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20/05/2020 

 "ו/אייר/תש"פ כ

 

 202020.5.  מיום  בזום  פרוטוקול ועדת מכרזים 

 

   אורן כהן נוכחים:

 מאיר מנדלוביץ

 עו"ד קרן גרשון

  אברהם ממה שיינפיין

 הדר לביא

 עו"ד איתן צנעני

 

 יו"ר הועדה  

 חבר הועדה מ"מ 

 הועדה תחבר

 הועדה חבר

 הועדה תחבר

 הוועדהחבר 

 

 נעדרים:

 

 

 ד"ר אסנת ספורטה

 

 

 חברת הועדה 

 

 מוזמנים/נוכחים:

 

  עו"ד אילה זיו

 אייל מגיני

 אודי להב

  יועצת משפטית לוועדת המכרזים 

 ס. מבקר העירייה 

 מנהל אגף איכות הסביבה

 

 על סדר היום:

 

    : דיון

 

 

 

 60לחטיבת ביניים בשכונת  ייצור, אספקה והתקנה של ריהוט    –  3/2020מכרז זוטא   -

 

 דיווח ממח' גינון  -קיימא ועב' פיתוח-אחזקת שטחים בגינון בר - 36/2017מכרז פומבי  -
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 60ייצור, אספקה והתקנה של ריהוט לחטיבת ביניים בשכונת  –  2020/3 זוטאמכרז   .1
 בלבד.  הצעות 2התקבלו  למכרז  

 

 

ההצעה הסכום הכולל של  שם בעל ההצעה מס' 

בש"ח )ללא מע"מ( או 

 באחוזים 

 מסמכים מצורפים  ערבות

 

1 

 

 גיל ה. פרויקטים-בן אריה גיל 

 

648,109    ₪ 

 

₪ בנק  5,000

 לאומי

 

 .קבלה לרכישת מכרז1

 .אישור ניהול ספרים2

 .אישור ניכוי מס 3

 .תשובות והבהרות 4

 

₪  5,000 ₪    451,500 ז.כ איילון פרויקטים בעץ בע"מ 2

  הפועלים 

 .תצהיר חוק עובדים זרים1

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 2

 .תצהיר אי תיאום מכרז3

 .הצהרה העדר קירבה  4

 .מורשה חתימה 5

 .התאגדות החברה 6

 .קבלה לרכישת מכרז7

 .אישור ניהול ספרים8

 .אישור ניכוי מס 9

 

 רגבים -נערך ע"י אדריכל ערן זילברמן   ₪    694,000 אומדן 

 חתום ע"י אביטל חדאד

 

 

ספקים   3רכשו ספקים . את המכרז  12 –המכרז הינו מכרז זוטא ,במסגרת המכרז הייתה פניה ל : אביטל חדאד

בהתאם לצרכים שנאספו עבור   יבמתכונתו הינו  פרויקטאלספקים המכרז  2מתוכם הגישו את מסמכי המכרז 

ממליצה לקבוע את חב' ז.כ. איילון  . אניז.כ. איילון פרויקטים בעץ בע"מההצעה הזולה ביותר הינה בי"ס. 

פרויקטים בעץ בע"מ כזוכה במכרז, מדובר בחברה שיש לנו ניסיון עבודה טוב איתה, ועפ"י תנאי המכרז עליה 

 ה.להכין מספר דגמים מבעוד מועד לצורך בחינ

.כ איילון פרויקטים בעץ : אבקש להעלות הצעת החלטה לפיה נקבל את המלצת אביטל חדאד ונמליץ על אורן כהן

 בעל ההצעה הזולה ביותר כזוכה במכרז.  בע"מ

 

 מאושר פה אחד 

 

 ז.כ איילון פרויקטים בעץ בע"מהספק  לקבוע את  החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר:

 בעל ההצעה הזולה ביותר כזוכה במכרז.

 

 

   אורן כהן        אביטל  חדאד                                                                  

 יו"ר ועדת המכרזים                                                            מזכירת הועדה    
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 אחזקת שטחים בגינון בר קיימא ועב' פיתוח בתחום גינון והשקיה     –  36/2017מכרז פומבי . 2

 ברחבי העיר.      

לקביעת המציע הבא  36/17פומבי התכנסה לבקשתנו וועדת המכרזים לדון במכרז  30/10/19בתאריך: אודי להב

המלצתינו הראשונית הייתה לעבור לקבלן  בתור כזוכה, עקב הפסקת עבודה של הזכיין המקורי מדשאות גינון.

נבחנה האפשרות להפחתת הסכום ומהסתכלות חוזרת אולם במסגרת להתכנסויות התקציב  הבא בתור נופר חודור.

חלוקת השטח לשני קבלנים זכיינים  נמצא כי הרשות תחסוך כ בבדיקה שביצענו ב השנתי לתחזוקה הגינון.

על כן נבקש מועדת    באם תפצל את השטח לשניים לעומת העסקתו של הקבלן הבא בתור. ₪ שנתי 243,000

 המכרזים לבטל את ההחלטה הראשונית מלעבור לקבלן הבא בתור.

הם את היקף העבודה, והאם הם מסוגלים האם הקבלנים בשטח יודעים על הרעיון להגדיל ל עו"ד קרן גרשון:

 לעמוד בכך? 

 : הקבלנים מיודעים ומסוגלים לעשות זאת עם צוות עובדים נוסף באזורים החדשים.אודי להב

 : האם הקבלן סיים את עבודתו?ממה שיינפיין

 רצוננו.  : הקבלן סיים את עבודתו ביוזמתי, יש לנו תיעוד על אי ביצוע המשימות והעבודות לשביעותאודי להב

מבקש  בפעילות השוטפת כפי שניתן לראות בחוות הדעת שצרף אודי להב, הננילאור החיסכון הרב  אורן כהן:

 .30.10.19ולבטל את ההחלטה מיום  אודי להב לקבל את המלצת 

 

 מאושר פה אחד.

 

 

ן  לאור החיסכו 30.10.19מיום ה לבטל את המלצת הועדה   החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר:

 הכספי הגדול בחלוקת השטח לשני קבלנים זכיינים קיימים.

 

 

 

 

 

 

   אורן כהן        אביטל  חדאד                                                                  

 יו"ר ועדת המכרזים                                                            מזכירת הועדה    
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 מתן עדיפות לספקים מקומיים. 3

 

 במסגרת מכרזים. ם הכפר סבאיאני מבקש מעו"ד אילה זיו לבחון את האפשרות למתן עדיפות לעסקים  אורן כהן:

 

  

 


