
תאריך: 26.8.2020   

הנדון- פרוטוקול ועדת שלושה –הצעות מחיר לתכנון רישוי וביצוע מעון יום 4 כיתות ברחוב הנגב ביבנה במסגרת 
מכרז מק' 6/2020 של החברה למשק וכלכלה    

מיום 23.8.2020 

נוכחים: 

מנכ"ל – מר דוד שטרית  

גזברית – גב' תמר קופר  

יועמ"ש – גב' טובה שפירא אלטמן  

נציגי אגף הנדסה-  מהנדס חגי זיני   

מר  חגי זיני   מציין כי נערכה פניה ע"י העירייה לכל זוכי משכ"ל בהתאם למסמכי המכרז. מר  זיני  מציג בפני    בפני  
חברי הועדה את המלצתו לביצוע  העבודות, בהתאם לאמור באישור משרד הפנים (סמכות כאמור בסעיף  9  לחוק 
הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל" ב –  1972), להתקשר עם הזוכים כאמור במכר ז מק  /6/2020  לתכנון  
ובניית מוסדות   לחינוך וציבור בהיקף של  עד  1,000  מ"ר,  חשכ"ל  (להלן:"מכרז  חשכל").  אישור  שר הפנים להתקשרות   

עם הזוכים במכרז זה זה הינ ה עד ליום 8  אוגוסט 2021 (להלן:"אישור השר"). 

למכרז חשכ"ל  4  זוכים. הפניה הינה לביצוע דגם לפי מפרטי מכרז חשכ"ל. הבניה הינה טרומית ועדיפה על בנייה 
קונבנציונאלית משיקולי זמן. יש לנו ניסיון טוב עם מספר גני ילדים שבנינו בשיטה זאת.  אין הבדל לאורך זמן בין  

בניה זאת לסוגי בניה קונבנציונאלית.   

ההתמחרות בוצעה בין  המציעים  עפ"י  מכרז חשכ"ל  ואישור השר.  יודגש כי נעשתה ע"י העירייה פניה אחידה לכל 
הזוכים במכרז חשכ"ל והתקבלו  3  הצעות. (וידאנו כי כל  הזוכים קיבלו את פנייתנו להצעה). מחירי ההצעה הינם 

בטווח הזכיה במכרז חשכ"ל (הנחה למחירי הזכיה).   

להלן ההצע ות שהתקבלו:  

בע"מ-  אקרשטיין  בע"מ -  5,056,740  ₪.  הנדסיות  עבודות  מע"מ.  סל"ש  בע"מ-  4,813,066  ₪  כולל  מבנים  מלט 
וכולל הנחה של    7.32%  ממחיר הזכיה של הקבלן   4,821,712  ₪.  ההצעה הזולה הינה של חב' מלט מבנים בע"מ 

במשכ"ל. יש לנו ניסיון טוב עם קבלן זה ואגף הנדסה ממליץ לקבל את ההצעה.   

לסיכום: הועדה ממליצה לאשר את ההצע ה של חברת מלט בע"מ. הוועדה מבקשת ממ ר זיני  לבוא במו"מ עם החברה 
הזוכה ולבקש הנחה נוספת מעבר למחירי הצעתם.   

היועמ"ש מאשרת כי ההתקשרות הינה בהתאם לאישור השר. יש להחתים את הספק הזוכה על חוזה ולדאוג כי יהיו  
בידי העירייה אישורי ביטוח וערבות להתקשרות בהתאם לתנאי המכרז על נספחיו.    

______________________              _______________________             ________________      

יועמ "ש העירייהגזברית העירייהמנכ"ל העירייה




Accessibility Report


		Filename: 

		פרוטוקול ועדת השלושה בניית מעון יום 4 כיתות רחוב הנגב אוגוסט 2020 -השלמת פרטים מחגי (002).pdf




		Report created by: 

		, ronen@acc.org.il

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
