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 2021 דצמברב 22ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 
לתחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות )"בילבורד"(  – 1/284מכרז פומבי מס' 

 הומתן הרשאה לפרסום על מתקנים אלו בעיר נס ציונ

 החלטה 
 

מ"מ יו"ר הוועדה ומ"מ  –סמדר אהרוני , יו"ר הוועדה –: אריאל אלמוג חברי הוועדה
 .רה"ע

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

היועץ  -שי קידר, מכרזים והתקשרויותממונה תחום בכיר  - עווד
 רכזת מכרזים. -דנה לבני המקצועי המלווה למכרז, 

 
, הוועדה קיימה את הישיבה באמצעות "זום" )פלטפורמה לשיח קבוצתי בהסכמת הנוכחים

 בווידאו(.

 :דעתו בפני הועדה את חוות הציג, היועץ המקצועי המלווה למכרז, שי קידרמר 

פרסמה עיריית נס ציונה )להלן: "העירייה"( את המכרז שבנדון  2021במהלך חודש נובמבר  .1

 .)להלן: "המכרז"(

 

המכרז הינה תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות, ומתן הרשאה לפרסום על  מטרת .2

 .ציונה-מתקנים אלו בעיר נס

 
 :במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, נמצא כי הוגשו הצעות של המשתתפים הבאים .3

 
 הקבוצות אליהם הוגשה הצעה שם המציע

מבט ראשון פרסום 
 חוצות בע"מ 

  ₪ 3,610 – 1הצעה קבוצה 
  ₪ 30,077 – 2הצעה קבוצה 

 לא הוגשה הצעה  – 1הצעה קבוצה  חוצות זהב בע"מ 
  ₪ 34,555 – 2הצעה קבוצה 

מקסימדיה פרסום 
 חוצות בע"מ 

 לא הוגשה הצעה  – 1הצעה קבוצה 
  ₪ 25,555 – 2הצעה קבוצה 

 לא הוגשה הצעה  – 1הצעה קבוצה  רפיד ויז'ן בע"מ
 ₪ 32,800 – 2הצעה קבוצה 

 
 

 ההצעות נבדקו מההיבט הטכני, הצעות מחיר והמשפטי על ידי הח"מ להלן ממצאי הבדיקות. .4
 

 מצ"ב טבלת בדיקה מרכזת ומסומנת כנספח א'. 
 

 מובא לעיונכם ממצאי בדיקת מסמכי המציעים:  .5
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פרסום חוצות בע"מ" הגישה הצעה הכוללת את שתי קבוצות מבט ראשון "חברת  .5.1

למסמכי המכרז יש להכפיל את ההצעה  3.3הוראות סעיף המתקנים, ומשכך על פי 

 )לצרכי חישוב בלבד(. 1.1במקדם 

 הצעתה היא ההצעה היחידה.  1עבור קבוצת המתקנים   .5.2

נמצאת בירידה מתמדת לרוחב כל  1כמות המתמודדים בתחום של קבוצת מתקנים  .5.3

נדרשת  השוק. התחום הזה דורש השקעות כספיות גבוהות יחסית. גם במכרז הנוכחי

 אלפי שקלים בהחלפת מתקנים.  500להשקיע מעל  1החברה הזוכה בקבוצה 

חברת מבט ראשון היא חברה מנוסה וכפי שניתן לראות בהמשך פועלת בערים מרכזיות  .5.4

 .בארץ

, על אף היותה ההצעה 1את הצעתה לקבוצת מתקנים לאור זאת אנו ממליצים לקבוע  .5.5
 היחידה.

)הצעה העומדת על  1.1, גם אם נכפיל את ההצעה במקדם 2עבור קבוצת מתקנים  .5.6

היא  "לצרכי חישוב בלבד(, עדיין הצעתה של חברת "חוצות זהב בע"מ ₪ 33,085סך

 ההצעה הגבוהה ביותר.

על פי בדיקתנו ובהתאם להנחיות המכרז אנו ממליצים להכריז על חברת "מבט ראשון פרסום  .6

ועל חברת "חוצות זהב בע"מ" כזוכה בקבוצת  ,1בקבוצת המתקנים חוצות בע"מ" כזוכה 

 .2המתקנים 

 

 :החלטה .7
 

ומחליטה  היועץ,לאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז הוועדה מאמצת את המלצת 

מבט ראשון פרסום חוצות  למציע למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרזלהמליץ לראש העיר 

 חוצות זהב בע"מ ולמציע ,על אף היותה ההצעה היחידה ,1 כזוכה בקבוצת המתקנים, בע"מ

 ינםכנדרש, תוך עמידה בתנאי הסף, וה ןהצעת ושהגי, אשר 2כזוכה בקבוצת המתקנים 

 ביותר בהתאם לכללי המכרז. הות הגבות המחיר ואת הצע ואשר הגיש יםהמציע

 
 

 הישיבה ננעלה!

 

________________________ 
 יו"ר הוועדה -אריאל אלמוג 

 
 תמאשר

 
_________________________ 

 רה"עסגנית ומ"מ  –סמדר אהרוני 
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 טבלת בדיקת הצעות -נספח א'

 

 

מסמכיםסעיף

מבט ראשון

פרסום חוצות 

בע"מ

חוצות זהב

 בע"מ

מקסימדיה

פרסום

חוצות בע"מ

רפיד

ויז'ן 

בע"מ

אמדן

 הרשות

צורףצורףצורףצורףתעודת עוסק מורשה12.1

צורףצורףצורףצורףניהול פנקסי חשבונות12.1

צורףצורףצורףצורףניכוי מס במקור12.1

צורףצורףצורףצורףנסיון12.2

צורףצורףצורףצורףתעודת התאגדות12.3

צורףצורףצורףצורףזכויות חתימה12.3

צורףצורףצורףצורףקבלה 12.4

צורףצורףצורףצורףערבות בנקאית13.1

צורףצורףצורףצורףמסמך תשובות הבהרה

נסיון והמלצות

בשנים רלוונטיות:

רעננהאזורתל אביבראשלצ

רחובותגבעת שמואלנשררחובות

באר-יעקבראשלצרעננהאריאל

עפולהראשלצנתניה

רעננהנס ציונה

      4,000            3,610הצעה קבוצה 1

    25,000    32,800         25,555      34,555          30,077הצעה קבוצה 2
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