
 

 

 2020 בספטמבר 15ישיבת וועדת מכרזים מתאריך  לפרוטוקו
 

  ציונה -לאספקה והתקנה של מקרנים עבור עיריית נס 20/22מכרז פומבי מס' 

 החלטה
 

מ"מ יו"ר הוועדה  – סמדר אהרוניהמכרזים,  וועדת ר"יו-אלמוג אריאל :חברי הוועדה

 .מ"מ רה"ע – ירושלמי , נאורומ"מ רה"ע

 
-היועצת המשפטית לעירייה, עו"ד שני חסון -כהן -עו"ד שולמית מנדלמן :מוזמנים

גזבר העירייה,  –ערן לבב ממונה תחום בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים, 

אסטרטגי, ספי מנהל אגף מערכות מידע ראשי )מנמ"ר( ותכנון -בני קשת

מזכירת -, לילי פרג'אגף מערכות מידע-מנהלת אדמיניסטרטיבית-כהן

 .יחידת מכרזים

לאור התפשטות נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות, הוועדה קיימה את הישיבה באמצעות 

 (."זום" )פלטפורמה לשיח קבוצתי בווידאו

 

הציג בפני הוועדה את חוות מנהל אגף מערכות מידע ראשי ותכנון אסטרטגי,  -בני קשת 

 דעתו:

 

 עיריית עבור מקרנים של והתקנה לאספקה 22/20' מס פומבי מכרז פרסמה ציונה נס עיריית .1

 "(.המכרזציונה )להלן: "-נס

 

 .11:45בשעה  13.8.2020  נקבע ליום  הצעות להגשה האחרון המועד .2

 

 מעטפות של המציעים הבאים: 3בתיבת המכרזים נמצאו  .3

 מחשבים ורשתות בע"מ. איגל .3.1

 וואן שילוב מערכות בע"מ. .3.2

 .טלקוד מחשבים בע"מ .3.3

 

למסמך א'  13.1לאחר בדיקת מסמכי המכרז ובהתאם לזכותה של העירייה עפ"י פי סעיף  .4

 בתנאי המכרז. ןהמציעות להשלים מסמכים לצורך הוכחת עמידת כל  ולמסמכי המכרז, נדרש

 

 סף שנדרשו במכרז לאחר השלמות המסמכים: טבלת בדיקת עמידת המציעות בתנאי ה להלן .5

 

 איגל מחשבים  מסמכים
 ורשתות בע"מ

וואן שילוב מערכות 
 בע"מ

טלקוד מחשבים 
 בע"מ

מציע אשר הינו עוסק 
מורשה לצורך מע"מ ומנהל 

V V V 



 

 איגל מחשבים  מסמכים
 ורשתות בע"מ

וואן שילוב מערכות 
 בע"מ

טלקוד מחשבים 
 בע"מ

    ספרי חשבונות כחוק.

 V V V מסמכי תאגיד.

מציע העוסק באספקה 
ואחזקה של מקרנים, בעל 

במתן שירותים סיון מוכח ינ
-2017מסוג זה בשנים 

, בהיקף מצטבר של 2019
מקרנים בשנה לפחות  200

לכל הגופים עמם עבד 
המציע גם יחד, ולגוף אחד 

 20ת בהיקף של לפחו
 מקרנים בשנה לפחות

מסמך א'  3.2)סעיף 
 .למסמכי המכרז(

להוכחת האמור נדרש 
מסמכים המציע לצרף 
 ניסיונו.המעידים על 

 

 הושלם V חסר חסר

 

 V V V ערבות בנקאית

קבלה על רכישת מסמכי 
 המכרז

V V V 

    תשובות הבהרה

 

 :כי נמצא המסמכים השלמות לאחר ההצעות מבדיקת .6
 

לא סיפקו   מחשבים ורשתות בע"מ איגלוחברת  "מבע מערכות שילוב וואןחברת  .6.1
במסמך א'  3.2בתנאי סף שבסעיף  ןאת המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת  עמידת

 להשלמת שנדרשו אף על וזאתלצורך כך,  להן שהוקצב הזמן תוך למסמכי המכרז
 אי כיהבקשה להשלמת מסמכים  והובהר להן במכתב אחת מפעם יותר המסמכים

 .הצעותיהן לפסילת להביא עלול הנדרש השלמת
 

השלימה את המסמכים שנתבקשה להשלים והוכיחה  טלקוד מחשבים בע"מחברת  .6.2
 עמידה בתנאי הסף במכרז.

 

 שקלול המחיר המוצע
 

שקלול המחיר המוצע, ייעשה באופן שהמחיר המוצע למקרן על פי  בהוראות המכרז נקבע כי .7
מההצעה, המחיר המוצע לנורת החלפה למקרן, יהווה  50%המפורט במפרט הטכני, יהווה 

מההצעה, המחיר עבור התקנת מקרן אחד כולל קופסת מחברים וכל הכבילה הנלווית,  10%
 מההצעה. 40%המכרז יהווה במפרט הטכני נספח א' למסמכי  2בהתאם למפורט בסעיף 

 
 להלן פירוט המחיר המשוקלל המוצע על ידי המשתתפות במכרז: .8



 

 

איגל מחשבים    
 ורשתות בע"מ

וואן שילוב מערכות 
 בע"מ

טלקוד מחשבים 
 בע"מ

תיאור 
 הפריט

מחיר  משקל
בש"ח 

לפני 
 מע"מ

מחיר 
 משוקלל

מחיר בש"ח 
 לפני מע"מ

מחיר 
 משוקלל

מחיר 
בש"ח 

לפני 
 מע"מ

מחיר 
 משוקלל

 902.5 1,805 650 1,299 606 1,212 50% מקרן

נורת 
החלפה 

 למקרן

10% 387 38.7 390 39 265 26.5 

התקנת 
מקרן אחד 

כולל 
קופסת 

מחברים 
וכל הכבילה 

הנלווית, 
בהתאם 
למפורט 
במפרט 
הטכני 

נספח א' 
למסמכי 

 המכרז

40% 789 315.6 700 280 750 300 

 סה"כ 

 

  2,388 960 2,389 969 2,820 1,229 

 

 :האגף המלצת

 

 מערכות שילוב וואן וחברת מאחרלאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז, 

בתנאי הסף שנקבעו  ןלא הוכיחו עמידת מחשבים ורשתות בע"מ איגל חברתו "מבע

 במכרז ועדת המכרזים מתבקשת לפסול את הצעותיהן.

 

 הינהשמחשבים בע"מ  טלקודחברת  אתכזוכה במכרז  לקבוע בזאת ממליץ אני
 עמדה בתנאי המכרז.ש היחידה המציעה
 
 :החלטה

 
 :עדה מאמצת את המלצת האגף ומחליטהוהו



 

מחשבים  איגלוחברת  "מבע מערכות שילוב וואן חברת לפסול את הצעת .1

 אשר לא הוכיחו עמידתן בתנאי הסף שנדרשו במכרז.ורשתות בע"מ 

 טלקודלהמליץ לראש העיר למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז לחברת  .2

 שהינה המציעה היחידה שעמדה בתנאי המכרז.מחשבים בע"מ 

 

  הישיבה ננעלה!

________________________ 

 יו"ר הוועדה - אריאל אלמוג
 מאשר

 
 

_______________ 
 רה"ע-שמואל בוקסר


