהועדה שמעה את דבריו של ממליצה עליו כזוכה בפרק זה. 

ממליצה הועדה לקבוע את . בלשון המעטה לא היה מיטבי ההתקשרות הקודמת תן לעירייה בתקופתישנ
העירייה לא  ,תנאי ראשוןה לפנות בשני תנאים:  שאליו תוכל העירייה שני ככשיר הספק "שלי ריהוט" 

 .השירות יתועד ע"י העירייהשביעות הרצון מחוסר ו" רהיטי הכח"ע"י  תןניישמהשירות  תהייה מרוצה
 . "רהיטי הכח"לשייתן למחיר של את המחירים  יסכים להשוותהשני שהכשיר , הוא והתנאי השני

  
כפי ששמענו  ."שלי ריהוט"בפרק זה הוגשה הצעה אחת של  ,ריהוט בתי הספר שעניינו במכרז לגבי פרק ב'

 " כזוכה בפרק ריהוט בבתי הספר. שלי ריהוט"והוועדה ממליצה על מממלא מקום הגזבר ההצעה סבירה 
 
 
 
 
 אספקת ריהוט לגני ילדים. – 33/2018דיון במכרז מס' .2
 

  מר דוד לוי:
כי  ,השנה החלטנו לצאת למכרז בעניין אספקת ריהוט לגני הילדים.  ו בנוהל הצעת מחירנעד היום התנהל
  "עידן אל גני" : הצעתה של הצעות 2הוגשו  חדשים והסכומים עולים על הסכום הפטור. נפתחו גני ילדים

ממשקל ההצעה בעוד  90%. רכיב המחיר לפי תנאי המכרז מהווה אלבז אסתר-" הכל לגן"הצעתה של ו
  ממשקלה.  10%על  שרכיב האיכות עומד

 
בשנה שעברה לא " אל גני מ" שהוזמן הריהוט כי כותבת, קיבלתי ממנהלת מחלקת הגנים מכתב שבו היא 

קיבלתי וחלקו לא סופק עד היום. מאידך   באיכות ירודהוגם לאחר שסופק בחלקו הוא היה  ,פק בזמןסו
שניתן  מצויןשירות הו " הכל לגןקה "הטובה של הרהיטים שסיפהאיכות בעניין  ממנהלת מח' הגנים ההמלצ

 .לפרוטוקולהמכתב אני מצרף את  וזמינות החברה.
 

לסט ₪  23.142זולה יותר  ועומדת על ע  ברכיב מחיר ההצעה חברת עידן אל גנילפניכם טבלה שהכנתי. 
  ₪ 27.010העומדת על  הכל לגןשהצעתה של בעוד , נקודות ה 90 הריהוט ולכן היא צריכה לקבל את מלוא 

נקודות. בעניין האיכות ולנוכח ניסיונה של העירייה אני סבור, כי חברת עידן אל גני  85.6ולכן צריכה לקבל 
חישוב משוקלל איכות + הנקודות. ב 10נקודות בעוד חברת הכל לגן את מלוא  5צריכה לקבל לכל היותר 

 נקודות. 95.6תה של הכל לגן עומדת על נקודות ואילו הצע 95עומדת על  " עידן אל גני"הצעתה של  מחיר
   

 
 החלטה

 
שעומדת על סט " עידן אל גני"אחת של ה הצעות.בו התקבלו שתי מדובר במכרז לאספקת ריהוט לגני ילדים 

בתנאי המכרז נקבע  ₪.  27.010ס שעומדת ע" "הכל לגן" שנייההצעה הוה,₪  23.142הריהוט שנמצא במכרז 
רכיב  לאחר בחינתממשקלה.  10%יהווה איכות שרכיב הממשקל ההצעה בעוד   90%ה יהווכי רכיב  המחיר 

  .נקודות 85.6 "הכל לגן"נקודות בעוד  90 "עידן אל גני"המחיר קיבלה 
 

הוועדה שמעה את דבריו של מ"מ גזבר העירייה וקראה את מכתבה של מנהלת הגבים  ,לרכיב האיכות אשר
בדבר איכות הרהיטים שספקה חברת עידן אל גני והשירות הגרוע שקיבלה העירייה לרבות  מחברה זו ולאחר 
שהוועדה הביאה בחשבון את העובדה כי עד היום לא כל הריהוט שהוזמן מחברה זו  סופק ומה שכן סופק 

יה באיכות ירודה סבורה הוועדה כי הניקוד שהציע מ"מ הגזבר לתת לחברת עידן אל גני ברכיב זה הוא ה
  - "עידן אל גני" שיש לעירייה עם  גבוה וכי יש להעמידו על אפס נקודות. והוועדה סבורה כי הניסיון הרע 

 באיכות ירודהו ןוזמשונה ממה שהריהוט  הסיפק אשר   ,האחרונה בפתיחת הגנים החדשה באספקה 
עדיין העירייה ו לא סופק כל הריהוטעדיין בחלוף חצי שנה ומתכלה, וגם כיום ומתקלף שסופק  כשהריהוט

גזבר מ"מ  מקבלת את המלצת הוועדה מאידך  .לא מצדיק מתן נקודות ברכיב זה -ממתינה לציוד שחסר
 עם חברה ה יש ניסיון טוב לעיריישכן ברכיב האיכות   "הכל לגן"הנקודות ל ואיש לתת את מל ההעירייה לפי



 
 
 

. מכאן שהציון המשוקלל שקבלה " עידן אל של העירייהרצונה  לשביעותוזו ואספקת הריהוט ממנה היה 
 נקודות  95.6עומד על  נקודות בעוד שהציון המשוקלל של "הכל לגן"  90גני" עומד על 

 
 

 ,ממליצה בפני גזבר העירייה כמו כן הוועדה .כזוכה במכרז זה "הכל לגן" על הועדה  קובעת לאור האמור 
 .לנהל משא ומתן ע"מ להוזיל את המחיר

 
הוועדה את  תראה  " הוא ספק מקומי ולפיכך גם אםהכל לגן"ספק הכי  ,הצורך תציין הוועדהלמעלה מן 

כזוכה  "לגן הכל"ספק ההוועדה על  גם במצב זה ממליצה ,שתי ההצעות המשוקללות כהצעות שקולות
 במכרז זה.

 
 
 

 להפעלת תוכנית הלב לנערות על הרצף. – 38/2018דיון במכרז מס'  .3
 

 עו"ס ציפי בן חמו:
 תיוביקר את הרשופרסם דו"ח שבו הוא מבקר המדינה  .בדימונהזה שנה שנייה פועלת תוכנית הלב 

במדינת ישראל קיימת  קרה ע"י מבקר המדינה.בו דימונה גם .הזונותלנערות על רצף  מענהעל העדר 
הידע,  את יש להם ם"על" עמותת  נערים ונערות על רצף הזנות, עם  ניסיון עמותה יחידה שיש לה

במקומות שונים בארץ בעיקר בערים  את התוכנית מפעילהעלם  בנושא. ביותר הות הטובימומחה
היא משקיעה  קליטה של עובדים תושבי דימונה., אפשרהאף התוכנית ואף בדימונה.  גדולות

 . יש קשר עם בתי הספרבשנה. יש נערות מאותרות, יש מרחב פעיל, ₪ בדימונה בערך מיליון 
 היא עומדת בכל תנאי הסף של משרד הרווחה וכן של המכרז. , מציעה יחידההיא   עמותת "עלם"

בבאר לו הם הפעי " בבאר שבע בלבד. הלב"נותן מענה דומה שנקרא ויצ"ו על ארגון הנשים  ידוע לי 
בארץ פועלת  בערים אחרות . והמשיכו עם הלב רק בבאר שבע  קודם שנקרא "עדי"את המודל השבע 

הם עושים ה בבאר שבע. לא הצליחשאמרתי, התוכנית ויצ"ו לא ניגשה למכרז כמו  עמותת "עלם"
 והמשיכו עם תוכנית הלב."עדי" זאת עפ"י תוכנית קודמת 

 
 

  עו"ד עדי אזולאי: 
ערבות בנקאית  ההגיש ההמציעבדקתי את עמידת המציעה מבחינת יתר תנאי הסף ומצאתי 

 בנוסח של  אלא ,בנוסח של ערבות השתתפותשצורפה אינה , הערבות נחשבת כערבות מטיבהש
הייתה  ביצועהערבות עוד שו₪  25,000 הייתה ע"ס שנדרשה  שתתפותהערבות ה .הביצועערבות 

בעניין  ההלכה₪.  50,000ע"ס הביצוע את הערבות כנראה בטעות  הגישההמציעה . ₪ 50,000 ע"ס 
ההמלצה יפסל. במידה וקיימת ערבות מטיבה עליה לה במקרים כאלה .ברורה פגם בערבות היא 

  .וממלא את ההצעהלפסול את הערבות היא  שלנו
 

 עו"ס ציפי בן חמו:
מכוון השירות שעל העירייה לקבל הוא דחוף ביותר חייבת להיות מיידית עם מפעילה ההתקשרות 

 הןלכן ו ואין  להם מענה לצרכים בסיסים ביותרוכיוצ"ב מקלחת  ,אוכל  ,לא ביתלכיום שהנערות 
 .  נתונות לניצול וחייהן בסכנה

 
לפי כך אנו ממליצים בשל העובדה שהם הצעת יחיד ובשל הנחיצות והדחיפות להמשך הטיפול 

 במכרז עם עמותת "עלם". להתקשרות בפטור מועצהיצים להביא לאישור האנו ממל. בנערות
 
 
 
 

  
 



 
 

 החלטה
 

הייתה לפי הנחיות משרד הרווחה   ,עם  "עלם" ללא מכרז. "עלם"העירייה התקשרה בשנה שעברה 
 עמותת "עלם"הוגשה הצעה יחידה של משרד הרווחה פורסם מכרז,  לאור הנחיית . השנה ספק יחיד

ערבות ביצוע ע"ס   ,בטעותככל  הנראה  ,להצעתה צירפה העמותה . השירות שנה קודמתשנתנה את  
ולאחר ששמענו את חוות הדעת  . ₪ 25,000ע"ס  עליה לצרף ערבות השתתפותהיה כאשר ₪  50.000

בשל צירוף ערבות  ההצעה את לפסול ממליצה הוועדה בדבר ערבות מטיבה  של עו"ד עדי אזולאי 
 .ביצועמטיבה/ערבות 

  
דחיפות שיש בצורך המהתרשמנו ומדת אגף הרווחה מפי ציפי בן חמו, ואולם לאחר ששמענו את ע

לא הוגשה הצעה שלהכריז על זוכה במכרז ע"מ שיספק  לעירייה את השירות החיוני ולאור העובדה 
את לא ולאור העובדה כי המציעה הפוטנציאלית השנייה פועלת רק בבאר שבע  וגם ז ,של מציע נוסף

אישור בפני רה"ע לקבל את  אנו ממליציםו אנו סבורים כי לא יהיה טעם בפרסום מכרז חדש  הצלח,
להתקשרות ללא מכרז  1987 -התשמ"ח (,מכרזים)( תקנות העירייהח) 22המועצה בהתאם לסעיף 

 "עלם".עם עמותת 
 
 
 
 
 
 

        ______________                        __________________ 
 יפה עזריה       יחיאל צרויה           

 מנהלת מח' מכרזים וועדות     יו"ר הועדה וסגן ראש העיר
 
 
 
 
 
 
 

  


