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 דה. הווע

.פה אחד הולהלן ההחלטה שהתקבל הצעותהעלו ברים הח

: 1מס'  החלטה

 חד מחברי הוועדה.א ו"ר הוועדה אוית כחו תבצע בנופתיחת מכרז ת .1

 הקוורום לקיום ישיבת ועדת המכרזים הינו מינימום חמישה חברי וועדה.  .2
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  נו. אומדן ביצוע העבודות הי כיתות גנ"י 4בניית  ות למכרז הוגשו שבע הצע :מסינג חיים

ההצעות: כולל מע"מ. להלן  ₪ 6,671,831

סה"כ% תוספת/הנחה שם המציע מס"ד

 6,805,268 +  2% יה בע"מ י בנט רמ .1
 7,065,469.5 +  5.9% גלובל צמנטק בע"מ  .2
 7,170,217.2 +  7.47% ק.מ. מרום הנדסה  .3
 6,509,103.8 - 2.5% נ. טמיר פרויקטים  .4
 6,138,084.9 - 8% עמגד חברה לבנייה  .5
 6,160,509.1 - 8.3% אסיא חב' קבלנית  .6
 6,004,648 - 10% א.ש. מקייטן .7

 ירה על המכרז.לתת סק בקש ממר חגי זינימ ג:חיים מסינ

ומה  כיתות גן בק   3שתי קומות,  ח' יהודה הלוי. מבנה בן  בר כיתות גנ"י    4בניית  במדובר    :חגי זיני

אחת    הראשונה השניה.  וכיתה  בנ סה"כ  בקומה  כוי  שטח  המגרש  מ"ר  650  -של  גודל  .  דונם  1.8, 

 ף הנדרש.עבודה קונבנציונלית הכוללת עבודת פיתוח בהיק

בנה מועדון האישה  ביצעה את מבין היתר  , חברה אשר  טןייקלה ביותר הינה של א.ש.מההצעה הזו

 הדתית בעיר. 

 ? ה מרוצה מעבודתוהיתיה  העירי האם  :משה חזות

זיני:  אשר ביצע כולל עמידה בלו"ז. שוחחנו עם מנהלי פרויקטים  ,  קבלן ביצע עבודה טובהה  חגי 

,  קריית עקרון מעון יום ומקווה לנשים ב בין היתר  ע  ביצלן  בהק.  הקבלן והתקבלו המלצות חיוביות

 . גבעת וושינגטוןמבנה פנימייה בו קבמ.א. נחל שור שני בתי ספר יסודיים

 ? מציע הזול ביותרהבדיקה בוצעה רק לגבי המדוע   ן:לינה שרו

 . , נעשו בדיקות נוספותבדקנו לא רק את המציע הזולחגי זיני: 

בתנאי הסף אזי    לא היה עומדמציע  . אם הבהצעה הזולה   דוןעפ"י תנאי המכרז יש ל  טובה אלטמן:

 היה מקום לבחון את המציע השני. 

חזות: ש  משה  מאליו  ברור  הזוללא  אחרבחרתנ  הההצעה  המכרזים    ת,  ת  משמשהיתה  וועדת 

 חותמת גומי. 

 נפסלה.   ועל כןסיון  לא עמדה בתנאי הסף של ניצעה הזולה ההמקרים בהם  היו דוד שטרית:

  ה ביותר הזולההצעה  ע"י המציע    עדכני  הגשת רישום פלילישל אי  מה משמעות הפגם   :לינה שרון

 ? טןמקייא.ש. 
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הציג אישור  . על הקבלן ל10/17תקף לחודש  ום פלילי  העדר ריש אישור   ישהמציע הג  :ובה אלטמןט

הנושא יובא שנית להחלטת    ,היה ולא יעשה כןתוך זמן קצוב.  להשלמהמדובר בפגם הניתן  . עדכני

ר  אישו למכרז ולאמים ספציפיים הקשורים בתחורישום פלילי העדר כי מדובר ב מדגישה  הוועדה.

 כללי. 

 חשוב לעמוד על איכות החברה. ,צפוף שהלו"ז לביצוע הינו מאחר אהוד ויצמן:

. ניתן  , בוצע לשביעות רצוננוהינו מעט יותר מורכבבעיר  המועדון שנבנה על ידי החברה  :  חגי זיני

הרצון  שביעות  מדגיש שבדיקת    לאחר סיום עבודות הבנייה., גם בהיבט של האחזקה  שירות טוב

נערכה  ה  נערכש ידנו  רשימתעל  שצורפה    מתוך  ההמלצות להצעה  הפרויקטים  עפ"י  דוקא    ולאו 

 .היו חיוביותתגובות שהתקבלו ה  הביא הקבלן.ש

 .25.8.19תאריך יעד לסיום  נקבע , אך חודשים  7הלו"ז לביצוע הוא אמנם  :תדוד שטרי

 ? זהידה בתנאי החולמקרה של אי עמהאם נקבע מסלול קנסות  לינה שרון:

 סות.סעיף קנ גם חוזה זה כוללחוזה, כמו בכל  טובה אלטמן:

נתנה הנחה  אשר    א.ש. מקייטן  חב'   ההצעה הזולה ביותר שללהצבעה בחירת  מעלה    חיים מסינג:

 כולל מע"מ.  6,004,648דן. סה"כ ההצעה לאחר הנחה  על מחירי האומ 10%של 

: 2החלטה מס' 

המכרזים   אחד    ,ממליצהועדת  על  א לר,פה  להכריז  העיר  בע"מ  א.ש.  חב'  ש  חברה  כמקייטן 

מגרש  כית  4לבניית  במכרז  הזוכה   שמיר  נאות  בשכונת  ילדים  גני  הנחה  3010ות  נתנה  אשר   ,

"ד המשפטית.והנדרש כמפורט בחו, בכפוף להשלמת על מחירי המכרז10%של  מירבית 

כולל מע"מ.  ₪ 6,004,648סה"כ ההצעה לאחר הנחה  

 _____________ _______

חיים מסינג 

יו"ר הוועדה 

 ירש העראאישור 
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