
 עיריית קריית שמונה

 לשכת המנהל הכללי
 

 

 
 

  11019, קריית שמונה, מיקוד 1001, ת.ד. 37רח' הרצל 

 pmankal@k-8.co.il|  04-6908409טל. 

 2020במרץ  16                                                                                              
 

 8.3.2020מיום  2020-6פרוטוקול וועדת מכרזים 
 

 :משתתפים
 

 וועדת מכרזיםיו"ר -מר יהודה חיים
 חבר וועדה-מר אופיר יחזקאלי

 (18.21)נכנס לוועדה בשעה  חבר וועדה-מר אלי ברמי
 מנכ"ל החכ"ל-מר דני קדוש

 היועהמ"ש לעירייה-יוסף-עו"ד אריאל בר
 מח' משפטית-עו"ד אילן לב

 
 על סדר יום:

 
 

 איתור וניהול קולות קוראים -ופרסום מחדש  5-2020מכרז ביטול   .1
 הוגשו הצעות(.)לא       

 פתיחה.–מתן שרותי שכר - 7/2020מכרז  .2
 פתיחה. –הפעלת רצף מסגרות תעסוקה )מע"ש(   - 22/19מכרז  .3
 פתיחה.-מערכות ניהול מיסעות כבישים ומדרכות -  2/2020מכרז  .4
 פתיחה –שדרוג גן משחקים איילים  - 8/2020מכרז   .5
 פתיחה -ק''ש  טיפול בבעיות בטיחות בשכונת בימת תל חי -4/2020מכרז  .6
     החלטה  –הרחבת מערכות השקיה ובקרה בק''ש   - 17/19מכרז  .7
 דיון.-שיפוץ מבנה עירייה – 1/2020מכרז  .8
 החלטה.-רווחה-חינוך-בקרה תקציבית – 26/19מכרז  .9

 החלטה. –גביית חובות עירוניים  – 13/19מכרז  .10
 

 
 -:רשמו פרוטוקול

 
 מנהלת -סלאמה  מישלין

 וועדהרכזת -יצחקי אהובה
 

 7/2020מכרז  –מתן שרותי שכר    .1
 

עיתונים המבשר+גלובס מיום  2 –אריאל מייצג את הגזברות. מציג פרסומי מכרז ב 
 מצ"ב הפרסומים – 13.00שעה  24.2.2020, מועד אחרון להגשה 13.2.2020

 
 1מעטפה מס' 

 
 .אבי בן הרוש בתאל רו"ח -המציע

 פרטי המציע: 
 

   .שאלון ואתור חשש לניגוד עניינים 
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   הצהרת ע. זרים כחוק 

   .תשלום שכר מינימום 

   .חשבות שכר 

 .הסכם חתום 

 .כתב התחייבות עובד שמירת סודיות 
  5%הצעת המציע. 

 .קו"ח 

 .קבלת רכישת המכרז 

 .תעודת חשב מלווה רשויות מקומיות 

  בוגר תואר מניהל עסקיםb.a. 
   31.3.2020אישור ניהול פנקסי חשבון. 

 .תעודת עוסק מורשה 

 .תואר מוסמך מנהל עסקים 

 .עבר קורס הסכם רשויות מקומיות 

  1המלצה. 
 

 11.13שעה  24.2.2020הוגשה ביום  – 2מעטפה 
 

 יעקב וירצ'בסקי –המציע: חשבונות ומיסים בע"מ 
 פרטי המציע:

 

   .מסמכי המכרז ותנאיו 

   .פרופיל המציע 
   ואישורים יעקב וירצ'בסקי. תעודת מקצוע המוצע +רשיונות 

   .פרוט נסיון והמלצות 

    בודק שכר מוסמך. –תעודת מקצוע 

   .אישור נציבות מס מס ומס רכוש תעודה 

   .כרטיס יועץ מס 
    שושנה פלוצ'ניק. –קו"ח 

   .תעודה על שם שושנה גולדמן פלושמן 

   .חוק אזהרת הייצוג ע"י יועצי מס 

   .רשום על יועצי מס 

   .מרים כהן קו"ח 
   .תעודת חשבי שכר בכיר 

   .תעודת ייעוץ מס 

   .תעודה ורישומה של חבר 

   .תזכיר התאגדות 
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   .תעודת עוסק מורשה 

    31.3.2021אישור לצורך ניכוי מס בתוקף עד. 

     31.3.2021אישור ניהול פנקסי חשבונות בתוקף עד  

   .שאלון חתום לאישור חשש לניגוד עניינים 

   .הצהרת יועץ עובדים זרים 
   .הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום 

   .הצהרה בדבר העדר רישום פלילי 

   .הסכם חתום 

   .התחייבות שמירת סודיות חתום 

 .הסכם חתום 
 .קבלת רכישת מסמכי המכרז 

  :הנחה. 13%הצעה 
 
 יוסף היועהמ"ש .-המעטפות נמסרו לעו"ד אריאל בר 2
 

 2/2020מס'  –מכרז מיסעות    .2
  

 13.00שעה  27.2.2020להגשה גלובס+לוח המבשר. מ. אחרון  4.2.2020פרסום מיום 
 

 1מעטפה מס' 
 

 09.33שעה  27.2.2020הוגשה ביום 
 

 מסמכים המכרז:
 

 .אפליקש בע"מ-המציע מ.נ.מ.
 

   .העדר הרשעות בגין עובדים זרים ושכר מינימום 

    פועלים ע"ש מ.נ.מ. בליקיישנס. - ₪ 15.000ע"ס  02689814ערבות בנקאית מס 

   .תצהיר חתום ע"י עו"ד להוכחת תנאי סף מקצועיים 

   .מפרט המכרז 
 .חוזרי מנכ"ל 

 .הצהרת סודיות וחתימה עליה 

 .נספח א' שאלות ותשובות על מערך ניהול הסעים 

 .קבלת רכישת המכרז 

 .תעודת התאגדות חב 
  מורשה.עוסק 

   31.3202אישור ניכוי מס. 

 31.3.2020י חשבונות  סאישור פנק. 
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  השנים האחרונות. 3 –ביצוע עבודות ב 

 .קו"ח ונסיון מקצועי 

  2.01%הנחה 
 

 פתיחה –שדרוג גן משחקים איילים בקריית שמונה  - 8/2020מכרז  .5
 

 הוועדה לחברי{ מעריב + מעריב הבוקר}יומיים עיתונים משני המכרז פרסומי הוצגו

  המכרז פתיחת לפני

   : מעטפות 2  ונמצא בתיבה

 11:17שעה  27.02.20התקבלה בתאריך  -: ש.מ.שביט הע"מ  1מעטפה מס'  

 מסמכים שנמצאו:

  'בנק מזרחי                  סניף   087103276ערבות בנקאית ע"ש ש.מ.שביט הע"מ  , מס

 . 30.04.20בתוקף עד   ₪ 20,000קריית שמונה  ע"ס 

 מס ניכוי אישור. 

 חן פנקסי ניהול אישור. 

 . רישיון קבלן 

 . תעודת עוסק מורשה 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 

 .כתבי כמויות חתום 

 .הצהרת מציע ואישור רו"ח 

 .חוזה קבלן חתום 

 .מידע אירגוני 

 .ניסיון קודם 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 .המלצות 

 .הצהרת משתתף 

 .אישור רו"ח 

 .כתב שיפוי 
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  :כולל מע"מ  ₪ 398,197הצעה לאחר הנחה  - הנחה 01.%הצעה 

 

 05:11שעה  27.02.20התקבלה בתאריך  -ע"מ  ב אימפקס מהנדסים: 2מעטפה מס' 

 מסמכים שנמצאו:

  הבינלאומיבנק   02638966ע"מ  , מס' אימפקס מהנדסים בערבות בנקאית ע"ש                 

 . 30.04.20בתוקף עד   ₪ 20,000סניף קריית שמונה  ע"ס 

 31.03.20בתוקף עד  מס ניכוי אישור. 

 31.03.20בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 

  31.12.20בתוקף עד רישיון קבלן. 

 . תעודת עוסק מורשה 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 

  חתום.כתבי כמויות 

 .הצהרת מציע ואישור רו"ח 

 .חוזה קבלן חתום 

 .מידע אירגוני 

 .ניסיון קודם 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 חסרה חתימת עו"ד. -ים ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 .המלצות 

 .הצהרת משתתף 

 .אישור רו"ח 

 .כתב שיפוי 

  :כולל מע"מ  ₪ 366,020הצעה לאחר הנחה  - הנחה 09.%הצעה 
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 טיפול בבעיות בטיחות בשכונת בימת תל חי ק"ש  - 4/2020מכרז  .6
 
 הוועדה לחברי{ מעריב + מעריב הבוקר}יומיים עיתונים משני המכרז פרסומי הוצגו

  המכרז פתיחת לפני

   : מעטפות 2  ונמצא בתיבה

 

 10:55שעה  2005.02.התקבלה בתאריך  -: חיון שלמה בע"מ 1מעטפה מס' 

 מסמכים שנמצאו:

  '976-801400/12-30-1504-0002/6ערבות בנקאית ע"ש חיון שלמה בע"מ, מס         ,

 .31.03.2020בתוקף עד   ₪ 9,500בנק לאומי סניף קריית שמונה  ע"ס 

 31.12.20בתוקף עד  רישיון קבלן 

 31.03.20בתוקף עד  מס ניכוי אישור 

 31.03.20בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור 

  9001תעודת איזו. 

 .אישור בעלי מניות 

 .אישור מורשי חתימה 

 .תעודת עוסק מורשה 

 .תעודת איגוד ורישומה של החברה 

 .פרופיל חברה 

 .כתבי כמויות חתומים 

 .הצהרת מציע ואישור רו"ח 

 .חוזה קבלן חתום 

 .מידע אירגוני 

 .ניסיון קודם 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 .המלצות 

 .הצהרת משתתף 
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  לא חתום -אישור רו"ח 

 . כתב שיפוי 

 כולל מע"מ. ₪ 165,520ההצעה לאחר הנחה  -הנחה  011.%הצעה:      
 

  27.02.20התקבלה בתאריך  -: ש.מ.שביט הע"מ  2מעטפה מס' 

 מסמכים שנמצאו:

 בנק מזרחי                  סניף   087103265, מס'   ערבות בנקאית ע"ש ש.מ.שביט הע"מ

 . 31.03.20בתוקף עד   ₪ 9,500קריית שמונה  ע"ס 

 31.03.20בתוקף עד  מס ניכוי אישור . 

 31.03.20בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 

  31.12.20בתוקף עד רישיון קבלן. 

 . תעודת עוסק מורשה 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 

  כמויות חתום.כתבי 

 .הצהרת מציע ואישור רו"ח 

 .חוזה קבלן חתום 

 .מידע אירגוני 

 .ניסיון קודם 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 .המלצות 

 .הצהרת משתתף 

 .אישור רו"ח 

 .כתב שיפוי 

  :כולל מע"מ  ₪ 163,660הצעה לאחר הנחה  - הנחה 021.%הצעה 
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 החלטה – מערכות השקייה ובקרה בק"ש - 17/19מכרז   .7
 

 החלטת דני קדוש: מסביר לחברי וועדת מכרזים על המכרז וההצעות שהתקבלו ועל

 הראשונה בנושא. וועדת המכרזים

דני הסביר שהמציע עם ההנחה הגבוהה יותר יכול להוריד לאנשי חזות העיר את 

 מסוכרנים ולא תהיה בעיה עם זה.האפליקציה החדה והם יהיו 

 וועדת המכרזים מאשרת פה אחד את ההחלטה על המציע עם ההנחה הכי גבוהה.

 שיפוץ מבנה הגזברות בעירייה  - 01/20מכרז  .8

 פרסומים ללא משתתפים מנכ"ל חכ"ל מבקש לבטל את המכרז 3לאחר 

 עו"ד אריאל :

 כל קבלן שעומד בתנאי הסף יש אפשרות לבקש התקשרות ללא מכרז עם עם

 ללכת למועצת העיר / דירקטוריון .א

 לבדוק במשכ"ל .ב

 לשנות את המפרט .ג

 החלטה: וועדת המכרזים מבטלת את המכרז.

 
 פתיחה – 22/2020מכרז מע"ש 

 
 -בפתיחה השתתפו נציגי המגישים:

 
 .  050-9322225 –אלעד  -רבדים 

 .050-2905551 –גשר ירמי 
 .054-2288367 –תלמים תעסוקה 

 
 חברי הוועדה מתנצלת על העיכוב בלו"ז.

 
 .13.00שעה  20.2.2020מועד אחרון להגשה  –פרסומים: בעיתון מבשר וגלובס 

 
 יצא מהישיבה –אלי ברמי                                       

 
 מעטפות של המציע( 2א' )נמצאו  1מעטפה מס' 

 
 יםרבד 09.47 – 3.2.2020התקבל ביום 

 
 -מסמכי המכרז:

 
   .הצעת משתתף חתומה 

   .פירוט נסיון המציע 

   .אישור מנהל הכספים 
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    לא חתום. –אישור רו"ח 

    חתום. –הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד עירייה 

 .הצהרה בדבר גופים ציבוריים, חתום ומאומת ע"י עו"ד 

   22.2.2020ע"ש רבדים בגליל תוקף   110-00-670 –ערבות בנקאית: בנק דיסקונט. 

  .הסכם חתום כדין ומאומת 
  .הוראת תע"ש חתום 

   חתום. –אישור ביטוחי איילן ח. לביטוח 

  .נספח שאלות הבהרה חתום 

  .אישור היקף פעילות חתום 

  .פירוט הצעה חתום 
  .המלצות ואישורים 

  .קבלה על תשלום רכישה 

 .תעודות רישום 

  .קו"ח 

 .תעודות 
  31.3.2020ניהול פנקסי עד. 

  31.3.2020 –ניהול מס במקור תוקף. 

 המלצות 
 

ובתוכה  11.06שעה  202.2020הערה: נמצאה עוד מעטפה של המציע שהוגשה ביום 
 כתב תיקון לכתב ערבות –העתקים ע"ש בנק דיסקונט  2ערבות בנקאית מקורית+

 .22.5.2020דלעיל, הארכת תוקף 
 

 .08.18שעה  2020הוגשה ביום  – 2מעטפה מס' 
 

 מציע בית אקשטיין.
 

 מסמכי שצורפו:
 
    31.3.2020ניהול פנקס 

  31.3.2020ניכוי מס במקור. 

  .הצעה חתומה 

 .רשימת ממליצים ברשויות מקומיות 

  תעודתIS0 . 

 .המלצות 
 .אישור מנהל כספים בדבר מימון ביניים 

 .דו"ח ביקורת רו"ח 

  עירייה.הצהרה בדבר העדר קירבה עובד 
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 .הצהרה בדבר עסקאות גופים ציבוריים 

 'עפ"י בקשת בית אקשטיין  02732255ערבות בנקאית פועלים מס 
 .₪ 30.000עד לסך       

 ומאומת. הסכם חתום 

 .קובץ הוראות תע"ש חתום 
 .קובץ שאלות הבהרה 

 .תעודת התאגדות חוברת מכרז 

 .אישור קייום ביטוחים חתום חברת מיגדל 

  קובץ שאלות הבהרות נוספות. –מעטפה נוספת בתוך המעטפה 
 

 עותקים. 2 –הכל ב 
 

 09.40שעה   20.2.2020 הוגשה ביום  – 3מעטפה מס' 
 

 תלמים - מציע
 

   .הצעת משתתף חתומה 

 .אישור עו"ד מורשה חתימה וחברה 
 .אישור התאגדות מרשם החברות 

  31.3.2021אישור על ניכוי מס במקור. 

  מורשה מאומת.תעודת עוסק 

  31.3.2021אישור פנקסי חשבונות. 

 .אסמכתאות בדבר נסיון אוכלוסיית הייעד הרלוונטית חתומות 
 המלצות 

  הצעה חתומה ומאומת.פירוט 

 .הצהרה בדבר עמידה בתנאי הסף 

 .תעודות אנשי מקצוע 

 .תעודות 
 .דו"ח איוש משרות 

 .פירוט נסיון המציע 

 ל כספים.אישור מנה 

 .המלצות 

 .מימון ביניים 

 .אישור רו"ח 
 .הצהרה בדבר העדר קרבה עובד עירייה 

 .חוק עסקאות גופים ציבוריים 

  ע"ש תלמים876-526400/06-30-1546-0002/2 –ערבות בנקאית : לאומי . 
 .20.5.2020 תוקף       
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  .הסכם לא חתום 

  .אישור ביטוחי 

 .קובץ שאלות הבהרה חתום 

 .קבלה על רכישת חוברת 
 

 העתקים. 2 –הכל ב 
 

      10.47שעה  20.2.2020הוגשה ביום  – 4מעטפה מס' 
 

 קבוצת שכולו טובהמציע: 
 

   .הצהרה בדבר קרבה עובד עירייה 
    חתומה ומאומתת –גופים ציבוריים 

   .הסכם חתום ומאומת 

   .קובץ הוראות תע"ש חתום 

   ע"ש קבוצת שכולו טוב 937259704/92-30-1495-0011/3לאומי:  -ערבות בנקאית 
 .₪ 20.000ע"ס  20.5.2020בצרוף ערבות הארכה תוקף עד ליום  22.2.2020עד   

  31.3.2020אישור ניהול ספרים בתוקף. 
  31.3.2020אישור מס במקור תוקף. 

 .נסיון 

 .המלצות 

 .אישור מנהל כספים לימון ביניים 

 שנים אחרונות. 5רה על מחזור פעילות הצה 
 .אישור רו"ח על היקף פעילות 

 .אישור ביטוחי חתום 

 .תעודת התאגדות 

  מאוגוסט. ₪ 300קבלה על רכישה 

 .קובץ שאלות הבהרה חתום 
 

 העתקים. 2 –הכל ב 
 

 10.21שעה  20.2.2020התקבלה ביום  – 5מעטפה מס' 
 

 המציע: גשר
 

 מסמכים מכרז:
 

    1.000קבלה ע"ס ₪ 

   31.3.2021 אישור ניהול ספרים. 

  31.3.2021אישור ניהול מס במקור 
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 .תעודת התאגדות 

 .הצעת משתתף חתומה לא מאומתת 

 .נסיון עם עיריות 

 .תעודות וקו"ח 

 .אישור מנהל כספים בדבר מימון ביניים 
 .הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד עירייה 

  ציבוריים.הצהרה לפי חוק עסקאות גופים 

  'עפ"י בקשת גשר012105678ערבות בנקאית: מזרחי טפחות מס . 
 .20.5.20020עד ליום  01. בצרוף כתב הארכה 22.2.2020. תוקף ₪ 20.000 ע"ס      

   חתום כדין . לא –הסכם הארכה 
 .קובץ הוראות תע"ש חתום 

 .אישור ביטוחי  חתום 
 
 
 

 .קובץ שאלות הבהרה חתום 
 
 העתקים. 2 –הכל ב  

 
 חוו"ד מקצועית לנושא. 7יורד מסדר יום, לא קיבלנו –מכרז בקרה תקציבית 

 
 חובות עירוניים -מכרז     

 
מאשרים את החלטת הוועדה המקצועית להתקשר עם  – יועמ"ש-יוסף-עו"ד אריאל בר

 עורכי הדין וליצירת מאגר של עורכי דין מייצגים.
 

 -נושאים לסדר יום: 2מבקש להוסיף 
 

 שרותי קדם יסודי. –הסכם עם ייעדים לצפון    .1
 תקוותינו התקשרות מסגרת.   .2

 
 שרותי קדם יסודי-הסכם עם ייעדים לצפון   .1

 
העירייה פרסמה מס' מכרזיםלהסבת עובדים לביצוע תפקיד של ניהול קדם יסודי 

 והמכרזים נכשלו.
לצפון עמותת בת של קרן רש"י מוצע כי העמותה תנהל את  המשא ומתן עם ייעדים

 המשרה במיקור חוץ תוך שהיא תורמת למעלה ממחצית ההוצאות כי ההתקשרויות
 הנלוות יערכו בהליכים מכרזיים.

בהתאם לתקנות בוצע פרסום באתר אינטרנט לא התקבלו הצעות או הסתייגויות ואנחנו 
 מבקשים לאשר את ההתקשרות

 
 שרים את ההוספה וההתקשרות פה אחד.: מאהחלטה
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 תקוותינו התקשרות מסגרת   .2

 
בשנים האחרונות העירייה מנהלת עם תקוותינו שת"פ בתחום תרבות/קליטה, מבקשים 

תקוותינו תישא בלפחות מחצית מכל ההוצאות בכל מיזם וגם  -להאריך את ההתקשרות
 .ום המיזמיםתקפיד על התקשרויות מכרזיים בכל הנוגע לייש

 14מבקש כי החלטת הוועדה תהיה מותנת בכך שלא יהיו הסתייגויות או הצעות במהלך 
 .2020יום שבהם ההצעה תפורסם באתר העיריה לשנת 

 חשוב לציין שזה הסכם מסגרת.
 

 : מאשרים פה אחד לפי ההצעה.החלטה
 
 
 
 
 

 20.26הישיבה ננעלה בשעה                              
 
 

 על החתום,                                                  
 
 

________________                                                             _______________ 
 יוסף                                                                    יהודה חיים-עו"ד אריאל בר

 המ"ש לעירייה                                                                      יו"ר הוועדההיוע
 
 

 מאשר את הפרוטוקול
 
 

_____________ 
 עו"ד אביחי שטרן

 ראש העיר      
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