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 8.1.19מיום ( 1) 4פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 
 
 

   חברי וועדה נוכחים:
 גב' פלורי שטרלינג, יו"ר הוועדה 

 גב' סיון כהן אביטן, חברת וועדה 
 וועדה מר דורון אורגיל, חבר 

 
 משתתפים:

 עו"ד חיים שימן, יועמ"ש  
 מר שמואל אורן, מנהל מח' תברואה 

 
 נציגי החברות המשתתפות במכרז:

 איתי קרת, נגב אקולוגיה 
 רובין שלום, י.ר.א.ב 

 אפי בן חמו, ורד ו.מ. בע"מ 
 אזברגה סאלימן, ב.פ רציף השקעות  

 
 פינוי פסולת   –  43/2018על סדר היום: שימוע במכרז מספר  

 המציעים הוזמנו לשימוע בפני חברי ועדת מכרזים לעניין הנושאים הבאים: 
 

   נגב אקולוגיההצעת חברת  .1

 מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף.  ו רפולא צ .א
 .  מאוד ביחס לאומדן הלפינוי גבוה  ההצעה סך .ב

 
   איתי קרת, נגב אקלוגיה:

כנראה הייתה אי הבנה לגבי הרישיונות מוביל שלא צרפנו אותם, לא התבקשנו לצרף   - לגבי המסמכים .א
 ך מספקת. ממכתב בנוסח שלנו וחשבנו שהחתימה של המנכ"ל על המס

מניסיון שלנו, אנחנו צריכים להקצות משאית שתהיה באזור שלכם, בהתאם לעלויות   -סכום ההצעה  .ב
 חיר.  זה המ –שלנו הצעת המחיר שלנו היא העלות 

 

 :בע"מ 1985חברת  י.ר.א.ב שרותי נוי הצעת  .2

)בהתאם  ₪  120-140סך של בין  על עומד  ממחיר האומדן, האומדן  100%עולה מעל   ת החברהההצע .א
 פינוי. ל₪   285 סך של עומדת על מטעם החברהההצעה לקיבולת( 

 
פינויים זה לא   8-שלי, אתם לא יכולים להתחייב לי ל אני לקחתי את החישובים רובין שלום, י.ר.א.ב: 

 מכסה לי יום עבודה, כשאני לוקח את כל השיקולים אין לי רווחיות, ההצעה שלכם לא ריאלית. 
 

 חב' ורד ו.מ בע"מ:הצעת  .3

 התחייבות לקריאת פינוי במנעד של שעתיים.  הצעה נמוכה מהאומדן, חסרהה .א
 

כמו כן על העירייה לבדוק  זכויות עובדים,  את  להבטיח    כה כגוף ציבורי צריהעירייה    חיים שימן, יועץ משפטי:
גרעונית  הוגשהלא  האם   שהיא  יוצא  הצעה  שכפועל  י,  בה  המציע  בזכויות  פסיד  לפגוע  יכול  אשר  אותם  דבר 

באי  עובדים   להם    תקבלאם  שמגיעים  הסוציאליות  הזכויות  את  או  בזה    –שכרם  ביטוי  לידי  בא  חלק  גם 
חתמת, ודבר שני שלא נתת פה הצעה תכסיסנית שאתה נתת מחיר נמוך ובאיזה שהוא שלב  עליהם  מהתצהירים  

"סליחה המחיר   לי  תגיד  בבוקר  ומחר  הזה במשהו אחר,  את ההפסד  ואתה תגלם  אליי  יחזור  הוא  זה  שנתתי 
 מאוד נמוך אני לא יכול לעמוד בו אני עוזב" 
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ו.מ: ורד  חמו,  בן  כמות    אפי  את  לי  היו  לא  והמקומות  המרחקים  מכיר,  שאני  לעבודה  ביחס  נגבה  המחיר 
הדחסניות לא היה אפשר לחשב את זה, בכל המכרזים שאני מגיש אני לוקח בשיקולים את כלל המרחב שאני  

שעות ולא במשך זמן נתון אחד, המחירים לסולר שאני    24אוטו כיחידת רווח במשך  נמצא בו, אני מסתכל על ה
יש לכם ערבות ביצוע אני מבטיח שאני לא אברח לכם אני הייתי נמוך באומדן  קונה הם קצת שונים מאחד לשני,  

אני    30%ב גרעונית,  לא  שלי  ההצעה  עובד,  אני  איך  אותם  תשאלו  תמר  אזורית  את במועצה  להעביר  מתחייב 
 תלוש של אותו נהג שיעבוד כאן ספציפית, ואתם תיווכחו לדעת שאף נהג לא יפגע בשכר שלו.  

 
שלי.   לא אמור להעסיק מבחינת הצעה המחיר  זה  שצריך, אתכם  שלי את מה  לעובדים  אני משלם  עוד  כל  כל 

 דק' מגיעה משאית מכל קריאה.   45שבע -המשאיות שלי חונות בתל 
 

 ב.פ. רציף השקעות בע"מ:הצעת חברת  .4

עמידה בתנאי סף, רישיון עסק להובלת פסולת, איך נדע שיש ברשותך  המעידים על רוב המסמכים חסרים  .א
ם מרגע הקריאה? מה  רכבים אם אתה לא מצרף רישיונות רכב? איפה התחייבות שלך לפנות תוך שעתיי

 מתקלקל או חלילה עובר תאונה?   2018קורה במידה והרכב משנת 
 

אני עובד עם העירייה, לא צירפתי רישיון רכב כי הכל נמצא    סאלימן אזברגה, ב.פ. רציף השקעות בע"מ: 
תום  אצלכם, הרכב שלי נרכש במיוחד לעבודות עם עיריית ערד, לא צרפתי התחייבות לפינוי כל זאת נעשה ב

 לב כל המסמכים הדרושים נמצאים כאן ואני יכול למסור לכם אותם.  
אבל בכל זאת אנחנו כאן ואנחנו עובדים בעירייה ותוך רבע   ,לגבי פינוי של שעתיים אני לא כתבתי התחייבות

 שעה אנחנו מבצעים את הפינוי, במידה וצריך יש לי התחייבות כזו.  
, נכון שזה לא עומד בתנאי הסף  2004יש לי את המשאית משנת    מתקלקלת 2018אם המשאית שיש לי משנת  

 לשנתון הרכב שביקשתם אבל יש לי הזמנה של עוד משאית בדרך. 
 

היה    לסיכום: ניתן  לא  המכרז  מסמכי  למקרא  לפיה  בע"מ  ו.מ  ורד  חברת  של  ההסבר  את  שקיבלנו  אחרי 
על מסמכי המכרז   ובעצם החתימה  המכרז הקיימים  על מסמכי  נוסף  מסמך  בצירוף  צורך  יש  כי    –להבין 

החברה רואה בזה את התחייבותה לעמוד במנעד של שעתיים כפי שנדרש, ולאחר ששמעה הוועדה את עמדת  
בין  הח עמד  שהאומדן  ובפרט  ההצעה  גובה  לעניין  בין    140-ל  120ברה  עמדו  וההצעות  ל  ₪89    ₪-99    ₪

שוכנענו כי ההצעה אינה פוגענית או תכסיסנית ואינה פוגעת בזכויות עובדים בהתאם להתחייבות סמנכ"ל  
ל מנת לוודא  החברה שהתייצב בפני הוועדה ייבדקו תלושי השכר של העובדים הקשורים בביצוע העבודה ע

מקובל על חברי ועדת מכרזים    ,אי קיומם של פגמים או ליקויים בתשלום זכויות העובדים ושכרם, על כן
 כזוכה במכרז שבנדון.  ורד ו.מ בע"מ להעלות להצבעה ולהכריז על החברה 

 אושר פה אחד.  -  ההחלטה עולה להצבעה בין חברי ועדת מכרזים
 

 

 
 פלורי שטרלינג                                                                                       עו"ד ניסן בן חמו        

 ראש העירייה        יו"ר הוועדה           
                                                                   

 
 ______________________                                                           ____________________ 

 
 
 
 
 

 רשמה: אורטל פינטו 
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