החלטות ועדת מכרזים בשנת 2017
מכרז פומבי מס'  – 1/2017התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים באור
יהודה  -מכרז מסגרת לעבודות אספקה ,פירוק ,התקנה ואחזקה (אופציה) של מתקני תאורה
בטכנולוגיית  LEDומערכת שליטה ובקרה
מדובר במכרז דו שלבי בו נדרשו המציעים להציע לעירייה אספקה והתקנה של גופי תאורה
בטכנולוגיית לד בהתאם לפרמטרים מקצועיים שנקבעו מראש.
למכרז הוגשו  3הצעות.
בשלב הראשון נבדקה עמידת המציעים בתנאי הסף שצוינו במסמכי המכרז.
בשלב השני נערכה בדיקה של איכות גוף התאורה המוצע על ידי המציעים בטכנולוגיית לד ,לאחר
שהוא הותקן בפועל על ידי המציעים ואיכותו נבדקה באמצעות מכשור מקצועי על פי פרמטרים
קבועים וידועים מראש.
בשלב השלישי ,לאחר ניקוד איכות ההצעות ,נפתחו מעטפות ההצעות הכספיות.
הועדה דנה בשלושת ההצעות שעמדו בתנאי הסף.
המלצת הועדה :להכריז על הצעת חברת חשמל לירז אשר קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה
כהצעה הזוכה.
מכרז פומבי מס'  – 2/2017אספקה ,התקנה ותחזוקה של מסכי לד באור יהודה
הצעות לאספקה ,התקנה ותחזוקה של מסכי לד בתחום העיר אור יהודה ולנהל תוכן של תצוגת
מסרים ופרסומות של העירייה לרבות תאגידים עירוניים וגופי סמך עירוניים.
התקבלו שתי הצעות של של חברת ויז'ואל לד בע"מ וחברת פרו טאץ' בע"מ .הצעתה של חברת
ויז'ואל לא עמדה בתנאי הסף.
המלצת הועדה :להכריז על חברת פרו טאץ' בע"מ ,שנותרה ההצעה היחידה ונתנה את ההצעה
הכספית המיטבית ,כהצעה הזוכה.
מכרז פומבי מס'  – 3/2017שירותי הדברה ולכידת מזיקים בשצ"פ ובמוסדות חינוך וציבור של
עיריית אור יהודה
הצעות למתן שירותי הדברה ולכידת מזיקים בשצ"פ ובמוסדות חינוך וציבור של עיריית אור יהודה.
הוגשו ארבע הצעות .לאחר בדיקת מסמכי המכרז נמצא כי רק הצעה אחת ,חברת אלי כהן הדברות
בע"מ ,עמדה בכל תנאי הסף וצירפה את כל המסמכים שנדרשו.
המלצת הועדה :להכריז על חברת אלי כהן הדברות בע"מ ,כהצעה הזוכה.
מכרז פומבי מס'  – 4/2017אספקת תווי קנייה באמצעות כרטיסים אלקטרוניים ו/או מתנות
לעובדי עיריית אור יהודה
התקבלו שתי הצעות.
המציעים במכרז נדרשו לנקוב באחוז הנחה מערך הכרטיסים/המתנות ,כאשר המציע הזוכה יהיה
המציע אשר יציע את שיעור ההנחה הגבוה ביותר מהערך הנקוב.

המלצת הועדה :להכריז על חברת "אס .קיי .פור יו" ,שהציעה את אחוז ההנחה הגבוה יותר,
כהצעה זוכה.
מכרז פומבי מס'  – 5/2017הפעלת מועדוניות חינוך ורווחה
הצעות מעמותות מתנדבות הפועלות ללא כוונת רווח ,להפעלת מועדונית לילדים בבית ספר "ברנקו
וייס" (כיתות ב' – ה') ובית נוער בוגרים במתחם בי"ס "רוגוזין" לשעבר (כיתות ו'  -י"ב) באור
יהודה (להלן" :המועדוניות") ,שיקלטו ילדים שיופנו אליהם ע"י המחלקה לשירותים חברתיים
בעירייה ו/או מחלקת החינוך בעירייה ,וזאת תוך קבלת תמורה סמלית עבור הפעלת המועדוניות.
למכרז הוגשה הצעה אחת של עמותת "לשובע" שעמדה בתנאי הסף שנקבעו במסמכי המכרז .כמו
כן ,הניקוד ביחס לאיכות ההצעה היה  ,100%בהתאם לפרמטרים שפורטו בחוברת מסמכי המכרז.
המלצת הועדה :להכריז על ההצעה של עמותת "לשובע" ,כהצעה הזוכה.
מכרז פומבי מס'  – 7/2017הפעלת בית ספר לחינוך מיוחד ללקויות למידה לכיתות ז'-י"ב באור
יהודה
במסגרת המכרז ,המציעים התמודדו על הצעת אחוז התקורה הנמוך ביותר מהתקציב הכולל
שמושקע בבית הספר ,כאשר הוגדר כי הצעת המחיר לא תעלה על .6%
הוגשה הצעה אחת למכרז ,הצעתה של בית אקשטיין שירותי חינוך בע"מ .ההצעה נבדקה על ידי
הוועדה המקצועית ונמצאה כעומדת בתנאי הסף .לאחר מכן ,בהתאם לתנאי המכרז ,נבדקה איכות
ההצעה וזו נוקדה בהתאם למשקולות שצוינו במכרז .הצעת בית אקשטיין שירותי חינוך בע"מ
קיבלה את הציון  96מתוך  100והצעתה הכספית עמדה באומדן.
המלצת הועדה :להכריז על הצעת "בית אקשטיין" כהצעה הזוכה.
מכרז פומבי מס'  – 8/2017אספקה והתקנה של מבנים יבילים באצטדיון הכדורגל אור יהודה
במסגרת המכרז הוגשו הצעות מחירים לאספקה והתקנה של מבנים יבילים באצטדיון הכדורגל
בעיר אור יהודה ,המיועדים לחדרי הלבשה וחדר שופטים ,בהתאם לקריטריונים של ההתאחדות
לכדורגל בישראל ,הכול כמפורט במסמכי המכרז.
למכרז הוגשו ארבע הצעות שכולן עמדו בתנאי הסף של המכרז.
המלצת הועדה :להכריז על ההצעה של חברת "סטאר מבנים בגליל בע"מ" ,ההצעה הזולה ביותר,
כהצעה הזוכה.
מכרז פומבי מס'  – 9/2017ביצוע עבודות עפר לכבישים ומגרשים בשכונת בית בפארק
במסגרת המכרז הוגשו הצעות מחיר לביצוע עבודות למכרז עבודות עפר בכבישים תמ"ל ,1005
שכונת בית בפארק.
למכרז הוגשו שש הצעות ,שכולן עמדו בתנאי הסף של המכרז.
בחינת ההצעות והכרזת ההצעה הזוכה נעשתה בהתבסס על רכיבי איכות ( )30%שהוגדרו במסמכי
המכרז ורכיב מחיר (.)70%
לאחר בחינת ההצעות נמצא כי הצעתה של חברת ערן י.ד .בע"מ היא ההצעה הזולה ובעלת הניקוד
הגבוה ביותר.

המלצת הועדה :להכריז על הצעת חברת ערן י.ד .בע"מ ,שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה
ביותר ,כהצעה הזוכה וזאת לאחר שנערך לה שימוע ביחס לגובה אחוז ההנחה שניתן על ידה.
מכרז זוטא מס'  – 10/2017ביצוע עבודות ניקוז בשכונת רמת פנקס באור יהודה
בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח –  ,1987ולגובה ההתקשרות נשוא מכרז הזוטא,
נשלחו חוברות המכרז לארבעה ספקים הרשומים בספר הספקים של העירייה.
למכרז הוגשו שתי הצעות.
המלצת הועדה :להכריז על הצעת חברת לקטיבי שהעניקה את אחוז ההנחה הגבוה יותר ,כהצעה
הזוכה.
מכרז זוטא מס'  – 11/2017ביצוע עבודות קרצוף וריבוד כביש ברחוב הגליל באור יהודה
בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח –  ,1987ולגובה ההתקשרות נשוא מכרז הזוטא,
נשלחו חוברות המכרז לארבעה ספקים הרשומים בספר הספקים של העירייה.
למכרז הוגשו שלוש הצעות.
המלצת הועדה :להכריז על הצעת חברת לקטיבי שהעניקה את אחוז ההנחה הגבוה יותר ,כהצעה
הזוכה.
מכרז פומבי מס'  – 12/2017ניהול ,תיאום ופיקוח פרויקטים עבור עיריית אור יהודה
החברות שזכו במכרז הן אשר אולניק חברה להנדסה בע"מ ,ס.ט .תמרה יועצים ופרויקטים בע"מ
ורזניק מהנדסים ,יועצים בע"מ.
מכרז פומבי מס'  – 13/2017ביצוע עבודות פיתוח ,סלילת כבישים ,תקשורת ,תאורת רחובות ,גינון
והשקיה ,תיעול וניקוז בשדרות יצחק רבין באור יהודה
למכרז הוגשו שלוש הצעות.
בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה נעשתה בהתבסס על רכיבי איכות ( )30%שהוגדרו במסמכי
המכרז ורכיב מחיר ( .)70%ההצעות נבחנו ונוקדו.
המלצת הועדה :להכריז על הצעת חברת ניסים נחמני ובניו ,שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה
ביותר וגם נתן את ההצעה הזולה ביותר ,כהצעה הזוכה.
מכרז פומבי מס'  – 14/2017פיתוח ושדרוג ניקוז ברחוב חטיבת אלכסנדרוני באור יהודה
למכרז הוגשה הצעה אחת של הקבלן ע.ר יצחקי.
ההצעה נבדקה ונמצא כי היא עומדת בתנאי הסף של המכרז .המציע נתן הנחה בגובה  5.75%אחוז
למחירי כתב הכמויות.
המלצת הועדה :להכריז על הצעת הקבלן ע.ר יצחקי כהצעה הזוכה.
מכרז פומבי מס'  – 15/2017פיתוח ושדרוג רחוב הרצל באור יהודה
למכרז הוגשו שלוש הצעות.

ההצעות נבדקו ונמצא כי שתיים מהן לא עמדו בתנאי הסף ועל כן הן לא נבחנו מבחינה איכותית.
ההצעה השלישית הוגשה על ידי חברת יניב דרומי פיתוח והשקעות בע"מ ,ההצעה נבדקה ונמצא
שהיא עומדת בכל תנאי הסף ושיעור ההנחה שניתן על ידו היה הגבוה ביותר למחירי כתב הכמויות
(.)10.3%
המלצת הועדה :להכריז על הצעת יניב דרומי פיתוח והשקעות בע"מ כהצעה הזוכה.
מכרז פומבי מס'  – 16/2017ביצוע עבודות פיתוח ברחוב אצ"ל
למכרז זה הוגשו ארבע הצעות.
ההצעות נבדקו ונמצא כי שלוש הצעות עמדו בתנאי הסף.
בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה נעשתה בהתבסס על רכיבי איכות ( )30%שהוגדרו במסמכי
המכרז ורכיב מחיר ( .)70%ההצעות נבחנו ונוקדו.
המלצת הועדה :להכריז על הצעת חברת יניב דרומי פיתוח והשקעות בע"מ ,שקיבלה את הניקוד
הגבוה ביותר והיתה הזולה ביותר ,כהצעה הזוכה.
מכרז פומבי מס'  – 17/2017הקמת מגרש דשא סינטטי – שחב"ק
למכרז הוגשו שתי הצעות.
לאחר בחינת ההצעות התברר כי אחת מההצעות לא עמדה בתנאי הסף.
ההצעה השניה של חברת "לקטיבי" נבדקה ונמצא כי היא עומדת בתנאי הסף .המציע נתן הנחה של
 10.2%למחירי כתב הכמויות.
המלצת הועדה :להכריז על הצעת חברת "לקטיבי" כהצעה הזוכה.
מכרז פומבי מס'  – 18/2017פיתוח רחוב אבי ואביב
המכרז לא יצא אל הפועל
מכרז פומבי מס'  – 19/2017ביצוע עבודות פיתוח ברחוב יוסף קארו
למכרז הוגשו שתי הצעות.
ההצעות נבדקו ונמצא כי שתיהן עומדות בתנאי הסף.
בחירת ההצעה הזוכה היתה בהתבסס על הצעת המחיר של המשתתפים במכרז .ההצעות נבחנו
ונמצא כי חברת אשדוד תשתיות נתנה את ההצעה הזולה ביותר (ההנחה הגבוהה ביותר למחירי
כתב הכמויות).
המלצת הועדה :להכריז על הצעת חברת אשדוד תשתיות כהצעה הזוכה.
מכרז פומבי מס'  – 20/2017ביצוע עבודות פיתוח ברחוב יקותיאל אדם
למכרז הוגשו שתי הצעות.
בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה נעשתה בהתבסס על רכיבי איכות ( )30%שהוגדרו במסמכי
המכרז ורכיב מחיר ( .)70%ההצעות נבחנו ונוקדו.

המלצת הועדה :להכריז על הצעת חברת יניב דרומי פיתוח והשקעות בע"מ ,שקיבלה את הניקוד
הגבוה ביותר והיתה הזולה ביותר ,כהצעה הזוכה.
מכרז פומבי מס'  – 21/2017ביצוע עבודות פיתוח ברחוב יהדות קנדה
למכרז הוגשה הצעה אחת שלא עמדה בתנאי הסף.
המלצת הועדה :להמליץ לראש העיר לפרסם שוב את המכרז תוך שינוי תנאי הסף.
מכרז פומבי מס'  – 22/2017הפקות אירועים עירוניים לעיריית אור יהודה
למכרז הוגשו ארבע הצעות.
מדובר במכרז להפקות אירועים עירוניים שהזכייה בו התבססה על איכות בלבד ,שכן המחיר הוכנס
למסמכי המכרז והיה ידוע מראש.
לאחר בדיקת ההצעות התברר כי לאחת ההצעות לא צורפה ערבות בנקאית כנדרש ,ומשכך ההצעה
נפסלה בשל אי עמידה בתנאי הסף.
המציעים שעמדו בתנאי הסף הציגו לוועדת המשנה שנבחרה על ידי ועדת המכרזים את האירועים
המוצעים בהתאם למסמכי המכרז ,וההצעות נוקדו בהתאם .ועדת המכרזים אישרה את ההמלצה
של ועדת המשנה.
המלצת הועדה :להכריז על הצעתה של חברת דה ביג סטיישן אשר קיבלה את ניקוד האיכות
הגבוה ביותר על ידי ועדת המשנה ,כהצעה הזוכה.

