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 2019ספטמבר  11רביעי  יום

 

  ר ו ט ו ק ו ל פ

 4/9/19ישיבת ועדת מכרזים מיום 

 

 - למתן שירותי סיסטם עבור עיריית נס ציונה 2/19  פומבי מס' מכרז
 החלטה

 
 מ"מ יו"ר הועדה -סמדר אהרוני :משתתפים

 חבר הועדה – נאור ירושלמי  
 

 היועצת המשפטית לעירייה -כהן   –עו"ד שולמית מנדלמן  :מוזמנים
 בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים תחום ממונה-שני חסוןעו"ד   
 מנהלת מדור מכרזים -עירית אזרק  

 גזבר –ערן לבב 
 מנהל אגף מחשוב –בני קשת 

 

 בני קשת, מנהל אגף מחשוב :

 ."(המכרזל מתן שירותי סיסטם )להלן: " 2/19' מס פומבי מכרז פרסמה ציונה נס עיריית .1

 .11:00בשעה  .11.6.2019להגשה הצעות   האחרון המועד .2

 הצעות של המציעים הבאים: שתי נמצאו המכרזים בתיבת .3

 וואן שילוב מערכות בע"מ .א

 בע"ממטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות  .ב

 למסמכי' א למסמך 14.2 סעיף פי י"עפ העירייה של לזכותה ובהתאם המכרז מסמכי בדיקת לאחר .4

 .מסמכים המציעה וואן שילוב מערכות בע"מ להשלים  נדרשה, המכרז

 :להצעות מסמכים השלמת של המציעות לאחר  המכרז מסמכי בדיקת ממצאי להלן .5

 

 מסמכיםתנאי סף/

 

ותשתיות מטריקס איי.טי אינטגרציה 

 בע"מ

 

וואן שילוב 

מערכות 

 בע"מ

 V ערבות בנקאית

בערבות הבנקאית שצורפה להצעה של 

 : חברת מטריקס נרשם

 

V 
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 מסמכיםתנאי סף/

 

ותשתיות מטריקס איי.טי אינטגרציה 

 בע"מ

 

וואן שילוב 

מערכות 

 בע"מ

 המחירים למדד צמוד זה כשסכום"

 המדד הוא הבסיס כשמדד...,  לצרכן

 "15.5.19 ביום הידוע האחרון

 : במקום

 

 המחירים למדד צמוד זה כשסכום" 

 המדד הוא הבסיס כשמדד...,  לצרכן

 "11.6.19 ביום הידוע האחרון

 

 ביום הידוע האחרון והמדד מאחר

 המדד הינו( אפריל חודש מדד) 15.5.19

 חודש מדד) 11.6.19 ביום הידוע האחרון

 של בערבות שבוצע לשינוי(, אפריל

מעשית והיא  נפקות אין מטריקס

 התקבלה. 

 

ועל אישור על היותו עוסק מורשה 

 כחוק.ניהול חשבונות 

 

V 

 

V 

 

 בין לפחות שנים 3 של ניסיון בעל

 ותפעול בניהול 2015-2018 השנים

 בשלוש סיסטם שרותי מתן של מלא

 עובדים 1000 לפחות המונות חברות

 .אחת כל

 

V 

 

V 

 

 בכל ישיר באופן העסיק אשר מציע

 15,  2016, 2017, 2018  מהשנים אחת

 מתן בתחום לפחות עובדים

 המבוקשים והעבודות השירותים

 העוסקים עובדים, דהיינו, במכרז

 . סיסטם שרותי במתן

 המציע לעיל כמפורט העובדים מתוך

 אחת בכל והעסיק כיום מעסיק

 5 לפחות  2018, 2017, 2016 מהשנים

 שנים 10 של ניסיון בעלי עובדים

V 

 

V 
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 מסמכיםתנאי סף/

 

ותשתיות מטריקס איי.טי אינטגרציה 

 בע"מ

 

וואן שילוב 

מערכות 

 בע"מ

 שמפורט כפי הסיסטם בתחום ומעלה

 .למסמכי המכרז 'א בנספח

 

התאגיד, מספרו תעודת רישום 

ואישור עו"ד/רו"ח לגבי האנשים 

המוסמכים לחתום בשם התאגיד 

וסמכותם לחייב את התאגיד 

 בחתימתם.

 

V 

 

V 

 

קבלה על רכישת מסמכי המכרז על 

 שם המציע בלבד.

 

V 

 

V 

 

 אישור קיום ביטוחים

 
V 

 

 Vהושלם 

 

שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו 

 על ידי העירייה

 

V 

 

V 

 

 

 להוראות המכרז קביעת ההצעה הזוכה הינה כמפורט להלן:בהתאם  .6

המחיר החודשי הכולל המוצע על ידי המציעים שעמדו בתנאי הסף יחושבו באופן  - ניקוד המחיר

הבא: המחיר החודשי הכולל המוצע הנמוך ביותר, מכלל ההצעות שנמצאו עומדות בדרישות 

נקודות. שאר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי בהתאם ליחסיות גובה כל הצעה  100המכרז, יקבל ציון של 

 )יחס הפוך( בהתאם לנוסחה הבאה:מההצעה הנמוכה ביותר 

 = ניקוד בגין המחיר.  100*   המחיר החודשי הכולל הנמוך ביותר שהוצע

_______________________________ 

 המחיר החודשי הכולל הנבדק

בהוראות המכרז נקבע כי הציע ספק מחיר חודשי הגבוה מהמחיר החודשי המקסימלי לפחות באחת 

 הצעת המציע, תיפסל הצעתו ולא תובא לדיון כלל. השורות בטבלת

 :להלן ניקוד המחיר של המציעים

מטריקס איי.טי אינטגרציה  

 ותשתיות בע"מ

 וואן שילוב מערכות בע"מ

 

 25,999 27,000 מחיר

 100 96.29 ניקוד

 



 

4 

 

 "( "הועדה המקצועיתחברים )להלן:  3 שמנתהוועדה מקצועית מטעם העירייה  -ניקוד האיכות 

 מועמדים מטעם כל מציע.  5בחנה את קורות החיים של המועמדים מטעם המציעים  וראיינה עד 

כל מועמד קיבל ציון המבוסס על התרשמות הועדה המקצועית  על פי קריטריונים כמפורט בטבלה 

להלן. )בהתאם להוראות המכרז הניקוד שינתן לכל סעיף בטבלה הינו ממוצע הניקוד שניתן למועמד 

 סעיף על ידי חברי הועדה המקצועית(.לכל 

 סעיף
מקסימום 

 ניקוד

 נק' 30 התרשמות מניסון קודם

 נק' 10 התרשמות מהסמכות רלווטיות

 נק' 60 התרשמות מהמועמד בראיון אישי

 

 להלן טבלת ניקוד איכות המועמדים על ידי הועדה המקצועית:

 

 
 

שקיבל  את הניקוד הסופי הגבוה ביותר, בהוראות המכרז נקבע כי העירייה תבחר את המועמד 

 ותיתן למציע ניקוד בהתאם בציון האיכות של ההצעה.

 

: הועדה המקצועית בחנה את המענים של כל הספקים והעניקה ניקוד איכות איכות ההצעה ניקוד

 הצעה סופי  לכל הצעה על פי הקריטריונים המפורטים להלן:

 משקל סעיף

 25% התרשמות מניסון החברה

 25% ניסיון מהיקף התמיכה השנינוית המוצעת

)הטוב  לתפקיד הסיסטםהתרשמות מהמועמד 

 מחמישה המועמדים(  

50% 

יוגב יאירשם המועמדגבריאל מישלשם המועמד

ניקודניקוד

80247021התרשמות מנסיון קודם30 נקודות

707707התרשמות מהסמכות רלוונטיות10 נקודות

90548048התרשמות מהמועמד בראיון אישי60 נקודות

8576סיכום

רועי גנדלמןשם המועמדארתור וורובייציקשם המועמד

ניקודניקוד

80249027התרשמות מנסיון קודם30 נקודות

808909התרשמות מהסמכות רלוונטיות10 נקודות

85519557התרשמות מהמועמד בראיון אישי60 נקודות

8393סיכום

סטניסלב רפפורטשם המועמדמשה כהןשם המועמד

ניקודניקוד

80247021התרשמות מנסיון קודם30 נקודות

808808התרשמות מהסמכות רלוונטיות10 נקודות

90547042התרשמות מהמועמד בראיון אישי60 נקודות

8671סיכום

סעיף מקסימום ניקוד

סעיף מקסימום ניקוד

סעיף מקסימום ניקוד

חסר ניסיון בתחומים רלוונטיים

וואן שילוב מערכות בע"מ

וואן שילוב מערכות בע"מ

קצת חסר שקט לגבי התאמה אישית, אפקט שטוח

מטריקס איי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ

מטריקס איי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ

מטריקס איי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ

התרשמות מהמועמד בראיון אישי

וואן שילוב מערכות בע"מ
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 להלן ניקוד איכות ההצעה הסופי שניתן למציעים על ידי הועדה המקצועית:

 

 

 

 יפסול את ההצעה כולה. 85בהוראות המכרז נקבע כי ניקוד איכות כולל של מתחת ל 

 

 ניקוד המחיר וניקוד האיכות  ישוקללו  על פי היחס הבא:  בהוראות המכרז נקבע כי –הציון הסופי 

 

 ציון משוקלל שקלול ניקוד רכיב

ניקוד מחיר ההצעה 

 הסופי

 [1סעיף  -נספח ג ]

 

30% 

 

 ניקוד איכות ההצעה

 הסופי

 [2סעיף  -נספח ג ]

 

70% 

 

 סופיציון 
 

100% 
 

 

 הסופי שניתן למציעים:להלן טבלת הציון 

 משקל רכיב

מטריקס 

 ציון

 מטריקס 

 ציון סופיוואן  ציוןוואן   ציון סופי

ניקוד מחיר ההצעה 

  30.00  100.00  28.89  96.29 30% (1סעיף -הסופי )נספח ג

ניקוד איכות ההצעה 

  67.55  96.50  65.10  93.00 70% (2סעיף -הסופי )נספח ג

  97.55    93.99   100% ציון סופי

 

  

ניקודניקודסעיףמשקל

1002510025התרשמות מנסיון החברה25%

1002510025נסיון מהיקף התמיכה השנינוית המוצעת25%

86439346.5התרשמות מהמועמד לתפקיד הסיסטם )הטוב מחמישה מועמדים(50%

93.0096.50סיכום

וואן שילוב מערכות בע"ממטריקס איי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ

מנקדי המערכת מנקדי מערכת
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בהוראות המכרז נקבע כי כהצעה הזוכה תומלץ לועדת המכרזים זו אשר קיבלה את  -ביעת ההצעה הזוכהק

 יביא המציע מטעם ביותר הגבוה הסופי הניקוד את שקיבל המועמד החלפת הציון הסופי הגבוה ביותר וכי

 .הזכיה לביטול

. 

 המלצת האגף 

 

חברת וואן שילוב  את במכרז כזוכה לקבוע ציםממלי ולאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז אנ

  .ביותר בעלת הניקוד הגבוה הינה והצעתה המכרז בתנאי עמדה אשר  מערכות בע"מ

יבוצעו באמצעות המועמד גנדלמן רועי שקיבל את הניקוד הסופי הגבוה ביותר העבודות נשוא המכרז 

.מטעם המציעה  

 

 החלטה

 

  למסור את בצוע העבודותלהמליץ לראש העיר  הועדה מאמצת את המלצת האגף ומחליטה

חברת וואן שילוב מערכות בע"מל  

 הישיבה ננעלה!
 
 
 

 


