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מכרז  81/52מכירת משאיות אשפה – דיון בנושא התמחרות
דיון :מצ"ב תימלול
1

החלטה :בהתאם להתמחרות שהתקיימה התקבלו הצעות מחיר על  1המשאיות הנמוכות מן
הערכת השמאי ,לפיכך אנו נציע למתמחרים להעלות את הצעתם ב ₪ 20,000-נוספים מעבר
להצעתם בהתמחרות לכל משאית .ככל שלא יסכימו לפרסם התמחרות נוספת.
.1

מכרז  9/56מכרז מסגרת תיקונים לבורות בכבישים
דיון :מצ"ב פרוטוקול
החלטה :לנוכח העובדה כי הצעת המציע אשר הגיש את ההצעה הזולה ביותר ,חברת אופק,
נמוכה באופן משמעותי מהאומדן שנקבע על ידי הגורמים המקצועיים במועצה ,ולאחר
ששמענו את הגורמים המקצועיים במועצה ,אנו מחליטים לזמן את חברת אופק לשימוע בפני
ורק בכפוף לכך שיוכח כי הבין את משמעות תנאי המכרז ויכול לעמוד מאחורי הצעת המחיר
מטעמו ,נמליץ על בחירתו כזוכה.

.3

מכרז  9/56מתן שירותי אחזקה ,אספקה והתקנה של מערכות ציוד גילוי וכיבוי אש במוסדות
חינוך ומבני ציבור בשטחי המועצה
דיון :מצ"ב פרוטוקול
החלטה :לנוכח העובדה כי על פי בדיקת המועצה אף אחד מן המציעים אינו עומד בתנאי הסף
כפי שנקבעו במכרז ,אנו מחליטים לבטל את המכרז .אנו מורים על פרסום מכרז חדש
במסגרתו ייבחנו תנאי הסף הנדרשים.

.4

מכרז  5/56אספקה והתקנת תחנות אוטובוס
דיון  :מצ"ב פרוטוקול
החלטה :בהתאם לחוות הדעת המשפטית ,שותפות מוגבלת אופק ניר אינה עומדת בתנאי הסף
כיוון שהציגה ניסיון של חברה אחת ורישיון קבלן של חברה אחרת ,ותנאי הסף נדרשים
להתקיים במציע עצמו .בפנינו הצעה אחת אשר צירפה המלצות אך לא ברור מהן האם מדובר
בניסיון נשוא עבודות המכרז ,לפיכך אנו מחליטים לזמנם לשימוע לצורך הבהרת עניין הניסיון
ובכפוף לחוות דעת חיובית בעניין זה להמליץ על הכרזתם כזוכים .רק לאחר הכרזה על זכייתם
ובכפוף לה ,לנהל עימם משא ומתן להפחתת הצעתם.

.5

מכרז  2/56מתן שירותי שאיבה שטיפה ופיתחת סתימות במערכות ביוב וניקוז בשטחי המועצה
דיון :מצ"ב פרוטוקול
החלטה :בהתאם להיותה ההצעה הזולה ביותר שהוגשה למכרז ובשל העובדה כי מדובר
בהצעה הנמוכה מן האומדן ,ועדת המכרזים מחליטה להמליץ על זכייתה של חברת ארזים
כהצעה הזוכה בכפוף לקיום שימוע ,כאשר בשימוע יתבררו  1סוגיות ,הראשונה זה עניין הצעת
מחיר לעומת האומדן ,האם בהצעת המחיר שהם נתנו הם מסוגלים בעצם לעמוד ולקיים את
השירות שאנחנו מבקשים מהם לבצע ,והסוגיה השניה זה בעניין לוחות הזמנים לביצוע
העבודות כפי שביקש האגף לברר ביחס לביצוע עבודות קודמות של הקבלן.

.6

מכרז  9/56ביצוע עבודות בינוי ,פיתוח ,שיפוצים ובדק במבני ושטחי ציבור וחינוך במועצה.
דיון :מצ"ב פרוטוקול
החלטה :לאחר ששמענו את הגורמים המקצועיים ,אנו ממליצים להכריז על זכייתם של שני
הקבלנים בעלי הצעות המחיר הזולות ביותר :עידן חדש בבנייה וא.ח כלפון .לאחר הודעה על
זכייה אנו מורים על ניהול משא ומתן עם הזוכים להפחתת הצעתם.

.0

מכרז  55/52שירותי סידור ,טיוב וסריקה של ארכיב הועדה
דיון :מצ"ב פרוטוקול
2

החלטה :לאחר ששמענו את היועץ המקצועי ובהתאם לחוות דעתו ובדיקתו כי הצעתה של
חברת טלדור אינה עומדת בתנאי המכרז לעניין הצעת המחיר אשר תמחרה פרטים מרשימת
המחירים הנמוכים ב , 40%-אנו ממליצים על זכייתה של ההצעה הזולה ביותר שנותרה לדיון
של חברת אם פי אל.
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