
  

 

 2016החלטות ועדת מכרזים בשנת 

 ביצוע בניה, פיתוח, שיפוצים, תיקונים ותחזוקה - 1/2016מס' מכרז מסגרת פומבי 
 במוסדות חינוך וציבור בעיר אור יהודה

שאים להשתתף ולהגיש הצעות במסגרת מכרז זה, רק חברות/תאגידים/קבלנים, אשר ר
 המכרז. מסמכיבקריטריונים המצטברים המפורטים העונים על 

כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבחור יותר מזוכה אחד במכרז,  נקבע, במכרז
)במילים: שניים(, ולחלק את ביצוע העבודות בין הזוכים השונים  2 -אולם לא יותר מ

, הכל כפי של העירייה קול דעתה הבלעדייבאופן שוויוני, עד כמה שניתן, לפי ש
 תמצא לנכון.העירייה ש

 -למחירי העבודות המפורטות במחירון דקל  להציע אחוז הנחה ו במכרזנדרש יםהמציע
מאגר מחירי שיפוצים, תחזוקה ובנייה בהיקפים בינוניים המהדורה הידועה במועד 

 פרסום המכרז.

 .הצעות במסגרת המכרז 8הוגשו 

 .רחמני. ד. עבודות עפר בע"מ :החברות הזוכות

 .ועבודות גמר בע"מגבס, אקוסטיקה  -קבוצת מימרן בע"מ 

 : מתן שיעורי תגבור שיפור ציונים הכנה והגשת תלמידים2/2016מכרז פומבי מס' 
 לבחינות הבגרות בשנת הלימודים תשע"ו

 .נמצא כי הוא עומד בתנאי הסף במכרז, שי.א. דעת בע"מ -יחיד, מציע התקבלה הצעה של 

העובדה שמדובר בספק העומד ועדת המכרזים החליטה לקבל את הצעת י.א. דעת בע"מ, לאור 
בכלל התנאים שהוגדרו במכרז. כמו כן, לאור המלצות שצורפו למכרז ולאור חוות דעתה החיובית 
של מנהלת מחלקת חינוך, כפי שהוצגה על ידה, בכפוף לחוות הדעת שצורפה על ידי היועמ"ש וכן 

 חופשת הפסח.בהינתן לוח הזמנים הקצר, באופן שבחינות הבגרות מתקיימות מיד לאחר 

 אספקת תווי קניה באמצעות כרטיסים אלקטרוניים, - 3/2016מס' מכרז פומבי 
 כשי לעובדי העירייה לחג הפסח תשע"ו

 .במסגרת המכרז לא התקבלו הצעות

נוכח סד הזמנים הקצר לפני חג הפסח, והואיל ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת וממלא אין 
מרחב זמן לפרסום מכרז חדש וקיים צורך דחוף ברכישת תווי קנייה וחלוקתם לעובדי העירייה 

 להתקשר בחוזה ללא מכרזכשי לחג הפסח לפני החג, המליצה הועדה למועצת העירייה לאשר  
 .1987-)ח( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 22ייה לעובדים, עפ"י עפ"י תקנה לרכישת תווי קנ

 מועצת העירייה אישרה את המלצת ועדת המכרזים.

ביצוע עבודות אחזקה שוטפת, שיקום השבה לקדמות של שטחי גינון  - 4/2016מכרז פומבי מס' 
 ציבוריים באור יהודה

בשטח השיפוט של העיר  לקדמות של שטחי גינון ציבורייםעבודות אחזקה שוטפת, שיקום/השבה ביצוע 
ביצוע אחזקה שוטפת של גנים, , היתר בין כוללת, אור יהודה )להלן: "העבודות" / "השירותים"(. העבודות

גינות, פארקים, שטחים פתוחים )שצ"פ(, איי תנועה, שטחים ציבוריים, מוסדות חינוך ועבודות גינון 
 . העירייה נוספות והכל לפי דרישות

גנים ין שני מציעים. שטחי הגינון לביצוע העבודות באת חילקה העירייה עפ"י האמור המכרז,  :החלטה
לאחר מספר חודשים, אחמד מסעוד שלא עמד בדרישות ההסכם,  .אחמד מסעודובירוק בע"מ עבודות גינון 

 .בע"מ (2013וייס יוסי הנדסה חקלאית )הוחלף ובמקומו, נמסר הביצוע לבא בתור, 

 להפעלת מערך אכיפת הגביה העירונית וגביית מכלול הקנסות העירוניות 5/2016מכרז פומבי 
 וגביית מכלול הקנסות העירוניים העירוני אכיפת הגבייהלהפעלת מערך  הצעות למתן שירותים

 .וגזרי הדין, לרבות בנושאי חניה, חוקי עזר, תכנון ובניה, רישוי עסקים ואכיפה סביבתית

 חברות גבייה. 4 -התקבלו הצעות מ



  

 

נתנה את ההנחה הגבוהה ביותר וקיבלה ניקוד הגבוה , אשר חברת מילגם בע"מ החברה הזוכה:
 לפי הפרמטרים שנקבעו במכרז. ,ביותר

רגיל  למוסדות חינוך שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה - 6/2016מס' מכרז פומבי 
 ע"זשנת הלימודים תשל ומיוחדותולהסעות אקראיות  ומיוחד

עם חברות הסעה במסגרת מכרז של החברה קיימת המכרז בוטל. העירייה החליטה להמשיך בהתקשרות 
 למשק וכלכלה של מכרז השלטון המקומי.

 מועדונית "אוריה" לילדיםלהפעלת  7/2016מכרז פומבי מס' 
  דתי "סעדיה גאון" באור יהודה ממלכתי בבית ספר

 קולטת ילדים המופנים אליה ע"י המחלקה לשירותים חברתיים ו/או מחלקת חינוך בעירייה.המועדונית 

 המועדונית מספקת שירות לילדים אחרי שעות הלימודים.

 המועדונית משקיעה בילדים הן מבחינה לימודים והן מבחינה טיפולית ערכית ומשפחתית.

 אשתמשמשת  ,ילד.  כמו כן -את הקשר הורהעו"ס אשר מטפלת בילדים, וכן מטפחת מועסקת במועדונית 
 הקשר הטיפולי  במידה ומתגלות בעיות עם הילדים ו/או עם  משפחתם.

התפיסה ההוליסטית של מנהלי המועדונית יוצרת אוירה של בית ומשפחה בין הילדים להורים 
 והמועדונית.

ות, קודם להגשת חמש שנים, לפח בעל ניסיון קודם של צריך להיות המשתתףבמכרז נקבע, כי 
הצעתו למכרז, בהפעלת לפחות מועדונית רווחה לנוער אחת במתכונת הפעלה דומה 

 15 -למתכונת המפורטת במכרז, כאשר בכל שנה משנים אלה הפעיל בכל מועדונית כ
 תלמידים.

במכרז נקבע, כי רשאים להגיש הצעות, אך ורק גופים התנדבותיים העונים על כל הדרישות המפורטות 
 .ובעלי אסמכתאות ו/או אישורים לעמידתם בדרישות אלו רזבמכ

 ".גרעין תורני אור יהודה" העמותה התקבלה הצעה יחידה של

וכי  עומדת בתנאי הסף במכרזנמצא כי היא  ,"גרעין תורני אור יהודה"העמותה הצעת מבדיקת 

להצעתה כל התעודות, המסמכים והאישורים, שנדרשו במכרז, צורפו על ידי העמותה 
 במסגרת המכרז נמצאו תקינים.

 .התקבלה "גרעין תורני אור יהודה"הצעתה של העמותה  :החלטה

 מתן שירותי גבייה ואכיפה מנהלית של חיובים וחובות עירוניים - 8/2016מכרז פומבי מספר 
 עבור עיריית אור יהודה

שהופקו עבור  העירוניים חיוביםהשוטפת של כלל הגבייה במהלך השנה  -" גבייה שוטפת
אחרים, גזרי דין בנושאי חניה,  עירוניים קנסות ,חניהקנסות בגין  , למעט חיוביםאותה שנה

 חובות שיועברו לטיפולוכיו"ב וכן  חוקי עזר, תכנון ובניה, רישוי עסקים, אכיפה סביבתית
 כל גורם אחראו ו/ ן ו/או יועצים משפטיים מטעמושל המזמי (מנהלי/משפטיבלעדי )אכיפה 

 .  שאינו הספק

בפיגור  העירוניים חובותכלל ה תגביי -" / "אכיפת גבייה" מנהליתגביית פיגורים / "אכיפה "
בדרך של אכיפה מנהלית מכוח פקודת המיסים שנוצרו בגין שנים קודמות לשנה השוטפת, 

חוקי , למעט חובות בגין קנסות חניה, קנסות עירוניים אחרים, גזרי דין בנושאי חניה, )גבייה(
אכיפה  חובות שיועברו לטיפולעזר, תכנון ובניה, רישוי עסקים, אכיפה סביבתית וכיו"ב וכן 

שאינו  כל גורם אחראו ו/ ו/או יועצים משפטיים מטעמו של העירייה (מנהלי/משפטיבלעדי )
 הספק. 



  

 

ייה ניהול כולל של שירותי הגבייה עבור העירייה, לרבות גב -שירותי גבייה״ או "השירותים" ״
מקובל במחלקות גבייה ברשויות שוטפת וגביית פיגורים, וכן כל מטלה או דרישה כפי ש

 מכרז.היידרש על ידי העירייה לצורך ניהול והפעלת שירותי הגבייה נשוא ש כפי אומקומיות 

 חברת מ.ג.ע.ר.התקבלו הצעות משני מציעים: מילגם בע"מ ו

 הזוכה. את הציון הגבוה יותר כהצעההתקבלה ההצעה של חברת מילגם, שקיבלה  החלטה:
 

 

 

 

 

  


