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תשפ"א–אב–ל'

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 5/08/2021
נוכחים:

נעדרים:
מוזמנים/נוכחים:
הגיעו לשימוע

אורן כהן
אברהם ממה שיינפיין
הדר לביא
מאיר מנדלוביץ
ד"ר אסנת ספורטה
עו"ד איתן צנעני
עו"ד קרן גרשון
אביטל חדאד
אייל מגיני

יו"ר הועדהחבר הועדה חברת הועדה מ"מ חבר הועדה חברת הועדה חברת הועדה חבר וועדה מזכירת ועדת מכרזים -סגן המבקר

אליעזר תל פז

מטפל במכרזים בחברת ש.ט.ס ישראל טרוול
סרוויס בע"מ
סדרן בחברת ש.ט.ס ישראל טרוול סרוויס
בע"מ

יגאל ירקוני

על סדר היום:
דיון:

 מכרז פומבי - 16/2021להסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות לרווחה/סלתרבות ולהסעות אקראיות ומיוחדות
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.1מכרז פומבי  - 16/2021להסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או הסעות לרווחה/סל תרבות ולהסעות
אקראיות ומיוחדות.

מס' שם בעל ההצעה

הסכום הכולל של
ההצעה בש"ח (ללא
מע"מ) או באחוזים

ערבות

מסמכים מצורפים

1

המפתח תעבורה  1998בע"מ

מצורפת טבלת מחירים
מפורטת

₪ 40,000
בנק מזרחי
טפחות

.1רישיון לניהול עסק  2ע"מ
.2רישיון למשרד הסעות מיוחדות באוטובוסים
.3איגוד ורישום החברה
.4מורשי חתימה  2ע"מ
.5מידע פרטי החברה  2ע"מ
.6תעודת עוסק מורשה  2ע"מ
.7אישור ניהול ספרים  2ע"מ
.8אישור ניכוי מס
.9קבלה לרכישת מכרז
.10מינוי קצין בטיחות  2ע"מ
.11כתב הסמכה קצין בטיחות
.12מכתב רו"ח להעסקת קצין בטיחות
.13תצהיר קצין בטיחות
.14תצהיר חוק עובדים
.15תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.16תצהיר אי תיאום מכרז
.17תצהיר העדר קירבה
.18הצהרת המציע
.19תעודת בקרה ואיכות  5ע"מ
.20רישיון רכב אוטובוס זעיר הסעה מיוחדת  10ע"מ
.21תעודת ביטוח חובה  10ע"מ
.22רישיון להסעה מיוחדת לאוטובוס זעיר  10ע"מ
.23רישיון רכב מונית  15ע"מ
.24רישיון נהיגה  15ע"מ
.25רישיון הסעה מיוחדת במונית  15ע"מ
 .26צילום ת.ז 3 .ע"מ
.27אישור משטרה  2ע"מ
.28אישור מפעל חיוני ושעת חירום
.29מכתב רו"ח על תשלומי שכר ויציבה פיננסית
.30אישור עסק בשליטת אישה
.31ניהול משרדי היסעים
.32הסמכה למנהל משרד הסעות
.33אישור ניכוי מס
.34אישור ניהול חשבון
.35הבהרות ותשובות

2

אל רץ הסעות ותיירות
( )2020בע"מ

מצורפת טבלת מחירים
מפורטת

₪ 40,000
בנק לאומי

.1רישיון למשרד הסעות מיוחדות באוטובוסים זעירים
.2מורשי חתימה
.3מכתב לוועדת המכרזים
.4תעודת עוסק מורשה
.5אישור ניהול ספרים
.6אישור ניכוי מס
.7קבלה לרכישת מכרז
.8מינוי קצין רכב
.9הסמכה קצין רכב
.10פרטים על קצין בטיחות
.11מצב הנהגים העובדים בחברה
.12רשימת רכבים עם לחצן לשכיחת ילדים  2ע"מ
.13רישיון רכב אוטובוס זעיר  22ע"מ
.14ביטוח חובה  22ע"מ
.15רישיון רכב אוטובוס זעיר הסעות מיוחדות
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.16רישיון להסעה מיוחדת באוטובוס זעיר  24ע"מ
.17אישור משטרה  4ע"מ
.18רישיון נהיגה  10ע"מ
.19מערכת מניעת שכחת ילדים  5ע"מ
.20הבהרות ותשובות
.21הצהרת המציע

3

מוניות כפר סבא בע"מ

מצורפת טבלת מחירים
מפורטת

₪ 40,000
בנק דיסקונט

.1תצהיר חוק עובדים
.2תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.3תצהיר אי תיאום מכרז
.4תצהיר העדר קירבה
.5הצהרת המציע
.6עסק בשליטת אישה
.7רישיון לניהול עסק
.8איגוד ורישום החברה  2ע"מ
.9מורשי חתימה
.10אישור ניהול ספרים
.11אישור ניכוי מס
.12קצין בטיחות  4ע"מ
.13רישיון רכב מונית  19ע"מ
.14רישיון נסיעה מיוחדת במונית  26ע"מ
.15ביטוח חובה  20ע"מ
.16רישיון נהיגה  4ע"מ
.17אישור משטרה  2ע"מ
.18הבהרות ותשובות

4

שירן נסיעות (נתניה) בע"מ

מצורפת טבלת מחירים
מפורטת

₪ 40,000
בנק מזרחי
טפחות

.1התאגדות החברה
.2הסמכה מנהל משרד להסעות
.3מורשי חתימה
.4תעודת עוסק מורשה
.5אישור ניהול ספרים
.6אישור ניכוי מס
.7קבלה לרכישת מכרז
.8קצין בטיחות  3ע"מ
.9רישיון לניהול עסק  3ע"מ
.10רישיון למשרד הסעות מיוחדות אוטובוסים
.11תצהיר חוק עובדים
.12תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.13תצהיר אי תיאום מכרז
.14תצהיר העדר קירבה
.15הצהרת המציע
.16איכות ובקרה  3ע"מ
.17קופסה ירוקה
.18רשימת נהגים כשירים לנהיגה  2ע"מ
.19אישור משטרה  4ע"מ
.20רישיון נהיגה  46ע"מ
.21תעודת גמר בבחינות ממשלתיות  3ע"מ
.22צילום ת .ז 3 .ע"מ
.23רשימה והצהרה על כלי רכב בחברה  2ע"מ
.24רישיון רכב אוטובוס זעיר  29ע"מ
.25רישיון להסעה מיוחדת באוטובוס
.26רישיון רכב מונית נגישה –  4ע"מ
.27רישיון הסעה במונית מיוחדת נגישה  4ע"מ
.28רישיון רכב מונית  22ע"מ
.29רישיון הסעה במונית מיוחדת  36ע"מ
.30ביטוח חובה  10ע"מ
.31אודות החברה  2ע"מ
.32תוכן העניינים
.33המלצות  16ע"מ
.34הבהרות ותשובות
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5

פז דרים שירותים בע"מ

מצורפת טבלת מחירים
מפורטת

₪ 40,000
בנק מזרחי
טפחות

.1רישיון עסק
.2רישיון למשרד הסעות מיוחדות אוטובוסים
.3שינוי שם החברה  3ע"מ
.4אישור ניהול ספרים
.5אישור ניכוי מס
.6קצין בטיחות  2ע"מ
.7קבלה לרכישת מכרז
.8תצהיר חוק עובדים
.9תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.10תצהיר אי תיאום מכרז
.11תצהיר העדר קירבה
.12הצהרת המציע
.13בטיחות בקרה ואיכות
.14רשימת רכבים ,קופסה ירוקה
.15רישיון רכב אוטובוס זעיר  4ע"מ
.16רישיון להסעה מיוחדת באוטובוס זעיר  72ע"מ
.17נספח לרישיון רכב
.18רישיון רכב מונית נגישה  3ע"מ
.19רישיון להסעה מיוחדת במונית נגישה  2ע"מ
.20תקני זיהום אוויר  2ע"מ
.21רישיון רכב אוטובוס זעיר הסעות מיוחדות  51ע"מ
.22הבהרות ותשובות

6

אור ציון הסעות ובלדרות
בע"מ

מצורפת טבלת מחירים
מפורטת

₪ 40,000
בנק איגוד

.1רישיון עסק
.2רישיון למשרד הסעות מיוחדות אוטובוסים
.3שינוי שם החברה  2ע"מ
.4מורשי חתימה
.5תעודת עוסק מורשה
.6אישור ניהול ספרים
.7אישור ניכוי מס
.8קבלה לרכישת מכרז
.9קצין בטיחות  3ע"מ
.10הבהרות ותשובות
.11קצין רכב
.12בקרה ואיכות  2ע"מ
 .13תצהיר חוק עובדים
.14תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.15תצהיר אי תיאום מכרז
.16תצהיר העדר קירבה
.17הצהרת המציע
.18רישיון רכב אוטובוס זעיר  30ע"מ
.19רישיון הסעה מיוחדת אוטובוס זעיר  49ע"מ
.20רישיון רכב אוטובוס להסעות מיוחדות  24ע"מ
.21נספח לרישיון רכב אוטובוס זעיר  28ע"מ
.22נספח רישיון רכב אוטובוס להסעות מיוחדות  4ע"מ

7

בר טל הסעות בע"מ

מצורפת טבלת מחירים
מפורטת

₪ 40,000
בנק אוצר החייל
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.1רישיון למשרד הסעות מיוחדות אוטובוסים
.2איגוד ורישום החברה
.3מורשי חתימה
.4תעודת עוסק מורשה
.5אישור ניהול ספרים
.6אישור ניכוי מס
.7קבלה לרכישת מכרז
.8קצין בטיחות  3ע"מ
.9אישור משטרה  33ע"מ
.10חשבוניות לרכישת מטפים ותרמיל תקן משה"ח
.11תצהיר חוק עובדים
.12תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.13תצהיר אי תיאום מכרז
.14תצהיר העדר קירבה
.15הצהרת המציע
.16מכון התקנים
.17רשימת רכבים ,מערכת שכיחת ילדים
.18רשימת רכבים ,קופסה ירוקה

.19הבהרות ותשובות
.20רישיון להסעה מיוחדת באוטובוס  8ע"מ
.21רישיון רכב אוטובוס הסעה מיוחדת  7ע"מ
.22ביטוח חובה  23ע"מ
.23רישיון נהיגה  20ע"מ
.24רישיון להסעה מיוחדת באוטובוס זעיר  13ע"מ
.25רישיון רכב אוטובוס זעיר  9ע"מ
.26רישיון להסעה באוטובוס זעיר הסעות מיוחדות  4ע"מ

8

אמצע הדרך הסעות בע"מ

מצורפת טבלת מחירים
מפורטת

₪ 40,000
בנק לאומי

.1קצין בטיחות  3ע"מ
.2אישורים ביצוע היסעים  6ע"מ
.3רישיון לניהול עסק
.4הסמכה למנהל משרד להסעות
.5רישיון למשרד הסעות מיוחדות אוטובוסים
.6התאגדות החברה
.7מורשי חתימה
.8תעודת עוסק מורשה
.9אישור ניהול ספרים
.10אישור ניכוי מס
.11קבלה לרכישת מכרז
.12תצהיר אודות הנהגים בחברה
.13רשימות רכבים עם אישור משטרה  6ע"מ
.14תצהיר חוק עובדים
.15תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.16תצהיר אי תיאום מכרז
.17תצהיר העדר קירבה
.18הצהרת המציע
.19המכון לבקרה ואיכות  2ע"מ
.20מערכות לשכיחת ילדים ,וקופסה ירוקה
.21צילומים שחורים שלא ניתן לקרוא ,רישיונות רכב
.22רישיון רכב אוטובוס זעיר הסעות מיוחדות  21ע"מ
.23רישיון להסעה מיוחדת אוטובוס זעיר  43ע"מ
.24רישיון רכב אוטובוס זעיר  22ע"מ

9

קבוצת ש.א עניאל בע"מ

מצורפת טבלת מחירים
מפורטת
הערה :טעות בערבות

₪ 40,000
בנק מזרחי
טפחות

.1מכון התקנים  5ע"מ
.2רשימת רכבים עם איתורן
.3מערכת בטיחות ברכבים  10ע"מ
.4רשימת מצבת כלי רכב  2ע"מ
.5רישיון להסעה מיוחדת באוטובוס זעיר
.6תצהיר חוק עובדים
.7תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.8תצהיר אי תיאום מכרז
.9תצהיר העדר קירבה
.10הצהרת המציע
.11רישיון למשרד הסעות מיוחדות אוטובוסים
.12מורשי חתימה
.13תעודת עוסק מורשה
.14אישור ביטוח חתום
.15אישור ניכוי מס
.16אישור ניהול ספרים
.17קצין בטיחות  2ע"מ
.18קבלה לרכישת מכרז

10

יהב הסעות וטיולים בע"מ

מצורפת טבלת מחירים
מפורטת

הטעות בערבות
לבקשת עיריית
כפ"ס במקום
לבקשת המציע
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₪ 40,000
בנק איגוד

.1הבהרות ותשובות
.2הסמכה מנהל משרד להסעות  2ע"מ
.3מערכת איתורן  +מניעת שכיחת ילדים +קופסה ירוקה
.4בקרה ואיכות  2ע"מ
.5רישיון לניהול עסק
.6רישיון למשרד הסעות מיוחדות אוטובוסים
.7איגוד ורישום החברה
.8מורשי חתימה
.9תעודת עוסק מורשה
.10אישור ניהול ספרים
.11אישור ניכוי מס

.12קבלה לרכישת מכרז
.13קצין בטיחות  3ע"מ
.14אישור ביצוע שירותי היסעים  6ע"מ
 .15תצהיר חוק עובדים
.16תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.17תצהיר אי תיאום מכרז
.18תצהיר העדר קירבה
.19הצהרת המציע
.20רישיון רכב אוטובוס זעיר  29ע"מ
.21רישיון רכב אוטובוס זעיר הסעות מיוחדות  11ע"מ
.22רישיון רכב מונית נגישה  5ע"מ

11

ש .ט .ס ישראל טרוול סרוויס
בע"מ

מצורפת טבלת מחירים
מפורטת

₪ 40,000
בנק הפועלים

.1הבהרות ותשובות
.2רישיון לניהול עסק
.3רישיון למשרד הסעות מיוחדות אוטובוסים
.4איגוד ורישום החברה
.5מורשי חתימה
.6תעודת עוסק מורשה
.7אישור ניהול ספרים
.8אישור ניכוי מס
.9קבלה לרכישת מכרז
.10קצין בטיחות  3ע"מ
.11מכון התקנים
.12מערכת איתורן
.13מערכת שכיחת ילדים ,ומערכות המתריעות התנגשויות
.14רשימת רכבים עם מצלמות בטיחות
.15חשבונית לרכישת מצלמות בטיחות לרכבים
 .16תצהיר חוק עובדים
.17תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.18תצהיר אי תיאום מכרז
.19תצהיר העדר קירבה
.20הצהרת המציע
.21תצהיר עסק בשליטת אישה
.22רשימות אודות נהגי החברה  5ע"מ
 .23אישורי משטרה רשימה  7ע"מ
.24רשיונות נהיגה  162ע"מ
.25מכתב מוניות ככר מסריק בשליטת חב' ש .ט .ס
.26קצין בטיחות  2ע"מ
.27רישיון רכב מונית נגישה  17ע"מ
.28רישיון הסעה מיוחדת במונית נגישה  17ע"מ
.29רישיון רכב מונית  24ע"מ
.30רישיון הסעה מיוחדת במונית  24ע"מ
.31נספח רישיון רכב מונית  2ע"מ
.32אישור שימוש ברכב  29ע"מ
.33רישיון הסעה מיוחדת באוטובוס זעיר  39ע"מ
.34רישיון רכב אוטובוס זעיר  39ע"מ
.35נספח רישיון רכב אוטובוס זעיר  28ע"מ
.36אישור שימוש ברכב  17ע"מ
.37רישיון רכב אוטובוס זעיר הסעות מיוחדות

12

רן שי שירותי הסעות בע"מ

מצורפת טבלת מחירים
מפורטת

₪ 40,000
בנק הפועלים

.1הבהרות ותשובות
.2רישיון לניהול עסק
.3רישיון למשרד הסעות מיוחדות באוטובוסים
.4איגוד ורישום החברה
.5רשות התאגידים
.6מורשי חתימה
.7תעודת עוסק מורשה
.8אישור ביטוח חתום
.9אישור ניהול ספרים
.10אישור ניכוי מס
.11קצין בטיחות  5ע"מ
.12בקרה ואיכות  2ע"מ
.13מצלמות במעגל סגור
.14מערכות איתורן ,קופסה ירוקה ולמניעת שכיחת ילדים
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.15מערכת לסטייה מנתיב
.16תצהיר חוק עובדים
.17תצהיר לאנשים עם מוגבלות
.18תצהיר אי תיאום מכרז
.19תצהיר העדר קירבה
.20הצהרת המציע
.21רישיון רכב אוטובוס זעיר הסעות מיוחדות  7ע"מ
.22רישיון הסעה מיוחדת אוטובוס זעיר  9ע"מ
.23רישיון רכב אוטובוס זעיר  2ע"מ
.24רישיון רכב אוטובוס הסעות מיוחדות  42ע"מ
.25רישיון להסעה מיוחדת אוטובוס  46ע"מ
.26רישיון רכב אוטובוס לסיור  4ע"מ
.27רישיון רכב מונית  23ע"מ
.28רישיון הסעה מיוחדת במונית  23ע"מ
.29ביטוח חובה  2ע"מ
.30רישיון נהיגה

אומדן

מצורפת טבלת מחירים
מפורטת

ערך אסף גולן מנהל מח' הסעות

אביטל חדאד [מזכירת הוועדה] :ערב טוב לכולם ,יש ארבעה חברים וניתן לפתוח את הישיבה .נמצאים איתנו אורן כהן
יו"ר הועדה וחברי הועדה :אברהם ממה שיינפיין ,הדר לביא ,מאיר מנדלוביץ  ,אייל מגני סגן מבקר העירייה מנהל מח'
הסעות אסף גולן ויועץ משפטי עו"ד דוד רן יה .אנחנו דנים היום במכרז הסעות .הועברו אליכם לעיון מבעוד מועד חוות דעת
מנהל מח' הסעות וחוות דעת משפטית.
אורן כהן [יו"ר הוועדה] :מדובר במכרז הסעות ,מכרז חשוב מאד ,פעיל מאד ,אסף אני מציע שתציג את המכרז .
אסף גולן [מנהל מח' הסעות] :מדובר במכרז בעל היקף כספי של כ  17מיליון  ₪בשנה ומעסיק בין  4-8קבלני הסעות.
מכרז מורכב מאד ,אנחנו מסיעים ילדים מכל כפר סבא ברחבי העיר בתוך העיר וגם מחוץ לעיר וחשוב לנו לתת מענה
איכותי של הסעות.
אורן כהן [יו"ר הוועדה] :תודה ,היועץ המשפטי מתבקש להציג את הפגמים שעלו ממסמכי המכרז.
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :שלום לכולם ,נעים להכיר .הועברו לעיונכם שני מסמכים ,מסמך בדיקת ההצעות כולל הצעות
מציעים שנבדקו ע"י אסף גולן מנהל מח' הסעות וחוות דעת משפטית אשר מתייחסת לפגמים שנמצאו בחלק מההצעות
בבדיקה.
מדובר במכרז הצעות לשנת לימודים תשפ"א ,למכרז הוגשו  12הצעות .המכרז מחולק ל  11אשכולות ,בכל אשכול יש
מספר מסלולים ,כללי המכרז קבעו כי בכל אשכול אנחנו נבחן את ההצעה הכשרה הזולה ביותר העומדת בתנאי הסף.
המציעים יכלו להגיש את הצעת לאשכול אחד או לכל האשכולות או לחלק מהאשכולות עפ"י שיקול דעתם ולפי היכולות
שלהם להעמיד רכבים באשכולות אלה .חל איסור לתת הצעה הגבוהה ממחירי המקסימום ,המחירים נקבעו ע"י משרד
החינוך משנים קודמות וכך גם נוסח המכרז .חובה היה להגיש הצעות לכל המסלולים בכל אשכול למעט אשכולות  4ו  5שם
הוחרגו המסלולים בשל הדרישה לרכבי נכים.
לעניין ההצעות ,הן נבדקו ע"י אסף ומשפטית על ידינו ההצעה הראשונה שאנחנו מבקשים לדבר עליה היא
הצעת חברת עניאל  -פגם בערבות המכרז:

המשתתף הגיש הצעה עם פגם בערבות כאשר בשם המבקשים במקום לרשום את שם המשתתף נרשם "על פי בקשת
עיריית כפר סבא ".בנוסף ,אין כל אזכור בכתב הערבות לשם המשתתף.
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ככלל פגמים בערבות המכרז מהווים פגמים מהותיים אשר כפועל יוצא מהם נפסלת ההצעה במכרז – הדברים מפורטים
בחוות הדעת המשפטית אשר הוכנה עבור הוועדה.
אורן כהן [יו"ר הוועדה] :אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה ועדת המכרזים תפסול את הצעת חב' עניאל בשל פגם
בערבות הבנקאית.
החלטה:
וועדת המכרזים מאשרת לפסול את הצעתה של החברה " קבוצת ש.א עניאל בע"מ " בשל פגם בערבות ,כפי
שהציג היועמ"ש לוועדה וכמפורט בחוות דעתו.
אושר פה אחד

עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש]:
הצעת חברת פז דרים שירותים בע"מ  -אי עמידה בדרישות תנאי הסף:
תנאי הסף הקבוע בסעיף 3ו' לדף השער במכרז קבע כי רשאי להגיש הצעה" :מציע שבסיס ההפעלה שלו נמצא במרחק שלא
יעלה על  20ק"מ מכפר סבא " .במסמך ההבהרות שפרסמה העירייה ביחס למכרז נקבע כי תנאי זה ייבדק בהתאם לכתובת
הרשומה ברישיון העסק של המציע .
כתובת העסק של המציע המפורטת ברישיון העסק של המציע היא בשדרה המרכזית  15בעיר מודיעין ,העולה על 20
ק"מ מגבולות העיר כפר סבא  .ככלל ,מהאמור לעיל עולה בבירור כי המשתתף אינו עומד בתנאי הסף שנקבע במכרז.
אורן כהן [יו"ר הוועדה] :אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה ועדת המכרזים תפסול את הצעת חב' פז דרים מאחר
ובסיס ההפעלה שלה עולה על  20ק"מ.
החלטה:
וועדת המכרזים מאשרת לפסול את הצעתה של החברה " פז דרים שירותים בע"מ " מחמת אי עמידה בתנאי
הסף אשר נקבע במסמכי המכרז  -מאחר ובסיס ההפעלה שלה עולה על  20ק"מ  ,כפי שהציג היועמ"ש לוועדה.
אושר פה אחד
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש]:שני כללים שחשוב שתדעו עליהם לפני שנחזור למסמך של אסף ונדון בכל אשכול בנפרד
בהתאם לבדיקה שבוצעה במכרז .מי שחרג ממחיר המקסימום שנקבעו למסלולים ביחס לחלק מהמסלולים או כולם -
ההמלצה היא לפסול אותו מהצעתו באותו אשכול ,מאחר והצעתו הוגשה בניגוד לכללי המכרז .במסגרת מסמך ההבהרות
למכרז הודגש והובהר כי לא ניתן להגיש הצעה החורגת מהכלל לעיל – קרי בחריגה מהמחירים המרביים .חריגה מהכלל
לעיל פוגעת בעקרון השוויון ביחס למציעים פוטנציאליים אשר לא הגישו הצעה למסלולים או לאשכולות מסוימים ,שכן
הבינו שהצעה כאמור תיפסל על ידי ועדת המכרזים .הואיל ו ההצעות במכרז נבחנות "פר אשכול" חריגה מהכלל כאמור
במסלול מסוים תביא לפסילת ההצעה באשכול כולו .המלצתנו היא כי בהתאם להוראות המכרז והוראות הדין ,משתתף
שחרג ממחירי המקסימום באשכול מסוים בכל המסלולים או חלקם הצעתו תיפסל באשכול זה.
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כלל שני ,מי שלא הגיש הצעתו לכל המסלולים באשכול עפ"י נספח ט' למכרז נקבע כי "הצעה שתנקוב באשכול מסוים
במחירים רק לגבי חלק מהסעיפים או רק לגבי חלק מסוגי הרכבים -תיפסל לגבי אותו אשכול" חריג לכלל זה נקבע ביחס
למסלולים  4ו  5-בלבד.
הדר לביא [חברת ועדה] :שאלה לעו"ד דוד רן יה לגביי ערבות שאינה תקינה ,האם אנו רשאים לדבר איתם לגביי הערבות
שאינה תקינה?
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :לא ,אנחנו לא יכולים לדבר איתם ואסור גם לבקש לתקן הנושא של ערבויות לצערי בכל
הנוגע לערבויות זו ההלכה והעירייה אינה רשאית לבקש לתקן.
הדר לביא [חברת ועדה] :זה נראה כמו טעות טכנית.
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :זה יכול להיות ,וזה גם יכול להיות בכוונה ,הועדה לא יכולה לדעת זאת במקרה הזה ,הפגם לא
עומד במבחנים שנקבעו בפסיקה לעניין פגם טכני .ההמלצה במקרה הזה זה לפסול בהתאם למפורט בחוות הדעת.

אשכול :1
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :באשכול  1ההמלצה היא לקבל את ההמלצה של שירן נסיעות (נתניה) בע"מ כזוכה.
ממה שיינפיין [חבר ועדה] :האם יש לרשות ניסיון עם הקבלן הזוכה?
אסף גולן [מנהל מח' הסעות] :אסף :בהחלט יש ניסיון משנה שעברה.
אורן כהן [יו"ר הוועדה] :אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה ועדת המכרזים תמליץ באשכול :1
לפסול את הצעת חב' אמצע הדרך הסעות בע"מ ביחס לאשכול  1ובהתאם לכללי המכרז מאחר והמציע הגיש הצעה רק
לחלק מהמסלולים באשכול זה.
לפסול את הצעת חב' אור ציון ובלדרות בע"מ ביחס לאשכול  1ובהתאם לכללי המכרז מאחר והמציע הגיש הצעה רק לחלק
מהמסלולים באשכול זה
לפסול את הצעת חב' ש.ט.ס ישראל טרוול סרוויס בע"מ ביחס לאשכול  1ובהתאם לכללי המכרז מאחר והמציע הגיש הצעה
בחריגה ממחירי המקסימום ביחס לחלק מהמסלולים באשכול.
לפסול את הצעת חב' מוניות כפר סבא בע"מ ביחס לאשכול  1ובהתאם לכללי המכרז מאחר והמציע הגיש הצעה בחריגה
ממחירי המקסימום ביחס לחלק מהמסלולים באשכול.
לקב וע כזוכה במסלול זה את חב' שירן נסיעות (נתניה) בע"מ :המציע הגיש הצעה תקינה וההמלצה היא לבחור בו
כזוכה באשכול 1

מאושר פה אחד
החלטה באשכול :1
וועדת המכרזים ממליצה לקבוע את הצעת חברת " שירן נסיעות (נתניה) בע"מ " כזוכה באשכול 1
אושר פה אחד
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אשכול :2
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :הוגשה הצעה יחידה של חברת רן שי שרותי הסעות בע"מ והיא נמצאה כתקינה
נבדקה וזכתה באשכול הנ"ל.
הדר לביא [חברת ועדה] :הם היחידים באשכול ,יש לנו תובנות למה זה קרה?
אשכול מוכר? אשכול מורכב?
אסף גולן [מנהל מח' הסעות] ::זה אשכול שדורש הרבה כלי רכבים ,מעל ל 25אוטובוסים והוא היחיד שעומד
בסטנדרנט גם מבחינת המרחק של  25ק"מ.
הדר לביא [חברת ועדה] :צריכים לשים לב במכרז הבא  ,אפשר לתמרץ תחרות באשכול שהוא מורכב ותלוי
גודל או להרחיב את הקילומטרים ,לא הייתי רוצה להיות במצב שיש רק חברה אחת עוברת את הרף וניגשת.
אסף גולן [מנהל מח' הסעות] בכפר סבא יש חלוקה ל 2אשכולות ,אחד לחברות קטנות ואחד לחברה גדולה.
אסביר לך מה העדיפות אחריי במידה ותרצי שארחיב.
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :הדר צודקת ,אפשר לחשוב להרחיב את דרישת הסף על מנת שנאפשר במכרז הבא
שיהיה עוד נותן שרות מלבד חברת רן שי.
הדר לביא [חברת ועדה] :האשכול הזה בלט כי רק החברה הזו הוגשה הצעה יחידה לאשכול הזה.
ממה שיינפיין [חבר ועדה] :השאלה שנשאלת בעצם אפקטיבית שנבחר רדיוס של  20קילומטר,
האם זה הרדיוס הנכון? אם זה ב 20קילומטר אין מישהו אחר
ואם אפשר להרחיב ל 30אולי יהיה בעצם מענה?
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :אפשר להוריד את דרישות הסף על מנת שזה לא יצמצם לנו את הקבלנים המגישים
הצעות למסלול.
חברי המועצה :אפשר לבדוק את הדרישות מול הרשויות האחרות.
אסף גולן [מנהל מח' הסעות] אני אשמח שנשב ונבחן את כל ההיבטים.
אורן כהן [יו"ר הוועדה] :אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה תמליץ ועדת המכרזים לקבוע כזוכה באשכול
 2את הצעת חברת רן-שי שירותי הסעות בע"מ  ,ההצעה היחידה שהוגשה ונמצאה תקינה.

מאושר פה אחד
החלטה באשכול :2
וועדת המכרזים ממליצה לקבוע את הצעת חברת " חברת רן שי שרותי הסעות בע"מ " כזוכה באשכול 2
אושר פה אחד
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אשכול :3
אורן כהן [יו"ר הוועדה] :אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה ועדת המכרזים תמליץ באשכול :3
לפסול את הצעת חב' אורציון הסעות ובלדרות בע"מ ביחס לאשכול  3ובהתאם לכללי המכרז מאחר והמציע הגיש
הצעה בחריגה ממחירי המקסימום ביחס לחלק מהמסלולים באשכול.
לפסול את הצעת חב' אל-רץ הסעות ותיירות ( )2020בע"מ :ביחס לאשכול  3ובהתאם לכללי המכרז מאחר
והמציע הגיש הצעה רק לחלק מהמסלולים באשכול זה
לקבוע כזוכה באשכול  3את חב' בר-טל הסעות בע"מ :המציע הגיש הצעה תקינה וההמלצה היא לבחור בו
כזוכה באשכול זה.

מאושר פה אחד

החלטה באשכול :3
וועדת המכרזים ממליצה לקבוע את הצעת חברת " בר טל הסעות בע"מ " כזוכה באשכול 3
אושר פה אחד

אשכול :4
אורן כהן [יו"ר הוועדה] :אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה ועדת המכרזים תמליץ באשכול :4
לפסול את הצעת חב' אורציון הסעות ובלדרות בע"מ ביחס לאשכול  4ובהתאם לכללי המכרז מאחר והמציע הגיש
הצעה בחריגה ממחירי המקסימום ביחס לחלק מהמסלולים באשכול.
לקבוע כזוכה באשכול  4את אל רץ הסעות ותיירות ( )2020בע"מ המציע הגיש הצעה תקינה וההמלצה
היא לבחור בו כזוכה באשכול זה.

מאושר פה אחד
החלטה באשכול :4
וועדת המכרזים ממליצה לקבוע את הצעת חברת " אל רץ הסעות ותיירות ( )2020בע"מ " כזוכה
באשכול 4
אושר פה אחד
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אשכול :5
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :חברת המפתח תעבורה בע"מ הציעה הצעה ללא מסלול של רכבי נכים.
קשה מאוד במכרזים של הסעות ,להשיג רכבי מעלון ,כל הרשויות מבצעים מכרזים והרכבים נתפסים מבעוד
מועד.
ממה שיינפיין [חבר ועדה] :האם חברה מתחרה אחרת יכולה לתבוע? מכיוון שהחברה הגישה הצעה מלבד
הרכבי נכים?
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :לא .הכלל נקבע מראש לגביי מסלולים  4ו.5
אורן כהן [יו"ר הוועדה] :אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה ועדת המכרזים תמליץ באשכול :5
לפסול את הצעת חב' אורציון הסעות ובלדרות בע"מ ביחס לאשכול  5ובהתאם לכללי המכרז מאחר והמציע הגיש
הצעה בחריגה ממחירי המקסימום באשכול לרכיב הנכים באשכול.
לקבוע כזוכה במכרז את הצעת חב' המפתח תעבורה  1988בע"מ חברת המפתח הגישו הצעה תקינה
לאשכול זה ,לא כולל רכבי נכים.

מאושר פה אחד
החלטה באשכול :5
וועדת המכרזים ממליצה לקבוע את הצעת חברת " חב' המפתח תעבורה  1988בע"מ " חברת המפתח
הגישו הצעה תקינה לאשכול זה ,לא כולל רכבי נכים.
אושר פה אחד

אשכול :6
אורן כהן [יו"ר הוועדה] :אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה ועדת המכרזים תמליץ באשכול :6
לפסול את הצעת חב' אור ציון ובלדרות בע"מ ביחס לאשכול  6ובהתאם לכללי המכרז מאחר והמציע הגיש הצעה
בחריגה ממחירי המקסימום ביחס לחלק מהמסלולים באשכול
לפסול את הצעת חב' אל רץ הסעות ותיירות ( )2020בע"מ ביחס לאשכול  6ובהתאם לכללי המכרז מאחר
והמציע הגיש הצעה רק לחלק מהמסלולים באשכול.
לפסול את הצעת חב' המפתח תעבורה  1988בע"מ ביחס לאשכול  6ובהתאם לכללי המכרז מאחר והמציע הגיש
הצעה רק לחלק מהמסלולים באשכול.
לקבוע כזוכה באשכול  6את אמצע הדרך הסעות בע"מ המציע הגיש הצעה תקינה וההמלצה היא לבחור
בו כזוכה באשכול זה.

מאושר פה אחד
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החלטה באשכול :6
וועדת המכרזים ממליצה לקבוע את הצעת חברת " אמצע הדרך הסעות בע"מ " חברת המפתח הגישו הצעה
תקינה לאשכול זה.
אושר פה אחד

אשכול :7
אורן כהן [יו"ר הוועדה] :אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה ועדת המכרזים תמליץ באשכול :7
לפסול את הצעת חב' אל רץ הסעות ותיירות ( )2020בע"מ ביחס לאשכול  7ובהתאם לכללי המכרז מאחר
והמציע הגיש הצעה רק לחלק מהמסלולים באשכול.
לקבוע כזוכה באשכול  7את ש.ט.ס .טרוול סרוויס בע"מ המציע הגיש הצעה תקינה והזולה ביותר
וההמלצה היא לבחור בו כזוכה באשכול זה.

אושר פה אחד
החלטה באשכול :7
וועדת המכרזים ממליצה לקבוע את הצעת חברת " ש.ט.ס .טרוול סרוויס בע"מ " חברת ש.ט.ס הגישו את
הצעה תקינה והזולה ביותר לאשכול זה.
אושר פה אחד

אשכול :8
אורן כהן [יו"ר הוועדה] :אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה ועדת המכרזים תמליץ באשכול :8
לקבוע כזוכה באשכול  8את יהב הסעות וטיולים בע"מ המציע הגיש הצעה תקינה והזולה ביותר וההמלצה
היא לבחור בו כזוכה באשכול זה.

מאושר פה אחד
החלטה באשכול :8
וועדת המכרזים ממליצה לקבוע את הצעת חברת " יהב הסעות וטיולים בע"מ " חברת יהב הגישו את הצעה
תקינה והזולה ביותר לאשכול זה.
אושר פה אחד
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אשכול :9
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :לגביי אשכולות  9ו  10הוצגה בעיה  ,מי שהכי זול במסלולים זה המציע ש.ט.ס
ישראל טרוול סרוויס בע"מ הבעיה איתם שהם הציעו לחלק מהמסלולים באשכולות מחיר של  16שקלים לרכב
נכים  ,כאשר מחיר האומדן שנקבע על ידי העירייה עומד על  ,₪ 235שלחנו להם הבהרה לתת הסבר למחיר
שהם נתנו והם ענו תשובה בכתב שזאת טעות אך הם מוכנים לעמוד אחר הצעה שלהם .המציע זומן לשימוע
בוועדה.
באופן כללי החשש הוא שזו יכולה להיות הצעה תכסיסנית ,או שהקבלן יודע שאין שימוש במסלולים אלה ,יש
כאן עניין של פגיעה בשוויון וצריך לשאול אותו את השאלות לפני שמקבלים החלטה .על כן המלצתי לזמן אותם
לשימוע בטרם קבלת החלטה.
הדר לביא [חברת ועדה] 16 :שקל זה אפילו לא שכר מינימום.
אורן כהן [יו"ר הוועדה] :אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה ועדת המכרזים תמליץ לפסול באשכול  9את
הצעת חב' אל רץ הסעות ותיירות ( )2020בע"מ מאחר והמציע הגיש הצעה רק לחלק מהמסלולים באשכול
ובהתאם לכללי המכרז ההמלצה היא לפסול את הצעתו.

מאושר פה אחד
אורן כהן [יו"ר הוועדה] :באשר לחברה הזולה ביותר באשכול זה נקבל החלטה לאחר השימוע שנבצע לחב'
ש.ט.ס ישראל טרוול סרוויס בע"מ

אשכול 10
אורן כהן [יו"ר הוועדה] :אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה ועדת המכרזים תמליץ:
לפסול את המציע אורציון הסעות ובלדרות בע"מ ובהתאם לכללי המכרז מאחר והמציע הגיש הצעה רק לחלק
מהמסלולים באשכול ובהתאם לכללי המכרז.
לפסול את המציע המפתח תעבורה  1988בע"מ ובהתאם לכללי המכרז מאחר והמציע הגיש הצעה רק לחלק
מהמסלולים באשכול .
ש.ט.ס ישראל טרוול סרוויס בע"מ :חברת שטס הגישו הצעה תקינה לאשכול זה .במסלול  10ו –  10.1ניתן
מחיר של  ₪ 16ברכב נכים כאשר מחיר האומדן שנקבע על ידי העירייה עומד על  ₪ 240ו ₪ 220-בהתאמה,
מצ"ב מכתב התחייבות החברה לעמידה במחיר שנרשם בהצעה .חוו"ד היועמ"ש היא לזמן את המציע לשימוע
טרם קבלת החלטה סופית.
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עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] ::אבקש לציין כי יהב הסעות וטיולים בע"מ שהיא הצעה תקינה ומדורגת שניה
מבחינת גובה הצעת המחיר לאשכול  ,10פנתה אלינו במכתב והלינה כי ההצעה של חברת שטס ע"ס  16ש"ח
היא תכסיסנית והם אלה שצריכים לזכות במסלול מספר .10
מאיר מנדלוביץ [חבר ועדה] :מי נותן היום את השירות באשכול ?10
אסף גולן [מנהל מח' הסעות] :חברת יהב.
ממה שיינפיין [חבר ועדה] :לאחר השימוע יתקיים דיון?
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :בוודאי.

נציגי חב' ש.ט.ס ישראל טרוול סרוויס בע"מ  :אליעזר תל פז :מטפל במכרזים בחברת שטס
ויגאל ירקוני סדרן בחברה נכנסו לדיון.
אביטל חדאד [מזכירת הועדה] :אתם נמצאים פה לבירור פרטים ,חברי הועדה נמצאים בזום ושומעים אתכם.
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :אתם נמצאים פה בשימוע בפני ועדת המכרזים של עיריית כפר סבא.
שימוע ,קרי מתן זכות טיעון על מנת שחברי ועדת המכרזים ישמעו אתכם לפני שתתקבל החלטה .התוצאות של
השימוע יכולות לנוע על ספקטרום של החלטות שונות ,מהמלצה על זכייתכם באשכולות  9ו 10או פסילה של
הצעתכם באשכולות ,ככל שהועדה תסגור שמדובר בתכסיסנות עלולה להיות סנקציה של חילוט ערבות.
מדובר בעצם על ההצעה שלכם לאשכולות  9ו , 10למעשה כתבנו לכם מכתב בנושא  ,בחלק מהמסלולים באשכולות
האלה ,ב 9.1הצעתם היתה ע"ס  ₪ 16למרות שהאומדן עומד על  240ש"ח.
הודעתם כי ההצעה הייתה טעות אך אתם יכולים לעמוד בהצעה הזו .
אבקש את התייחסותכם בשני היבטים:
א .אשמח לשמוע את ההסבר לטעות – כלומר כיצד נעשית טעות כזו ,בדיוק באותו סכום במסלולים שונים?
ב .אשמח לשמוע איך חברה עסקית יכולה לתת הצעה כזו ולעמוד מאחוריה שזה במאות אחוזים הפסד.
זה בעצם לעשות הסעות בחינם.
אליעזר תל פז [נציג חב' ש.ט.ס] :לצערי אני מאותגר מבחינה טכנולוגית ,ביקשתם שנרשום את המחירים באקסל
העברתי לפקידה ואני טעיתי בסכום.
היות וזה אשכול גדול ,והרבה נסיעות אני יכול לספוג את זה .אם ניקח את כל המכלול גם את הסכום הזה אני יכול
לעמוד מאחוריי ההצעה.
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :איך נדע שזה לא נעשה בכוונה? על מנת לזכות בכל האשכול?
אליעזר תל פז [נציג חב' ש.ט.ס] :אני אומר מראש שאני אספוג את זה בגלל שיש הרבה נסיעות.
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :אתה מבין שיכולה להיות טענה ממציעים אחרים שאולי זה נעשה בכוונה וגם אם זה
לא נעשה בכוונה אם היית מתמחר נכון את הקו לא היית זוכה באשכול.
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אליעזר תל פז [נציג חב' ש.ט.ס] :מה שאני הולך לבצע תיאורטית ולא מעשית ,זה אם יש לי  20מסלולים ,כל
אחד יתרום עשרה שקלים למסלול .אני לא רוצה לחזור בי ,אנחנו עובדים עם עיריית כפר סבא למעלה מעשר שנים.
ואני מעדיף להמשיך לעבוד מאשר לא לעבוד כלל.
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :שאלה אחרונה ,קיימת אפשרות שלא כל כמות המסלולים תצא לפועל ,איך תתמודד
אם תשאר עם מעט מסלולים? אתה יודע תחילת שנה ולא תמיד כל המסלולים יוצאים לפועל.
אליעזר תל פז [נציג חב' ש.ט.ס] :אנחנו בקשר עם ההורים ויודעים איזה מסלולים יוצאים לפועל,
ואנחנו יודעים שיהיו מסלולים שתהיה אופציה להכפלת המסלולים כפי שהיה בקורונה.
ממה שיינפיין [חבר ועדה] :טעויות יכולות לקרות זה בסדר גמור 16 ,שקל זה נראה תמוהה ,כל האחרים יצעקו
על זה .אתה מן הסתם עובד עם עוד רשויות ,האם נתת לעוד עיריות  16שקלים?
אליעזר תל פז [נציג חב' ש.ט.ס] :זה לא הייתה הכוונה אבל בגלל שהאשכולות האלה גדולים אני עומד
מאחוריי הטעות.
ממה שיינפיין [חבר ועדה] :אתה מבין שב 16שקלים ,יכולים לחלט את הערבות.
אליעזר תל פז [נציג חב' ש.ט.ס] :התחייבתי ולא יקרה דבר.
אורן כהן [יו"ר הוועדה] :תודה אין לנו יותר שאלות.

נציגי חב' ש.ט.ס ישראל טרוול סרוויס בע"מ  :אליעזר תל פז :מטפל במכרזים בחברת שטס
ויגאל ירקוני סדרן בחברה יצאו מהדיון.
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :יש לי שאלה לאסף כמה רכבים צריכים לאשכול ? 9
אסף :תל אביב יפו חולון בת ים – יש הרבה רכבים בעיקר מוניות.
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :יש קושי לאשר אותו במסלול  10גם אם הוא תם לב .מבחינה משפטית.
לחברת יהב תהיה טענה כלפיי העירייה ,לא ממליץ לאשר אותו יש כאן פגיעה בשוויון גם אם הטעות נעשתה
בתום לב ,דבר שעדיין בספק.
אם התרשמתם שהוא תם לב ,אפשר להמליץ עליו כזוכה במסלול  9שם לא היו מציעים ולא למסלול עשר.
ממה שיינפיין [חבר ועדה] :כמה היום משלמים למסלול ?10
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :המחיר עומד על  240באשכול עשר ו 220ב.10.1
המחיר המקסימום של משרד החינוך בנוי על מחירים שהעירייה שילמה בעבר אפילו אם זה מחירי הפסד בגלל זה
לא קיבלתם הצעות בחלק מהמסלולים ,ובחלק מהמסלולים המחירים חרגו מהמקסימום.
מאיר מנדלוביץ [חבר ועדה] :הדברים שהקבלן אמר רק הרעו את המצב ,כי הוא אמר שהוא מכיר ויש לו רקע
מוכר עם המסלולים וההורים .יגיע מתחרה ויגיד שאין לו רקע מוכר והאמירה דווקא החמירה את הסיטואציה
באשכול שבו יש תחרות.
ממה שיינפיין [חבר ועדה] :דוד ,אם באים ואומרים לו שהוא זוכה באשכול עשר ולא ב 9האם הוא יכול לסגת?
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עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :לא ממש לא .הוא גם זוכה באשכול  7ואם תאשרו יהיה לו אשכול  9או  10וזה עניין
שלכם .אבל כל אשכול לגופו .אני כבר אומר לכם שעלולה להיווצר בעיה משפטית במידה ויוחלט להמליץ עליו
למסלול  ,10מכיוון שהמחיר של  16שח מול האומדן לא נראה לי הגיוני והאמירה שהוא יעמוד אחר מחירי הצעתו,
הגם שהיא יכולה לעמוד במכרזים אחרים ,יהיה קשה להגן עליה במכרז הזה.
מאיר צודק ,בתשובות שלו זה נראה כאילו הוא מכיר יותר מדי את המסלולים וקיימת אפשרות ,על פניו ,שזה
מתוכנן כדי לזכות באשכול.
ממה שיינפיין [חבר ועדה] :אם נפסול אותו האם נאלץ לצאת למכרז .ומה יקרה בתחילת שנת הלימודים?
עו"ד דוד רן יה [יועמ"ש] :לאור כללי המכרז והוראות הדין כמו גם לאור לוח הזמנים לקראת שנת הלימודים,
ההמלצה שלי היא לפסול את הצעת חב' ש.ט.ס במסלול  ,10הטעות ,גם אם היא בתום לב ,יכולה לגרום לפגיעה
בשוויון .לגביי מסלול  9היות והציעה הצעה יחידה והיות ושנת הלימודים בפתח ,שיספוג את ההפסד כמו שהוא
הצהיר בתשובה לעירייה .אני חייב לומר שמבחינה משפטית אין בעיה לקבל הצעה גירעונית ,ולא רווחית מכל
מיני טעמים למעט במכרזים עתירי כח אדם שזה לא המקרה שלנו.
אורן כהן [יו"ר הוועדה] :לאור התשובות של נציגי חב' ש.ט.ס ולאור הדיון שהתקיים בין חברי הועדה אני
מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה ועדת המכרזים תמליץ לקבוע את חב' ש.ט.ס ישראל טרוול סרוויס בע"מ
כזוכה במסלול .9

מאושר פה אחד
החלטה באשכול :9
וועדת המכרזים ממליצה לקבוע את הצעת חברת " ש.ט.ס .טרוול סרוויס בע"מ " כזוכה לאשכול זה.
אושר פה אחד

אורן כהן [יו"ר הוועדה] :לאור התשובות של נציגי חב' ש.ט.ס ולאור הדיון שהתקיים בין חברי הועדה אני
מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה ועדת המכרזים תמליץ:
לפסול את הצעת ש.ט.ס ישראל טרוול סרוויס בע"מ באשכול  10בשל הגשת הצעה גרעונית בחלק מהסעיפים
והפגיעה בעקרון השוויון ולא לקבוע מסמרות לעניין תום הלב.
לקבוע כזוכה את חב' יהב הסעות וטיולים בע"מ :המציע הגיש הצעה תקינה ומדורגת שניה מבחינת גובה הצעת
המחיר לאשכול .10

מאושר פה אחד
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החלטה באשכול :10
וועדת המכרזים ממליצה לפסול את הצעת ש.ט.ס ישראל טרוול סרוויס בע"מ באשכול  10ולקבוע את הצעת
חברת " יהב הסעות וטיולים בע"מ " כזוכה לאשכול זה.
אושר פה אחד

אשכול :11
אורן כהן [יו"ר הוועדה] :אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה ועדת המכרזים תמליץ באשכול 11
לקבוע כזוכה את חב' בר-טל הסעות בע"מ :המציע הגיש הצעה תקינה וההמלצה היא לבחור בו כזוכה באשכול זה.

מאושר פה אחד

החלטה באשכול :11
וועדת המכרזים ממליצה לקבוע את הצעת חברת " בר טל הסעות בע"מ " כזוכה לאשכול זה.
אושר פה אחד

אורן כהן [יו"ר הוועדה] :תודה רבה לכולם הדיון הסתיים בהצלחה.

בברכה,
אביטל חדאד
מזכירת הועדה

אורן כהן
יו"ר ועדת המכרזים

_____________________

_____________________

אישור ראש העיר:
רפי סער
ראש העיר
_____________________
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