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משתתפים ה"ה: יו"ר וועדת מכרזים- אופירה יוחנן וולק, חן קראוס, משה חיים, אמיר בדראן. 

חסרים ה"ה: רועי אלקבץ, עבד אבו שחאדה, אייל אקרמן, ליאור שפירא. 

נוכחים ה"ה: עו"ד שני לוי גצוביץ; יגאל סקורצ'רו, אילה נעים אייל, זהבה קמיל, גלית אברהם, נגה שרון, נועם 

ירון. 

מזכירת הוועדה: ליטל פחטר, רו"ח. 

מרכזת הוועדה: מורן יוספי לוי 

החלטה  נושא  יחידה  מס' החלטה  מס' פניה 

 

בהיעדר קוורום נדרש במועד פתיחת הישיבה, הישיבה נפתחה 15 דקות לאחר מכן בהתאם להחלטת המועצה. 

 
הפרוטוקול אינו מתומלל, אלא מציג את עיקרי הדברים 

עמוד 1 מתוך 25 
 

עמידה בתנאי הסף, 
ניקוד איכות  מסגרת פומבי מספר 213/2022 לאספקת  אגף רכש    .638 ופתיחת ההצעות 1.   ביגוד, הנעלה ומוצרי טקסטיל ובטיחות  הכלכליות לפרקים ולוגיסטיקה  ליחידות העירייה 

א' ו-ב' 
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החלטה מספר 638 

עמוד 2 מתוך 25 
 

 

 

פניית האגף: 

1. העירייה פרסמה ביום 23.3.2022 מכרז מסגרת פומבי מס' 213/2022 לאספקת ביגוד, הנעלה ומוצרי טקסטיל 

ובטיחות ליחידות העירייה. המכרז מורכב משלושה פרקים :  

פרק א' – ביגוד, מדים ונלווים.  

פרק ב' – ביגוד והנעלה טקטיים וביגוד ייצוגי.  

ופרק ג' – נעלי עבודה, נעלי בטיחות.  

המכרז משלב איכות ומחיר.  

2. תיבת המכרזים נפתחה ביום 18.5.2022 בנוכחות סגן ראש העיר אלחנן זבולון, ונמצאו בה מעטפת האומדן ו- 6 

מעטפות של המשתתפים הבאים:  

משתתף מס' 1 במכרז – " ניו גינס בע"מ " 

משתתף מס' 2 במכרז – " אינטרו בטיחות בע"מ " 

משתתף מס'  במכרז 3 – " קולנוע חדש בע"מ " 

משתתף מס' 4 במכרז – " וורקר בע"מ " 

משתתף מס' 5 במכרז – " גרונדמן ושות' שיווק מוצרי ספורט בע"מ "  

משתתף מס' 6 במכרז – " יונידרס תדמית בע"מ " 

מעטפת האומדן והמעטפות של ההצעות הכלכליות של המשתתפים הוחזרו לתיבת ההצעות עד לאחר סיום שלב 
בחינת האיכות. 

 

3. בסעיף 1 לפרק ג' למכרז - קריטריונים לבחינת ההצעות, נקבע כי כל פרק יבחן בשני שלבים :  

שלב א' - בחינת איכות ההצעה הכולל בדיקת דוגמאות בהתאם לפרמטרים אשר נקבעו בסעיף 4 לפרק ג' למכרז 

– קריטריונים לבחינת הצעות אשר במסמכי המכרז.   

שלב ב' – פתיחת ההצעות הכלכליות ובחירת הזוכים בהתאם לשקלול שנקבע במסמכי המכרז.  

מסגרת פומבי מספר 213/2022 לאספקת ביגוד, הנעלה ומוצרי טקסטיל ובטיחות ליחידות העירייה 

4. עוד נקבע במכרז בסעיף 5.3 לפרק ג' – קריטריונים לבחינת הצעות, כי העירייה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי רשאית 

להכריז על :  

בפרק א' - ביגוד, מדים ונלווים – זוכה אחד. 

בפרק ב' - ביגוד והנעלה טקטיים וביגוד ייצוגי - זוכה אחד בכל אחת מהקבוצות א'-ו'. 

בפרק ג'- נעלי עבודה, נעלי בטיחות - זוכה אחד לכל אחד מהפריטים. 

האמור בסעיף זה מותנה בגובה הצעות המחיר של משתתפי המכרז שתתקבלנה בעירייה ובשיקולים אחרים של 

ועדת המכרזים. 

5. ועדת המכרזים מס' 96 בישיבתה מיום 28.6.22, החלטה מס' 587 אישרה לפנות למשתתפי במכרז לצורך שיוך 

והשלמת דוגמאות וזאת לעניין בדיקת האיכות ועמידת המשתתפים בתנאי הסף.  
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6. להלן תוצאות בדיקת עמידת המשתתפים במכרז בתנאי הסף בפרק א' ובפרק ב' של המכרז )פרק ג', הקריטריונים 

עמוד 3 מתוך 25 
 

לבחינת ההצעות(, לאחר הליך השלמת מסמכים שאושר ע"י יו"ר הועדה, מוצגות בטבלאות שלהלן: 

מסמכים נדרשים 

משתתף 
במכרז מס' 1 - 
ניו גינס בע"מ  

משתתף 
במכרז מס' 
2 - אינטרו 
בטיחות 
בע"מ  

משתתף 
במכרז מס' 
3 - קולנוע 
חדש בע"מ 

משתתף 
במכרז 
מס' 4 - 
וורקר 
בע"מ 

משתתף במכרז 
מס' 5 - 

גרונדמן ושות' 
שיווק מוצרי 
ספורט בע"מ 

משתתף 
במכרז 
מס' 6 - 
יונידרס 
תדמית 
בע"מ 

מסמך הצהרת המשתתף 
במכרז, המצורף בנספח מס' 

1 למכרז. 
V V V V V V 

ערבות למכרז = נספח 2 
 V V V V V Vלמכרז 

טופס אישור על קיום 
ביטוחים, המצורף בנספח 
מס' 5 מכרז חתום ע"י 

 
 VV V V V V 

המשתתף במכרז. 
טופס הצהרה על מעמד 

משפטי מצורף בנספח מס' 6 
למכרז. 

V V V V V V 

 V V V V V Vדוח רשם חברות 

עוסק מורשה / ניכוי מס 
V V V V V V  במקור

אישור לפי סעיף 2 לחוק 
 V V V V V Vעסקאות גופים ציבוריים, 

התשל"ו - 1976 .  
קבלה המאשרת את רכישת 
מסמכי המכרז - אישור 

תשלום  
V V V V V V 

 V V V V V Vשאלות הבהרה 1 

V  V V V V V  נספח ה - פרטיות
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תנאי סף כלליים לכל הפרקים: 

עמוד 4 מתוך 25 
 

משתתף תנאי סף סעיף 
במכרז 
מס' 1 - 
ניו גינס 
בע"מ  

משתתף 
במכרז 
מס' 2 - 
אינטרו 
בטיחות 
בע"מ  

משתתף 
במכרז מס' 
3 - קולנוע 
חדש בע"מ 

משתתף 
במכרז 
מס' 4 - 
וורקר 
בע"מ 

משתתף 
במכרז 
מס' 5 –
גרונדמן 
ושות' 
שיווק 
מוצרי 
ספורט 
בע"מ 

משתתף 
במכרז מס' 6 
- יונידרס 

תדמית בע"מ 

לא נכללה בדו"ח הכספי   3/4  
השנתי המבוקר של  
המשתתף במכרז - ככל שהוא  
מאוגד כחברה - בשנת  
הדיווח האחרונה בה חתם  

 V המשתתף במכרז על דוחות 
מבוקרים ולא מוקדם משנת 
2019, 'אזהרת עסק חי' או 

 V V V V V  הערת עסק חי' וממועד'
החתימה על הדו"ח הכספי 
השנתי ועד למועד האחרון 
להגשת ההצעות לא חל שינוי 
מהותי לרעה במצב העסקי 
של המשתתף במכרז המאוגד 
כחברה עד כדי העלאת 
ספקות ממשיים לגבי המשך 

קיומו כ"עסק חי". 
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תנאי סף לפרק א' - ביגוד ומדים נלווים 

עמוד 5 מתוך 25 
 

משתתף תנאי סף סעיף 
במכרז 
מס' 1 - 
ניו גינס 
בע"מ  

משתתף 
במכרז 
מס' 2 - 
אינטרו 
בטיחות 
בע"מ  

משתתף 
במכרז 
מס' 3 - 
קולנוע 
חדש 
בע"מ 

משתתף 
במכרז 
מס' 4 - 
וורקר 
בע"מ 

משתתף 
במכרז 
מס' 5 - 
גרונדמן 
ושות' 
שיווק 
מוצרי 
ספורט 
בע"מ 

משתתף 
במכרז 
מס' 6 - 
יונידרס 
תדמית 
בע"מ 

למשתתף במכרז ניסיון מוכח באספקת  3/1/1 
ביגוד כללי מהסוגים המפורטים בנספח 
ג' לחוזה - טופס הצעת המחיר בפרק א' 
)כולם או חלקם(, בהיקף כספי שנתי 
מצטבר של 1,000,000 ₪ לפחות וזאת 
2020 ו-2021, כאשר במהלכן סיפק  Vבשנתיים מתוך השנים 2018, 2019, 
המשתתף במכרז ללפחות 2 לקוחות, 
כדוגמת: ארגון / תאגיד ציבור / רשות 
מקומית / משרד ממשלה וכו', בהיקף 
שנתי מינימלי של 400,000 ₪ ללקוח 

לא הוגשה אחד. 
הצעה 
 לפרק זה 

 
  

לא 
הוגשה 
הצעה 
לפרק 
 זה 

V 

 

 לא 
הוגשה 
הצעה 
 לפרק זה 

V 

 

למשתתף במכרז חנות לאספקת הביגוד  3/1/2 
V V V  ,הנדרש בתחום העיר תל-אביב-יפו

לרבות נגישות לתחבורה ציבורית.  
למשתתף במכרז יכולת מוכחת לספק  3/1/3 
את השירותים הנלווים לאספקת 

הביגוד נשוא מכרז זה, למספר רב של 
לרשותם יעמדו שני תאי מדידה לפחות  V V Vלקוחות )עד 150 איש ביום(, אשר 

וכן יכולת מוכחת למתן מענה למידות 
חריגות קטנות/גדולות וכן יכולת לבצע 

תיקוני תפירה בתוך 48 שעות. 
  V   V  X המשתתף במכרז נדרש לעמוד בציון  3/1/4

 איכות עובר בהתאם לאמור בסעיף 4.1.4 
ציון 

 
ציון 

 
ציון "לא  "עובר"  "עובר"לפרק זה .  עובר"  
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תנאי סף לפרק ב' - ביגוד והנעלה טקטיים וביגוד ייצוגי 

עמוד 6 מתוך 25 
 

משתתף תנאי סף סעיף 
במכרז 
מס' 1 - 
ניו גינס 
בע"מ  

משתתף 
במכרז 
מס' 2 - 
אינטרו 
בטיחות 
בע"מ  

משתתף 
במכרז מס' 
3 - קולנוע 
חדש בע"מ 

משתתף 
במכרז 
מס' 4 - 
וורקר 
בע"מ 

משתתף 
במכרז 
מס' 5 - 
גרונדמן 
ושות' 
שיווק 
מוצרי 
ספורט 
בע"מ 

משתתף 
במכרז מס' 6 
- יונידרס 

תדמית בע"מ 

 3/2/1 תנאי סף למשתתף במכרז 
לאספקת ביגוד והנעלה 
טקטיים – פריטים 1-15 

למשתתף במכרז ניסיון מוכח 
באספקת פריטים 1-15 )כולם 
לא עומד או חלקם( המפורטים  בנספח  בניסיון ג' לחוזה/נספח 7 למכרז -  תנאי הסף טופס הצעת המחיר, בפרק ב' – ביגוד טקטי וביגוד ייצוגי 
בקבוצות להן הוא מבקש 
להגיש הצעתו, בהיקף של 

לפחות 300 יח' במצטבר לשנה 
וזאת בשנתיים מתוך השנים 
2018, 2019, 2020 ו-2021 . 

 
 
 
 

לא הוגשה 
הצעה 
לפרק זה 

 
 
 
 
 
 

 VV V V 

  

תנאי סף למשתתף במכרז  3/2/2 
לאספקת ביגוד ייצוגי – 

פריטים 16-19למשתתף במכרז 
ניסיון מוכח באספקת פריטם 

16-19 )כולם או חלקם( 
המפורטים בטופס הצעת 

המחיר-נספח ג' לחוזה/נספח 7 
למכרז, בפרק ב' - ביגוד טקטי 
וביגוד ייצוגי, בהיקף כספי 
שנתי מצטבר של 500,000 ₪ 
לפחות, וזאת בשנתיים מתוך 
השנים הקלנדריות 2018, 
2019, 2020 ו- 2021, כאשר 
במהלכן סיפק המשתתף 
במכרז ללפחות 2 גופים או 
חברות, כדוגמת: ארגון / 

תאגיד ציבור / רשות מקומית / 
משרד ממשלה וכו', בהיקף 
שנתי מינימלי של 200,000 ₪ 

ללקוח אחד. 

 
 
 
 
 
 
 
 

לא הוגשה 
הצעה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V V  לפרק זה

לא הוגשה 
הצעה 

לפרק זה 

לא הוגשה 
הצעה לפרק 
זה 

ציון איכות -   3/2/3
המשתתף במכרז נדרש להגיש 
דוגמאות העומדות בדרישות 
נספח ב' לחוזה – המפרט 

הטכני לכל פריטי הקבוצה לה 
הוא בוחר להגיש את הצעתו, 
לצורך בחינת ציון איכות 

בהתאם לאמור בסעיף 4.2.3 
בפרק זה בכלל וניקוד מינימום 

 X
 הצעתו 

לא נבדקה 
היות ואינו 
עומד 
בתנאי 

הסף 3.2.1 

 X
לא השלים 
הדוגמאות 
והודיע כי 
לא יוכל 

להשלים את 
הדוגמאות 
הנדרשות.  

  X
הדוגמאות 
שהתקבלו 
לא עמדו 
בבחינת 
איכות 
נדרשת.  

  X
 לא 

השלים 
הדוגמאות 
למרות 
פניות 
חוזרות 
ונשנות. 

קבוצות א'-
 V :'ה

 X - 'קבוצה ו
 הדוגמאות 

שהתקבלו עמדו  
בדרישות בדיקת 
האיכות למעט 
קבוצה ו'- ביגוד 

ייצוגי.  
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עמוד 7 מתוך 25 
 

משתתף תנאי סף סעיף 
במכרז 
מס' 1 - 
ניו גינס 
בע"מ  

משתתף 
במכרז 
מס' 2 - 
אינטרו 
בטיחות 
בע"מ  

משתתף 
במכרז מס' 
3 - קולנוע 
חדש בע"מ 

משתתף 
במכרז 
מס' 4 - 
וורקר 
בע"מ 

משתתף 
במכרז 
מס' 5 - 
גרונדמן 
ושות' 
שיווק 
מוצרי 
ספורט 
בע"מ 

משתתף 
במכרז מס' 6 
- יונידרס 

תדמית בע"מ 

לסעיף כקבוע בסעיף 4.2.3.7 
לפרק זה.  
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7.  פירוט השלמות המסמכים המהותיים לעניין הוכחת העמידה בתנאי הסף של המשתתפים הבאים למעט 

בדיקת האיכות )סעיפים 3.1.4, 3.2.3, 3.3.2 ו- 3.3.4( לעניין פרקים א' ו-ב' של המכרז תפורט להלן: 

עמוד 8 מתוך 25 
 

7/1. משתתף מס' 1 - ניו גינס בע"מ )הגיש לכל הפרקים ( 

פרק א' – ביגוד ומדים נלווים 

- לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.1.1 לפרק ג' - – התקבלו מסמכים אך 

הסכומים לשנים 2019 ו-2020 לא הסתכמו לסך של 1,000,000 ₪ לפחות, כפי הנדרש. המשתתף נדרש 

להשלים היקפי אספקת הביגוד, כמתבקש בתנאי סף זה, בהתאם לדוגמת נוסח האישור שצורפה כנספח 8 

במסמכי המכרז – המסמך התקבל ונמצא תקין.  

- לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.1.2 לפרק ג' -  המשתתף במכרז הגיש טופס 

ארנונה על עסק ברשות מקומית ראשון לציון, המשתתף נדרש להגיש מסמך המעיד על רשות/בעלות בחנות 

לאספקת ביגוד בתחום תל אביב-יפו – המסמך התקבל ונמצא תקין.   

פרק ב' – ביגוד והנעלה טקטיים וביגוד ייצוגי 

- תנאי סף למשתתף במכרז לאספקת ביגוד והנעלה טקטיים – פריטים 1-15 -  

לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.2.1 לפרק ג' - המשתתף במכרז הגיש ניסיון 

של 300 יח' עבור שנת 2021 בלבד, ונדרש להשלים שנה נוספת אחת לפחות - המשתתף במכרז הודיע 

לעירייה בדוא"ל מיום 10.07.222 כי אין ביכולתו להוכיח ניסיון של שנתיים לפרק זה, משכך אינו עומד 

בתנאי הסף לפרק ב'. 

המשתתף במכרז עומד בתנאי הסף לפרק א' של המכרז.  

7/2. משתתף במכרז מס' 3 - קולנוע חדש בע"מ )הגיש לפרק ב' ו- ג'( 

- פרק ב' -ביגוד והנעלה טקטיים וביגוד ייצוגי / פרק ג'- נעלי עבודה, נעלי ספורט ונעלי בטיחות  

המשתתף במכרז הגיש מסמך אחד בהתאם לנספח מס' 8 המתייחס הן לעמידה בתנאי הסף 3.2.2 )המתייחס 

לפרק ב'( והן לתנאי הסף 3.3.1 )המתייחס לפרק ג'( מבלי לציין לאיזה סעיף עמידה בתנאי הסף מתייחס 

הניסיון – המשתתף התבקש להגיש המסמך, לסמן/למחוק את המיותר ובמידה וסופקו לאותו מזמין עבודות 

הפריטים הנדרשים להוכחת ניסיון במספר פרקים, יש להגיש מסמך נפרד לכל אחד מהפרקים ולמחוק 

המיותר כפי שנדרש במסמך - הושלם.  

- כללי לכל הפרקים –  

בהתאם לתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.4 לפרק ג' - קריטריונים לבחינת הצעות למסמכי המכרז, נדרש 

המשתתף במכרז להגיש דיווח רואה חשבון "עסק חי" כדוגמת נספח 11 למכרז – המשתתף נדרש להגיש את 

הנוסח המעודכן כפי שמופיע בקובץ ההבהרות - הושלם.  

המשתתף השלים את הנדרש, ומשכך עומד בתנאי הסף לפרק ב' של המכרז. 

7/3. משתתף במכרז מס' 4 - וורקר בע"מ )הגיש לכל הפרקים( 

- פרק א'- ביגוד ומדים נלווים/פרק ב'-ביגוד והנעלה טקטיים וביגוד ייצוגי/פרק ג'-נעלי עבודה, נעלי ספורט 

ונעלי בטיחות  
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הוגשו ארבעה מסמכים בהתאם לנספח מס' 8 להוכחת עמידה בתנאי הסף מס'  3.1.1 )המתייחס לפרק ב'(  

ו/או 3.2.2 )המתייחס לפרק ב'(  ו/או 3.3.1 )המתייחס לפרק ב'( לפרק ג' למסמכי המכרז ולא ברור לאיזה 

תנאי סף הוגשו המסמכים -יש להגיש המסמכים ולסמן/מחוק את המיותר – הושלמו המסמכים.  

 פרק ב' – ביגוד והנעלה טקטיים וביגוד ייצוגי ▪

עמוד 9 מתוך 25 
 

- לצורך עמידת המשתתף בתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.2.1 לפרק ג' למסמכי המכרז- הוגש אישור אשר אינו 

תואם לנדרש,  יש להשלים אישור מטעם המזמין, כנדרש המאשר כי המשתתף במכרז הינו בעל הניסיון 

הנדרש – הושלם.  

המשתתף השלים את הנדרש, ומשכך עומד בתנאי הסף לכל הפרקים. 

7/4. משתתף במכרז מס' 5 - גרונדמן בע"מ )הגיש לפרק ב'( 

- פרק ב' – ביגוד והנעלה טקטיים וביגוד ייצוגי 

לצורך עמידת המשתתף בתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.2.1 לפרק ג' למסמכי המכרז- הוגש אישור אשר אינו 

תואם לנדרש,  יש להשלים אישור חתום מטעם המזמין, כנדרש, המאשר כי המשתתף במכרז הינו בעל הניסיון 

הנדרש - הושלם.  

- בהתאם לתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.4 לפרק ג' - קריטריונים לבחינת הצעות למסמכי המכרז, נדרש 

המשתתף במכרז להגיש דיווח רואה חשבון "עסק חי" כדוגמת נספח 11 למכרז - יש להגיש את הנוסח 

המעודכן כפי שמופיע בקובץ ההבהרות - הושלם.  

- המשתתף השלים את הנדרש, ומשכך עומד בתנאי הסף לפרק ב' )למעט קבוצה ו' הביגוד הייצוגי(. 

7/5. משתתף במכרז מס' 6 - יונידרס תדמית בע"מ )הגיש לכל הפרקים( 

 פרק א'-ביגוד ומדים נלווים/פרק ב'-ביגוד והנעלה טקטיים וביגוד ייצוגי/פרק ג'-נעלי עבודה, נעלי ספורט -

ונעלי בטיחות  

הוגשו חמישה מסמכים בהתאם לנספח מס' 8 להוכחת עמידה בתנאי הסף מס' 3.1.1 ו/או 3.2.2 ו/או 3.3.1 

לפרק ג' למסמכי המכרז, מתוכם בשלושה מסמכים ולא ברור לאיזה תנאי סף להוכחת הניסיון, הוגשו 

המסמכים - המשתתף התבקש להגיש המסמך, לסמן/למחוק את המיותר ובמידה וסופקו לאותו מזמין 

עבודות, הפריטים הנדרשים, להוכחת ניסיון במספר פרקים, יש להגיש מסמך נפרד לכל אחד מהפרקים 

ולמחוק המיותר כפי שנדרש במסמך – הושלם.  

- בהתאם לתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.4 לפרק ג' - קריטריונים לבחינת הצעות למסמכי המכרז, נדרש 

המשתתף במכרז להגיש דיווח רואה חשבון "עסק חי" כדוגמת נספח 11 למכרז – יש להגיש את הנוסח 

המעודכן כפי שמופיע בקובץ ההבהרות - הושלם.  

המשתתף השלים את הנדרש, ומשכך עומד בתנאי הסף בפרקים א' ו-ב'. 

8. בחינת איכות ההצעה לעניין פרקים א' ו-ב' :  

בחינת האיכות לפרק א'-ביגוד, מדים ונלווים, פרק ב' - ביגוד והנעלה טקטיים וביגוד ייצוגי   

8.1.  תנאי הסף הקבוע בסעיף  3.1.4 לעניין פרק א' ותנאי הסף הקבוע בסעיף 3.2.3 לעניין פרק ב' קובעים כדלקמן:  
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פרק א' - " 3.1.4 המשתתף במכרז נדרש לעמוד בציון איכות עובר בהתאם לאמור בסעיף 4.1.4        לפרק 

זה." 
פרק ב' - " 3.2.3 המשתתף במכרז נדרש להגיש דוגמאות העומדות בדרישות נספח ב' לחוזה – המפרט 
הטכני לכל פריטי הקבוצה לה הוא בוחר להגיש את הצעתו, לצורך בחינת ציון איכות 
בהתאם לאמור בסעיף 4.2.3 בפרק זה בכלל וניקוד מינימום לסעיף כקבוע בסעיף 4.2.3.7 

לפרק זה."  
 

8.2. לצורך בחינת האיכות, נדרשו המשתתפים במכרז להגיש דוגמאות, בהתאם למפרט הטכני ולפרק לו הגישו 

את הצעתם, עד למועד האחרון להגשת ההצעות וכדלקמן:   

8.2.1. פרק א' - ביגוד, מדים ונלווים )זוכה לפרק(:   
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 "X"משתתף במכרז אשר ביקש להגיש הצעה לפרק א', נדרש להגיש דוגמאות לכל הפריטים שסומנו ב

בטבלת טופס הצעת המחיר לפרק א' ובמידות כדלקמן: ביגוד - נשים- M/40 , גברים – L/44 , נעלים – 

גברים – 44/43, נשים 38/39 וזאת בהתאמה לסימון המידה המצוין בכל מפרט. 

8.2.2. פרק ב' – ביגוד והנעלה טקטיים וביגוד ייצוגי )זוכה לקבוצת פריטים( :  

העירייה הציגה בפני משתתפי המכרז דוגמאות לאיכות הנדרשת בתצוגה בחדר ייעודי בו יכלו 

המשתתפים במכרז לצפות בדוגמאות, כאב טיפוס לאיכות הנדרשת במכרז. הדוגמאות לכל פרטי 

הביגוד שהוצגו היו עפ"י סט מידות סטנדרטי המותאם גם לתוצרת חו"ל. 

משתתף במכרז שביקש להגיש הצעה לפרק ב', נדרש להגיש 4 דוגמאות זהות מכל פריט )ביגוד או 

 ,44/L  - הנעלה או אביזרים( בהתאם לקבוצה אליה ביקש להגיש הצעתו, במידות : ביגוד – גברים

נשים – M/40,  נעלים – 44/43 , וזאת בהתאמה למפרט הטכני בפרק ב' והדוגמאות שיוצגו ע"י 

העירייה.  

8.3. בסעיף 4.1.4.3 ובסעיף 4.2.3.6 נקבע כי מועד הגשת הדגמים הינו עד למועד האחרון להגשת ההצעות.  

8.4. בדיקת ניקוד האיכות בוצעה ע" ועדה עירונית המורכבת מיועצת מומחה בתחום הטקסטיל, יועץ בטיחות 

בעבודה ובעלי תפקידים רלוונטיים ועוד.    

8/5. עמידה בתנאי הסף 3.1.4 – בדיקת איכות לפרק א' – ביגוד, מדים ונלווים: 

8/5/1 בסעיף 4.1.4.4 בפרק ג' למסמכי המכרז, נקבע כי "בבחינת איכות ההצעה המוגשת לפרק א'- ביגוד 

כללי ומדי פיקוח, טבלה 1 – בטופס הצעת המחיר, שתיערך ע"י ועדה מטעם העירייה, יובאו בשקול 

דעת העירייה בין השאר, בדיקת רמת התאמת הדוגמאות של המשתתפים במכרז לדרישות העירייה 

ודרישות המפרט הטכני על פי אמות המידה שבטבלה.. ".  

8.5.2 להלן ריכוז תוצאות בדיקת האיכות שבוצעה לדוגמאות שהתקבלו לאחר הליך השלמת דוגמאות ושיוכן 

בהתאם לטבלה שפורטה בסעיף 4.1.4 לפרק ג' למסמכי המכרז: פרק א' - ביגוד, מדים ונלווים – מצ"ב 

טבלה. 
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בדיקת איכות – פרק א' -  ביגוד, מדים ונלווים 
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משתתף  משתתף  משתתף  פירוט הפרמטר   ניקוד  משקל  הפרמטר  מס"ד 

מס' 6  מס' 4  מס' 1-  מינימום  בניקוד 

יונידרס  וורקר  לסעיף  ניו גינס  האיכות 
תדמית  בע"מ  בע"מ  הכולל 

בע"מ 

בחינה ויזואלית של   16%  20% מראה הבד 1. 
מראה הבד  והתאמת הרכבו 

בדיקת הצהרת המציע –  לנדרש ) הרכב 
הרכב הבד  הבד על פי 

הצהרת המציע( 

13.1% )ניקוד 

נמוך מניקוד 

המינימום 
 19.2%  18.5%

לסעיף( 

בחינה ויזואלית של   16%  20% מורכבות גזרה    .2

 19.8%  19.5%  16.6% היעדר עיוותים והתאמת  ופרופורציות 
מורכבות הגזרה לנדרש  

בחינה ויזואלית- תפירה   12%  15% איכות תפירה   .3

ישרה ורציפה, התאמת 
 15%  14.5%  15%

חוטים, מתח חוט 

וכדומה. 

בחינה ויזואלית- ניקיון   16%  20% גמר וגימורים   .4

 20%  20%  20% הפריט, ביצוע גמר,   
היעדר חוטים  

בחינה ויזואלית של   20%  25% נראות כללית   .5

התאמת הפריט לאופי 

העבודה ולנדרש. במפרט 

19.5% )ניקוד 

נמוך מניקוד 

המינימום 
 21.83%  21.25%

לסעיף( 

  80%  100% סה״כ   
 95.83%  93.75%  84.2%

 

 
8.5.3 בהתאם למסמכי המכרז ולתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.1.4 נדרשת הצעת המשתתף לעמוד בציון איכות 

"עובר", כאשר נקבע ניקוד מינימום לכל פרמטר שנבחן נקבע בסעיף 4.1.4 וזאת בהתאם לפירוט 

המופיע בטבלת ריכוז ניקוד ההצעות בסעיף 8.5.2 לעיל.   

משתתף מס' 1 במכרז- "ניו גינס בע"מ" – הצעתו נוקדה בפרמטר 1 -מראה הבד והתאמת הרכבו לנדרש 

)בחינה ויזואלית של מראה הבד, בדיקת הצהרת המציע- הרכב הבד( ובפרמטר 5 – נראות כללית )בחינה 

ויזואלית של התאמת הפריט לאופי העבודה ולנדרש במפרט(, ניקוד מתחת לניקוד המינימום שנקבע 

בסעיף 4.1.4 ולכן קיבל ניקוד "לא עובר".  

 

משתתף מס' 4 במכרז - "וורקר בע"מ" ומשתתף מס' 6 במכרז -"יונידרס תדמית בע"מ", הצעתם 

נוקדה בכל פרמטר בניקוד הגבוה מניקוד המינימום בכל הפרמטרים שנקבעו בסעיף 4.1.4 ולכן קיבלו 

ניקוד "עובר".  
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8/6.  עמידה בתנאי הסף 3.2.3 - בדיקת איכות לפרק ב' - ביגוד והנעלה טקטיים וביגוד ייצוגי )קבוצות א,ב,ג,ה 

ו-ו' - פרטי ביגוד, קבוצה ד' - הנעלה(: 

8.6.1 בתנאי הסף אשר בסעיף 3.2.3 בפרק ג' למסמכי המכרז, נקבע כי :  

" 3.2.3 המשתתף במכרז נדרש להגיש דוגמאות העומדות בדרישות נספח ב' לחוזה – המפרט הטכני 
לכל פריטי הקבוצה לה הוא בוחר להגיש את הצעתו, לצורך בחינת ציון איכות בהתאם לאמור 
בסעיף 4.2.3 בפרק זה בכלל וניקוד מינימום לסעיף כקבוע בסעיף 4.2.3.7 לפרק זה."  

בסעיף 4.2.3.8 בפרק ג' למסמכי המכרז, נקבע כי  

" 4.2.3.8 בבחינת איכות ההצעה המוגשת לפרק ב' -  מדים וביגוד ייצוגי עבור קבוצות א,ב,ג,ד ו-ו , 
שתיערך ע"י ועדה מטעם העירייה, יובאו בשקול דעת העירייה בין השאר, בדיקת רמת 
התאמת הדוגמאות של המשתתפים במכרז לדרישות העירייה ודרישות המפרט הטכני 
ויובאו בחשבון, במסגרת שיקול דעת העירייה בעת בדיקת איכות הפריט, הפרמטרים 

הבאים.."  

עוד  נקבע והובהר בסעיף 4.2.3.12 ובסעיף 4.2.3.13 כי :  

"4.2.3.12 מובהר בזאת כי ככל שדוגמה מסוימת לא תעמוד בניקוד מינימום לסעיף בפרמטר מסוים 
)1-5 לקבוצה( כמפורט בסעיף 4.2.3.7 לעיל, תהא רשאית העירייה לפסול את הצעתו עקב 

אי עמידה בתנאי האיכות הנדרשים. 

4.2.3.12  מובהר בזאת כי ככל שהדוגמא לא תעמוד בניקוד האיכות המינימלי של 80% כמפורט 
בסעיף 4.2.3.7 לעיל, תהא רשאית העירייה לפסול את הצעתו עקב אי עמידה בתנאי האיכות 

הנדרשים.". 

8.6.2 במהלך השלמת ובדיקת הדוגמאות התקבלו הודעות מאת משתתפי המכרז כדלקמן:  

 משתתף מס' 4 -"וורקר בע"מ" – לאור בקשת העירייה להשלמת מעילים וכובעים כחלק מבדיקת ▪
האיכות ושיוך הדוגמאות, הודיע המשתתף בדוא"ל מיום 24.10.22 כי לא הגיש הצעת מחיר לפריטים 

אלה שבקבוצה ה, וכי פריטים אלה כלל לא תומחרו על ידו בטופס הצעת המחיר.  

 משתתף מס' 3 –"קולנוע חדש בע"מ" -הודיע בדוא"ל מיום 15.09.22 כי אין ביכולתו להשלים את ▪
הפריטים הנדרשים. 

 משתתף מס' 5 במכרז -" גרונדמן ושות' שיווק מוצרי ספורט בע"מ", לא השלים הדוגמאות ▪
הנדרשות למרות פניות חוזרות ונשנות, עד למועד כתיבת שורות אלה.  

8.6.3 בדיקת איכות לקבוצות א,ב,ג,ה ו- ו' – פרטי ביגוד:  

8.6.3.1 להלן ריכוז תוצאות בדיקת האיכות שבוצעה לדוגמאות שהתקבלו לאחר הליך השלמת 
דוגמאות ושיוכן: פרק ב' - ביגוד והנעלה טקטיים וביגוד ייצוגי – מצ"ב טבלה.   

יצויין כי דרישות האיכות בפרמטר "מראה הפריט לאחר 10 מחזורי כביסה וייבוש" לא נדרש 
לפריטים 12, 13, 14 ו- 15 )מעילים וכובעים( וזאת בהתאם להוראות המכרז. 
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פרק ב' - ביגוד והנעלה טקטיים וביגוד ייצוגי  

עמוד 13 מתוך 25 
 

מראה הפריט לאחר 10  שמירת גזרה ומראה  נוחות הבגד ללובש  עיצוב הפריט   איכות הפריט  מחיר  שם הפריט   מס
מחזורי כביסה  הבגד)*(  ביום עבודה 8 שעות  בחינה ויזואלית –  )בחינה ויזואלית-  מקסימ "ד  

בחינה ויזואלי- מידת  )מידת אוורור הבגד    )*( התאמת עיצוב  איכות התפירה,   ום 
קימוט לאחר הכביסה  מגע הבד על העור   )בחינה במדידה-  ונראות הפריט  גימורים, והתאמה  בש"ח 

שינוי בנראות הבגד והבד  נוחות ללבישה  לאופי העבודה  למוגדר במפרט  מראה הבגד לאורך )לא 
לאחר כביסה ראשונה.  מבחינת הגזרה  ולייצוג העירייה,  הטכני,(  היום  כולל 

שינוי בנראות הבגד לאחר  התאמה למבני גוף   כולל גוון נדרש.  מע"מ( 
10 כביסות. עמידות צבע הבד  שונים( 

בשמש( 
 25%  15%  15%  20%  25% משקל ניקוד האיכות    
 20%  12%  12%  16%  20% ניקוד מינימום לסעיף    

משתתף משתתף 4    
 6

משתתף 
 4

משתת
ף 6 

משתתף משתתף 4 
 6

משתתף 
 4

משתתף 6 משתתף 4 משתתף 6 

           קבוצה א'   
 20  20  25  25  300 חולצה טקטית גבר/אשה ש.ק/ש.א  בהתאם לדוגמא א'  1 

 15  11.25 15 לא כובס כי 11.25 
לא עמד 
בסעיפי 
האיכות 

 25

הנדרשים 

 20  20  25  25  350 מכנסיים טקטיות גבר/אשה בהתאם  לדוגמא ג'  2 
 15  11.25 25  15  11.25

לא נדרש   13.5  12  13.5  12  20  20  25  25  150 חגורה טקטית תואמת למכנסיים  לכביסה 3 
           קבוצה ב'  

 20  20  25  25  200 חולצה טקטית גבר/אשה ש.ק/ש.א  בהתאם לדוגמא ב' 4 
 12.75  9.75 12.75 לא כובס כי 9.75 

לא עמד 
בסעיפי 
האיכות 

 21

הנדרשים 

 20  20  25  25  200 מכנסיים טקטיות גבר/אשה בהתאם  לדוגמא ד' 5 
 12.75  9.75 21  12.75  9.75

 20  20  25  25  80 חגורה טקטית תואמת למכנסיים   6 13.5 לא נדרש 10.5   13.5  10.5
לכביסה 

           קבוצה ג'  
 15  12  20  20  25  25  300 חולצת פולו טקטית גבר/אשה ש.א/ש.ק  בהתאם לדוגמא ו׳  7 

 15 לא כובס כי 11.25 
לא עמד 

 25

בסעיפי   12.75  12  20  20  25  25  200 חולצת פולו דרייפיט טכנולוגית  גבר/אשה ש.א/ש.ק בהתאם לדוגמא ז' 8 
 25  12.75  11.25
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עמוד 14 מתוך 25 
 

האיכות 
הנדרשים 

מראה הפריט לאחר  שמירת גזרה ומראה  נוחות הבגד ללובש  עיצוב הפריט   איכות הפריט  מחיר  שם הפריט   מס"
10 מחזורי כביסה  הבגד)*(  ביום עבודה 8 שעות  בחינה ויזואלית –  )בחינה ויזואלית-  מקסימום  ד  
בחינה ויזואלי- מידת  )מידת אוורור הבגד    )*( התאמת עיצוב  איכות התפירה,   בש"ח )לא 
קימוט לאחר הכביסה  מגע הבד על העור   )בחינה במדידה-  ונראות הפריט  גימורים,  כולל 
שינוי בנראות הבגד  נוחות ללבישה  לאופי העבודה  והתאמה למוגדר  מראה הבגד לאורך מע"מ( 
והבד לאחר כביסה  מבחינת הגזרה  ולייצוג העירייה,  היום  במפרט הטכני,( 
ראשונה. שינוי  התאמה למבני גוף   כולל גוון נדרש. 

בנראות הבגד לאחר עמידות צבע הבד  שונים( 
10 כביסות. בשמש( 

 

הערה לקבוצה ו׳-פרמטר מראה הפריט לאחר 10 מחזורי כביסה -  

• שלוש מתוך החולצות של משתתף מס׳ 4 הוגשו בצבע תכלת, ולאחר כביסות נראית שחיקת צבע בצווארונים ובשינה, מגע הבד יבש. 

• שלוש מתוך החולצות של משתתף 6 הגיהוץ לא הצליח להחליק לחלוטין את הקימוט של הבד בעיקר בשרוולים, מגע הבד חלק יותר 

 25%  15%  15%  20%  25% משקל ניקוד האיכות    
 20%  12%  12%  16%  20% ניקוד מינימום לסעיף    

משתת 0  
ף 4 

משתתף 
 6

משתתף 
 4

משתת
ף 6 

משתתף משתתף 4 
 6

משתתף 
 4

משתתף משתתף 6 
 4

משתתף 6 

           קבוצה ה  
לא נדרש   ---  12  ---  12  ---  20  ---  25  ---  700 מעיל טקטי   12
לכביסה   ---  14.25  ---  14.25  ---  20  ---  25  ---     1000 מעיל טקטי   13

 ---  13.5  ---  13.5  ---  20  ---  25  ---  50 כובע טקטי    14
 ---  12  ---  12  ---  20  ---  25  ---  20 כובע פעולה עם מצחייה ממותג צבע  אחד 15 

           קבוצה ו  
 20  20  22  22  100 חולצת אישה כפתרה מלאה ש.א   16 8  7 7 22  22  7
 20  20  22  22  100 חולצת אישה כפתרה מלאה ש.ק   17 8  7 7 21  21  7
 20  20  25  22  100 חולצת גבר מקבלי קהל  ש.א   18 10  7 21  20  10  7
 20  20  25  22  100 חולצת גבר מקבלי קהל ש.ק   19 9  7 22  23  8  7
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עמוד 15 מתוך 25 
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8.6.3.2 בהתאם למסמכי המכרז ולתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.2.3 נדרשת הצעת המשתתף 
לעמוד בציון איכות מינימום לכל סעיף/פרמטר שנבחן כקבוע בסעיף 4.2.3.7 לפרק 

ג' למסמכי המכרז וכמפורט בטבלת ריכוז ניקוד ההצעות בסעיף 8.6.4 לעיל.   

משתתף מס'  4 - "וורקר בע"מ" –הצעתו נוקדה לקבוצות א' ב' ג' ו- ו' בניקוד הנמוך 
מהמינימום הנדרש לגבי פריטים 1 ו-2 בקבוצה א', לגבי פריטים 4, 5 ו-6 בקבוצה ב' 
ולגבי פריטים 7 ו-8 בקבוצה ג' ולגבי פריטים 16, 17, 18 ו-19 בקבוצה ו' ולכן הצעתו 
לקבוצות אלו אינה עומדת בתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.2.3 לפרק ג' למסמכי המכרז. 

  
משתתף מס' 6-"יונידרס תדמית בע"מ", הצעתו נוקדה לקבוצות א' ב' ו- ה, ניקוד 
הגבוה מניקוד המינימום בכל הסעיפים ולכן הינה עומדת בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

3.2.3 לפרק ג' למסמכי המכרז לקבוצות אלה.   
הצעתו לקבוצה ו' נוקדה בציון הנמוך מציון המינימום הנדרש בשני פריטים )פריט 
16 ו-17( ולכן הצעתו אינה עומדת בתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.2.3 לפרק ג' למסמכי 

המכרז.   

 

8.6.4 בדיקת איכות לקבוצה ד – הנעלה:  

עמוד 16 מתוך 25 
 

8.6.4.1 להלן ריכוז תוצאות בדיקת האיכות שבוצעה לדוגמאות שהתקבלו לאחר הליך 
השלמת דוגמאות ושיוכן לקבוצה ד' בפרק ב' - ביגוד והנעלה טקטיים וביגוד 

ייצוגי – הנעלה - מצ"ב טבלה. 
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הנעלה טקטי 

עמוד 17 מתוך 25 
 

משקל הנעלים   נראות הנעלים  נוחות הנעליים  איכות הסוליה   איכות חומרים  מחיר  שם הפריט   מס

בחינת משקל-נעלי  בחינה ויזואלית-  המתאימה לאופי  בחינה ויזואלית- )עור/בד(   מקסימו "ד  
נשים עד 550 גר' ונעלי  התאמה לאופי  העבודה  עובי, צבע, גימור,  בחינה ויזואלית של  ם בש"ח 

גברים עד 650 גר'  העבודה, איכות  בחינת נעילה  חומר  איכות החומר.  )לא 
יקבלו את מלוא הניקוד  התפירה, יציקות,  כולל 

לסעיף זה. נעל  גימורים, צבע  מע"מ( 

במשקל גבוה יותר 
תנוקד באופן יחסי 

למשקל האמור. 

 15%  30%  35%  10%  10% משקל ניקוד האיכות  
 

 

 12%  24%  28%  8%  8% ניקוד מינימום לסעיף    

 
משתתף   

 4

משתתף 

 6

משתתף 

 4

משתתף 

 6

משתתף 

 4

משתתף 

 6

משתתף 

 4

משתתף 

 6

משתתף 6 משתתף 4 

           קבוצה ד'   

 15  15  30  30  33.25  29.75  10  10  10  10   נעלים טקטיות
 400   9

 

 10  10  10  10   נעלים טקטיות
 500   10

 
 15  15  30  30  35  24.5

 10  10  10  10   נעלים טקטיות
 600   11

 
 15  15  30  30  33.25  26.25
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8.6.4.2 בהתאם למסמכי המכרז ולתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.2.3 נדרשת הצעת המשתתף לעמוד 
בציון איכות מינימום לכל סעיף/פרמטר שנבחן, כקבוע בסעיף 4.2.3.7 לפרק ג' למסמכי 

המכרז וכמפורט בטבלת ריכוז ניקוד ההצעות בסעיף 8.6.4.1 לעיל.   

משתתף מס'  4 - "וורקר בע"מ" - הצעתו נוקדה לקבוצה ד' בניקוד הנמוך מהמינימום 
הנדרש לגבי פריטים 10 ו-11 בקבוצה ד' ולכן הצעתו לקבוצה זו אינה עומדת בתנאי הסף 

הקבוע בסעיף 3.2.3 לפרק ג' למסמכי המכרז.   
 

משתתף מס' 6-"יונידרס תדמית בע"מ", הצעתו נוקדה לקבוצה ד' בניקוד הגבוה מניקוד 
המינימום הנדרש לפריטים 9-11 בקבוצה ד' ולכן הצעתו לקבוצה זו עומדת בתנאי הסף 

הקבוע בסעיף 3.2.3 לפרק ג' למסמכי המכרז. 

 
8.7. יצוין כי בדיקת פרק ג' של המכרז - נעלי עבודה, נעלי ספורט ונעלי בטיחות, הינו בשלבי סיום של 

עמוד 18 מתוך 25 
 

בדיקת האיכות והנושא יובא לדיון בפני הוועדה הבאה.   

 

9. תקופת ההתקשרות שנקבעה במסמכי המכרז הינה לשנתיים כאשר לעירייה שמורה האופציה להאריך את 

תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת )כולן או מקצתן, ביחד או לחוד(. 

10. מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף 5 לפרק ג' למסמכי המכרז, היקפי ההתקשרות המוערכים מכח המכרז 

אותם רכשה העירייה בשנה שקדמה לפרסום המכרז הינם: פרק א'  -  ביגוד, מדים ונלווים -  3,500,000 ₪, 

פרק ב'  -  ביגוד טקטי וביגוד ייצוגי - 1,000,000 ₪, פרק ג'  -  נעלי עבודה, נעלי בטיחות - 1,000,000  ₪.  

11. לאור האמור לעיל, מתבקשת הועדה כדלקמן :  

11.1  פרק א' :  

11.1.1 לפסול את הצעתו של משתתף מס' 1 - " ניו גינס בע"מ " וזאת עקב אי עמידתו בתנאי הסף הקבוע 

בסעיף  3.1.4 לפרק ג' למסמכי המכרז.  

11/1/2 להכריז כי המשתתפים הבאים עומדים בתנאי הסף של פרק א' – ביגוד, מדים ונלווים במכרז 

מסגרת פומבי מס' 213/2022 לאספקת ביגוד, הנעלה ומוצרי טקסטיל ובטיחות ליחידות העירייה 

ולאשר לפתוח את הצעתם הכלכלית:  

משתתף מס' 4 במכרז – " וורקר בע"מ" 

 משתתף מס' 6 במכרז – " יונידרס תדמית בע"מ" 

11.2  פרק ב'  

11.2.1 לפסול את הצעתו של משתתף מס' 1 - " ניו גינס בע"מ " לפריטים 1-15 בפרק ב' – ביגוד והנעלה 

טקטי-  פריטים 1-15 וזאת עקב אי עמידתו בתנאי הסף הקבוע בסעיף  3.2.1 לפרק ג' למסמכי 

המכרז. 

11.2.2 לפסול את הצעתם של משתתף מס' 3 - "קולנוע חדש בע"מ", משתתף מס' 4 - "וורקר בע"מ", 

ומשתתף מס' 5 - "גרונדמן ושות' שיווק מוצרי ספורט בע"מ" לפריטים 1-15 בפרק ב' – ביגוד 

והנעלה טקטי-  פריטים 1-15 וזאת עקב אי עמידתם בסעיף 3.2.3 לפרק ג' למסמכי המכרז.  

11/2/3 להכריז כי משתתף מס' 6 - " יונידרס תדמית בע"מ" עומד בתנאי הסף של פרק ב' – ביגוד והנעלה 

טקטיים )פריטים 1-15( במכרז מסגרת פומבי מס' 213/2022 לאספקת ביגוד, הנעלה ומוצרי 
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טקסטיל ובטיחות ליחידות העירייה וכן לאשר לפתוח את הצעתו הכלכלית לקבוצות א, ב, ג, ד ו-

ה.  

11/2/4 לפסול את הצעתם של משתתף מס' 3- "קולנוע חדש בע"מ", משתתף מס' 4- "וורקר בע"מ" 

ומשתתף מס' 6- "יונידרס תדמית בע"מ" בפרק ב' - ביגוד ייצוגי )פריטים 16-19( וזאת עקב אי 
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עמידתם בתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.2.3 לפרק ג' למסמכי המכרז. לאור העובדה כי כל ההצעות 

לקבוצה ו' בפרק ב' )פריטים 16-19( נפסלו, מתבקשת הוועדה לבטל את קבוצה ו' בפרק ב' )פריטים 

16-19( של מכרז זה. האגף יפנה למועצה לקבלת אישורה לניהול משא ומתן עם ספקים 

פוטנציאליים העומדים בתנאי הסף של המכרז, וזאת בתנאי המכרז.   

 
 דיון 

גב' ל. פחטר רו"ח פנייה של אגף רכש ולוגיסטיקה, מכרז מסגרת פומבי 213/2022 לאספקת ביגוד, הנעלה ומוצרי 

טקסטיל ובטיחות ליחידות העירייה, כשאנחנו דנים כעת בפרקים א' ו-ב' למכרז, כאשר 

הבקשה היום, זה לאשר עמידה בתנאי הסף, ניקוד איכות ופתיחת הצעות כלכליות בפרקים 

אלה. המכרז פורסם ב-23.03.2022, וכאמור המכרז הזה מורכב משלושה פרקים: פרק א' זה 

ביגוד, מדים ונלווים; פרק ב' זה ביגוד והנעלה טקטיים וביגוד ייצוגי, שכאמור עליהם אנחנו 

נדון היום; ופרק ג', נעלי עבודה ונעלי בטיחות. הפרק הזה עדיין בבדיקה ויובא בהמשך לוועדה. 

תיבת המכרזים נפתחה ב-18.05.2022, ונמצאו בה שש הצעות. אומדן העירייה והצעות 

הכלכליות, נשארו כמובן בתיבת המכרזים. המכרז משלב איכות ומחיר, והיום נדון בעמידה 

בתנאי הסף ובאיכות ההצעות נזכיר שהשלב הראשון זה איכות והשלב השני זה מחיר. 

במסמכי המכרז נקבע שלפרק א', העירייה תכריז על זוכה אחד; לפרק ב', נקבע שיהיה זוכה 

אחד לכל קבוצה ויש בפרק ב' שש קבוצות; ובפרק ג', זוכה אחד לכל פריט בפרק. כמובן, מותנה 

בהצעות שיתקבלו במס' ההצעות הכשרות ובשיקול דעתכם. בסעיף 6 לפנייה ישנו פירוט של 

עמידה בתנאי הסף ואני אזכיר שוועדת המכרזים ביום 28.6.22 בהחלטה 587, אישרה לפנות 

למשתתפי המכרז לצורך שיוך והשלמת דוגמאות על מנת שוכל לבחון את האיכות ועמידה 

בתנאי הסף ולמקסם את מס' ההצעות במכרז. כאמור, בהתאם לאישור שניתן, האגף פנה 

וביצע השלמות ובהתאם אתם יכולים לראות כאן, בטבלה, את עמידת המשתתפים בתנאי 

הסף הכלליים למכרז ואת תנאי הסף המפורטים לכל אחד מהפרקים. נזכיר שלא הייתה חובת 

הגשה לכל הפרקים וכל משתתף יכול היה לבחור לאיזה פרק הוא מגיש את הצעתו. אתם 

יכולים לראות בפרק א' – ביגוד ומדים נלווים, הוגשו שלוש הצעות, כאשר מבין שלושת 

המשתתפים שהגישו הצעה, משתתף מספר אחד "ניו ג'ינס בע"מ" לא עבר את הניקוד איכות 
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המינימלי. לא קיבל ניקוד עובר, ולכן בעצם הוא לא עמד בתנאי הסף שהוגדרו לפרק א'. שני 

המשתתפים האחרים, "וורקר בע"מ" ו-"יונידרס", עמדו בכל תנאי הסף של פרק א'. לגבי פרק 

ב', הוגשו  5 הצעות, היה תנאי סף שהתייחס לפריטים 1-15 והיה תנאי סף שהתייחס לפריטים 

16-19. המשתתף במכרז, "ניו ג'ינס", לא עמד בתנאי הסף של הניסיון לפריטים 1-15 אליו הוא 

הגיש הצעה הוא גם שלח מייל בנושא, ולכן לא נבדקו הפריטים שהוגשו על ידו בבדיקת איכות. 

בפרק זה שני משתתפים נוספים הגישו הצעה לפרק זה: המשתתף "קולנוע חדש בע"מ", הוא 

לא השלים את הדוגמאות והוא גם הודיע כי הוא לא יוכל להשלים ולכן הוא לא עמד בתנאי 

הסף של ציון האיכות. גם המשתתף "גרונדמן" לא השלים דוגמאות למרות פניות חוזרות 

ונשנות ולכן הוא לא עמד בתנאי הסף של ציון האיכות. הדוגמאות של המשתתף "יונידרס", 

עמדו בדרישות האיכות בקבוצות א'-ה', לגבי קבוצה ו' - ביגוד ייצוגי הוא לא עבר את האיכות, 

בניקוד המינימלי שנקבע. בסעיף 7 לפנייה ישנו פירוט של ההשלמות המהותיות שנעשו לגבי 

תנאי הסף למעט בדיקת האיכות, כמובן עם התייחסות לכל השלמה, מי השלים ומי לא השלים 

ולכן לא עמד בתנאי הסף בטבלה שעברנו עליה. בחינת איכות ההצעה, שהינה תנאי סף נוסף, 

מפורטת בסעיף 8 לפנייה - העירייה הגדירה במסמכי המכרז, לאיזה פריטים נדרשו משתתפי 

המכרז להגיש דוגמאות בכל אחד מהפרקים, תוך ציון ההוראות הרלבנטיות מהמכרז. מפנה 

אתכם לטבלאות שבסעיף 8 בהן פורט ניקוד האיכות שקיבלו המשתתפים, שכאמור, כפי 

שציינתי, בפרק א' "ניו ג'ינס " לא עמד בניקוד איכות המינימלי שנקבע. אתם יכולים לראות 

את זה בטבלה שמתחת לסעיף 8.5.2 בפנייה, אני מציגה אותה בפניכם. שני המשתתפים 

האחרים משתתף מס' 4 ומשתתף מס' 6, עמדו בניקוד האיכות. ולגבי פרק ב', גם כאן יש להם 

פירוט של מה שנדרש, מבחינת הדוגמאות שהם נדרשו להגיש ופירוט של הניקוד שהם קיבלו 

ואתם יכולים לראות בעצם גם הקריטריונים שנוקדו. נציין שהיה צוות בדיקה עירוני, שכלל 

גם יועצת טקסטיל, גם עובדי עירייה, גם נציגים מאגף הרכש, גם נציגים מאגף הפיקוח וגם 

נציגים מאגף סל"ע והם אלה שניקדו את הדוגמאות שהוגש. כאמור, אתם יכולים גם לראות 

שבמקומות שבהם לא עמדו בניקוד איכות מינימלי, בקטגוריות של נוחות הבגד או גזרה 

ומראה הבגד, אז גם לא נעשו בדיקות של הכביסה.  

עו"ד ש. לוי גצוביץ: אציין שהיו גם פריטים שלגביהם קבעה העירייה מראש שאין צורך לבצע לגביהם חלק 

מהבדיקות, כך לדוגמה נקבע כי לגבי פריטים 12, 13, 14 ו- 15 בפרק ב' אין צורך לבצע בדיקות 

מראה הפריט לאחר 10 מחזורי כביסה, זה גם מפורט ב סעיף 8.6.3.1 לפנייה. חשוב לציין 
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שנקבעו במסמכי המכרז שני פרמטרים של איכות: האחד, פרמטר שהוא מתייחס לכלל 

הקבוצה והוא ציון ניקוד איכות מינימלי לקבוצה; והשני, ציון ניקוד איכות מינמלי לפרמטר 

שנבדק, וכמובן שעל הדוגמאות היה לעמוד בשני הפרמטרים של האיכות אחרת ההצעה תפסל. 

מר מ. חיים: אני סקרן לדעת, כל נושא הטקסטיל בעולם היום, כל הביגוד, הכל נהיה ממש, ממש זול. האם 

זה משפיע על התחום הזה, על המכרז הזה ? 

מר י. סקורצ'רו: מצד אחד, יש דברים שבאמת נהיו זולים. מצד שני, אנחנו לא נשכח שאנחנו אחרי תקופת 

קורונה, שעלויות השינוע בעולם עלו בצורה משמעותית. אנחנו מזהים מגמה של התחלת 

ירידה, אבל השוק ממש במצב לא כל כך יציב. לגבי הייבוא, תלוי מאיפה מייבאים אותם, יש 

דברים שעלו במחיר, ושלב הבא זה שיש דברים שעלו ויש דברים שירדו. כן. פשוט ההשפעה 

של ארץ הייבוא היא משמעותית, כי גם מסין חלו הרבה שינויים. היו תקופות שבגלל השינוע, 

המחירים עלו. הרבה יצרנים ניסו לשנות ושינו את הייצור שלהם. אז אנחנו לא יודעים, כל 

מתמודד במכרז, מאיפה הוא מביא את הדברים שלו, כי אנחנו באמת לא מתנים דברים כאלה, 

אבל לכל אחד זה יכול להשפיע בצורה שונה. 

גב' א. יוחנן וולק יגאל, תודה. בוא נסיים את הצגת הפנייה ואז נפתח בהתייחסויות, בסדר?  

רו"ח ל. פחטר אמרנו שפרק ב' היה מורכב ממספר קבוצות, ואנחנו יכולים לראות כאן את הניקוד שקיבלו 

המשתתפים שהגישו הצעות לפרק ב'. כמו שני ציינה, המשתתפים היו צריכים לא רק לעמוד 

בניקוד איכות כולל מינימלי, אלא גם היה ניקוד מינימום לסעיף. בטבלה שמוצגת בפניכם 

אנחנו רואים שמשתתף מס' 4 לא עמד בניקוד המינימום של הפרמטר "נוחות הבגד ללובש 

ביום עבודה 8 שעות"  ובפרמטר של "שמירת גזרה ומראה הבגד" הדוגמאות לא עמדו בניקוד 

מינימלי של הסעיף ולכן הם נפסלו.  

הגב' אילה נעים אייל נציין שבשני הפרמטרים האלה נבדקה נוחות הלבישה מבחינת הגזרה והתאמה לגוף וזה נבחן 

ע"י נציגים מאגף הפיקוח ומאגף סל"ע שלבשו את הדוגמאות במהלך משמרת מלאה, 8 שעות, 

ולאחר מכן ניקדו את הפרמטר. גם הפרמטר של "שמירת גזרה ומראה הבגד" התייחס 

לפרמטרים סובייקטיביים של לובש הבגד, מידת איוורור הבגד, מגע הבד על העור וגם הוא 

נוקד על ידי אותם נציגים מאגף סל"ע ומאגף הפיקוח.  

רו"ח ל. פחטר תודה איילה,  ונעבור לקבוצה ד- הנעלה טקטי, גם כאן, המשתתפים היו צריכים לא רק לעמוד 

בניקוד איכות כולל מינימלי, אלא גם היה ניקוד מינימום לסעיף. בטבלה שמוצגת בפניכם 
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אנחנו רואים שמשתתף מס' 4 לא עמד בניקוד המינימום לפריטים 10 ו-11, הוא כן עמד בפריט 

9 והמשתתף מס' 6 עמד בכל 3 הפריטים. 

הגב' אילה נעים אייל נציין גם פה שאת הפרמטר "נוחות הנעליים המתאימה לאופי העבודה" בחנו נציגים מאגף 

הפיקוח ומאגף סל"ע שנעלו את הדוגמאות ולאחר מכן ניקדו את הפרמטר. יתר הפרמטרים 

בפריטים 9-10, נבחנו על ידי יועצת המכרז ובטבלה מוצג ניקוד האיכות לכל פרמטר וכן סך 

הכל. 

רו"ח ל. פחטר תודה. לגבי פרק ג' - כמו שכבר ציינתי, הוא יובא לדיון בפני הוועדה בהמשך. הוועדה, לאור 

המפורט בפנייה ולאור מה שהוצג, מתבקשת בפרק א' לפסול את ההצעה של "ניו ג'ינס", מאחר 

ולא עמד בתנאי הסף של האיכות; להכריז על שני המשתתפים האחרים, "וורקר" ו-"יונידרס', 

כעומדים בתנאי הסף ולאשר לפתוח את ההצעות הכלכליות שלהם. לגבי  פרק ב' של הביגוד 

הטקטי,  כאן הבקשה היא לפסול את ההצעה של "ניו ג'ינס" לפריטים 1-15, עקב אי עמידה 

בתנאי הסף של הניסיון, ולפסול את ההצעות של "קולנוע חדש", "וורקר" ו-"גרונדמן", כאמור 

לפריטים 1-15, עקב אי עמידה בתנאי האיכות; להכריז על "יונידרס" כעומד בתנאי הסף של 

פרק ב', לפריטים 1- 15, ולאשר לפתוח את ההצעה הכלכלית שלו לקבוצות א'-ה'. לגבי פריטים 

16-19 בפרק ב', כאן הבקשה היא לפסול את ההצעות של "קולנוע חדש", "וורקר" ו-

"יונידרס", מאחר והם לא עמדו בניקוד האיכות. מאחר ולקבוצה ו', פריטים 16-19 בפרק ב', 

נותרנו ללא הצעות, האגף יפנה למועצה בבקשה לנהל משא ומתן עם ספקים פוטנציאליים 

שעומדים בתנאי הסף, בתנאי המכרז ובשינויים המחויבים. שאלות. 

גב' א. יוחנן וולק אז קודם כל, אני רוצה להתחיל בשמי ובשם חברי הוועדה, ולהגיד ישר כוח לאגף רכש 

ולוגיסטיקה. עמדתם על מכרז מרובה פריטים, לראשונה בתולדות עיריית תל-אביב יפו. 

ועשיתם את זה בצורה מעוררת השראה, עברתם לא מעט, הוועדה, ליוותה אתכם בתהליך 

ואני רוצה להגיד ישר כוח. יש לי שאלה אחת, בבקשה, לגבי תנאי סף לפרק א', 'ביגוד ומדים 

נלווים', זה עמוד שלישי לפנייה. בטבלה הזו, יש לשלושה מתוך ששת המשתתפים יש שלושה 

V ועדיין "ניו ג'ינס" מקבל ציון לא עובר, ו-"וורקר" ו-"יונידרס" מקבלים ציון עובר. אני 

מניחה שהציון של הלא עובר זה הציון של טבלה הבאה, של הניקוד איכות, שהוא לא עומד 

בה. 

עו"ד ש. לוי גצוביץ נכון ואסביר ברשותך, ברובריקה "סעיף" מצוינים תנאי הסף של פרק א' במספרים: 3.1.1, 

 .3.1.4 ,3.1.3 ,3.1.2
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גב' א. יוחנן וולק נכון. 

עו"ד ש. לוי גצוביץ כל אחד מהם מייצג תנאי סף. תנאי הסף של סעיף 3.1.1 מתייחס לניסיון; תנאי הסף של סעיף 

3.1.2 מתייחס לחנות; תנאי הסף של סעיף 3.1.3 מתייחס לשירותים הנילווים תאי מדידה ועוד 

ותנאי הסף של סעיף 3.1.4 מתייחס לניקוד האיכות. 

גב' א. יוחנן וולק: אז V אומר שהוא עומד? 

עו"ד ש. לוי גצוביץ כן. כלומר, הוא עומד ספציפית בתנאי הסף שמפורט בסעיף 3.1.1, הוא עומד בתנאי הסף 

שבסעיף  3.1.2 הוא עומד הוא עומד בתנאי הסף שבסעיף 3.1.3 לגבי מספר הלקוחות 

והאספקות, אבל לגבי ניקוד האיכות שבתנאי הסף שבסעיף 3.1.4 הוא לא עומד. והואיל 

ולצורך העמידה בתנאי הסף, צריך עמידה בכל התנאים הנ"ל במצטבר, המשתתף במכרז ניו 

גינס אינו עומד בתנאי הסף של פרק א' למכרז.   

גב' א. יוחנן וולק הבנתי, תודה. אני סברתי שזו סכימה של כלל התנאים, אבל הבנתי הטבלה מציגה כל תנאי 

סף בפני עצמו והוא לא עמד בתנאי הסף של ניקוד האיכות. חברי הוועדה הנוספים, אתם 

רוצים להעיר הערות כל שהן? 

מר א. בדראן לא, לי אין הערות. מה ששאלת היה נכון גם בעיני, אבל שני הבהירה, אז זה בסדר. 

מר מ. חיים אני שאלתי קודם ויגאל כבר השיב. 

גב' א. יוחנן וולק בסדר גמור, אז אם אין לנו הערות נוספות, או אם האגף רוצה להגיד לנו מתי יהיו בגדים 

לעובדי העירייה מכח המכרז. 

מר י. סקורצ'רו בגדים יהיו, זה ייקח  קצת זמן, כי כל הנושא של הלוגיסטיקה בעולם, היא לא הכי יעילה 

בימים אלה. אבל כמו שאמרתי, אנחנו מתחילים לראות קצת אור ואנחנו בהתנהלות נכונה. 

מניסיון בעבר, למדנו להחזיק מלאים, מאחר ואנחנו מדברים על מדים וציוד טקטי שחייבים 

להיות זמינים לנו, אז אנחנו לא מגיעים אף פעם לרגע האחרון, ואני מאמין שיהיה לנו בזמן. 

אני רק רוצה להודות למחלקת רכש, גלית, איילה, נגה וכל מי שעזר. באמת, במיוחד לאיילה, 

שעשתה פה, זה אחד המכרזים הכי מורכבים, לעניות דעתי בעירייה, לא רק אצלנו. השקעה 

מטורפת, אתם יכולים לראות כמה דפים, בדיקות של מאות פריטים עם יועצים, עם נציגי 

אגפים, עם לבישת הבגד ע"י נציגים במשך 8 שעות, עם תשומת לב. באמת קשה ובאמת יישר 

כוח לאנשים שעסקו במלאכה.  

מר מ. חיים כל הכבוד, שיהיה בהצלחה. העיקר שיהיו יפים ובטוחים גם. 
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גב' א. יוחנן וולק ומוגנים מפני השמש ומפני זה. אתה יודע, זה חלק, חלק מהעניין פה בביגוד, זה גם בטיחות 

של העובדים. 

מר מ. חיים נכון. לגמרי. 

גב' א. יוחנן וולק ובגלל זה גם הרבה מהיצרנים לא עמדו באיכות הנדרשת, כי אנחנו דורשים איכויות גבוהות, 

כי אנחנו רוצים להגן על העובדים שלנו. 

מר מ. חיים נכון מאוד. 

גב' א. יוחנן וולק אז באמת כל הכבוד לכם והפנייה מאושרת פה אחד. 

מר מ. חיים נכון שיהיה יום טוב. כל טוב לכולם.  

החלטה 
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1. מאשרים לפסול את הצעתו של משתתף מס' 1 - " ניו גינס בע"מ " לפרק א' – ביגוד, מדים ונלווים במכרז 

מסגרת פומבי מס' 213/2022 לאספקת ביגוד, הנעלה ומוצרי טקסטיל ובטיחות ליחידות העירייה וזאת 

עקב אי עמידתו בתנאי הסף הקבוע בסעיף  3.1.4 לפרק ג' למסמכי המכרז.  

2. מאשרים להכריז כי המשתתפים הבאים: משתתף מס' 4 במכרז – " וורקר בע"מ",  משתתף מס' 6 במכרז 

– " יונידרס תדמית בע"מ", עומדים בתנאי הסף של פרק א' – ביגוד, מדים ונלווים במכרז מסגרת פומבי 

מס' 213/2022 לאספקת ביגוד, הנעלה ומוצרי טקסטיל ובטיחות ליחידות העירייה ומאשרים לפתוח את 

הצעתם הכלכלית. 

3. מאשרים לפסול את הצעתו של משתתף מס' 1 - " ניו גינס בע"מ " לפריטים 1-15 בפרק ב' – ביגוד והנעלה 

טקטי-  פריטים 1-15 במכרז מסגרת פומבי מס' 213/2022 לאספקת ביגוד, הנעלה ומוצרי טקסטיל 

ובטיחות ליחידות העירייה וזאת עקב אי עמידתו בתנאי הסף הקבוע בסעיף  3.2.1 לפרק ג' למסמכי המכרז. 

4. מאשרים לפסול את הצעתם של משתתף מס' 3 - "קולנוע חדש בע"מ", משתתף מס' 4 - "וורקר בע"מ", 

ומשתתף מס' 5 - "גרונדמן ושות' שיווק מוצרי ספורט בע"מ" לפריטים 1-15 בפרק ב' – ביגוד והנעלה 

טקטי-  פריטים 1-15 במכרז מסגרת פומבי מס' 213/2022 לאספקת ביגוד, הנעלה ומוצרי טקסטיל 

ובטיחות ליחידות העירייה וזאת עקב אי עמידתם בסעיף 3.2.3 לפרק ג' למסמכי המכרז.  

5. מאשרים להכריז כי משתתף מס' 6 - " יונידרס תדמית בע"מ" עומד בתנאי הסף של פרק ב' – ביגוד והנעלה 

טקטיים )פריטים 1-15( במכרז מסגרת פומבי מס' 213/2022 לאספקת ביגוד, הנעלה ומוצרי טקסטיל 

ובטיחות ליחידות העירייה וכן לאשר לפתוח את הצעתו הכלכלית לקבוצות א, ב, ג, ד ו-ה.  

6. מאשרים לפסול את הצעתם של משתתף מס' 3- "קולנוע חדש בע"מ", משתתף מס' 4- "וורקר בע"מ" 

ומשתתף מס' 6- "יונידרס תדמית בע"מ" בפרק ב' - ביגוד ייצוגי )פריטים 16-19( במכרז מסגרת פומבי 

מס' 213/2022 לאספקת ביגוד, הנעלה ומוצרי טקסטיל ובטיחות ליחידות העירייה וזאת עקב אי עמידתם 

בתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.2.3 לפרק ג' למסמכי המכרז. 

7. מאשרים לבטל את קבוצה ו' בפרק ב' )פריטים 16-19( של מכרז מסגרת פומבי מס' 213/2022 לאספקת 

ביגוד, הנעלה ומוצרי טקסטיל ובטיחות ליחידות העירייה וזאת עקב אי עמידתם בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

3.2.3 לפרק ג' למסמכי המכרז, לאור העובדה שלא נותרו הצעות כשרות לקבוצה זו. 

וכמפורט לעיל.  
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