פרוטוקול החלטות ועדת מכרזים של המועצה האזורית מטה יהודה
שהתקיימה ביום שני  25.11.2019בשעה  17:00במשרדי המועצה
נוכחים:
דוד אבו
שלומי מגנזי
שמואל אליהו
אלמוג בן שלוש
אילנה דוד
ראובן צמח
אבי בניאל

-

יו"ר ועדת מכרזים
חבר ועדת המכרזים וסגן ראש המועצה
חברת ועדת מכרזים
חבר ועדת מכרזים
חברת ועדת מכרזים
חבר ועדת מכרזים
חבר ועדת מכרזים

משתתפים:
ורד כהן – היועצת המשפטית למועצה
רועי הלר ,עו"ד – לשכה משפטית
זהבה כהן – מזכירת הועדה
שרית עוזרי – מנהלת אגף פיתוח
לוי עזיז – מנהלת מחלקת תברואה וחזות הכפר
יניב נחום – יועץ מקצועי אגף פיתוח

סדר יום:
סעיף  – 1מכרז פומבי  - 22/19קבלת שירותי יחסי ציבור ,דוברות וניהול הפייסבוק של
המועצה
סעיף  – 2מכרז פומבי  - 19/19שירותים לטיפול בפסולת אריזות ,תכולת כלי עצירה כתומים
סעיף  – 3מכרז פומבי  - 24/19מתן שירותי אזעקה ,אספקה והתקנה של מערכת ציוד גילוי
וכיבוי אש
סעיף  – 4מכרז פומבי  - 16/19ביצוע ואחזקת תשתיות פיתוח בכבישים ,בשטח השיפוט של
מועצה אזורית מטה יהודה
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מכרז פומבי  - 22/19קבלת שירותי יחסי ציבור ,דוברות וניהול הפייסבוק של המועצה
דיון :מצ"ב תמלול
החלטה :בהתאם לחוות הדעת המקצועית וחוות הדעת המשפטית אנו ממליצים על זכיית
חברת גל בייסברג תקשורת ואסטרטגיה ,אשר קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר על פי אמות
המידה שנקבעו במכרז.

.2

מכרז פומבי  - 19/19שירותים לטיפול בפסולת אריזות ,תכולת כלי עצירה כתומים
דיון :מצ"ב תימלול
החלטה :בהתאם להמלצת היועץ המקצועי ,ובהתאם לחוות הדעת המשפטית ,ולאחר ששמענו
את היועץ המקצועי במהלך ועדת המכרזים אנו ממליצים על זכייתה של חברת ש.י.א אשקלון
כזוכה במכרז בהיותה הצעת המחיר הזולה ביותר שהוגשה במכרז .ההחלטה התקבלה פה
אחד – מר שלומי מגנזי לא השתתף בהצבעה.
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.3

מכרז פומבי  - 24/19מתן שירותי אזעקה ,אספקה והתקנה של מערכת ציוד גילוי וכיבוי אש
דיון :מצ"ב תמלול
החלטה :בהתאם להיותה ההצעה הזולה ביותר שהוגשה למכרז ועומדת בתנאי הסף ובהתאם
להמלצת היועץ המקצועי אנו ממליצים על זכייתה של קרן אש  1992ג' בע"מ כזוכה במכרז
וזאת בכפוף להשלמה טכנית של החוסרים במסמכים כפי שהתגלו בבדיקת היועץ המקצועי.

.4

מכרז פומבי  - 16/19ביצוע ואחזקת תשתיות פיתוח בכבישים ,בשטח השיפוט של מועצה
אזורית מטה יהודה
דיון :מצ"ב תמלול
החלטה :בהתאם לבדיקת היועץ המקצועי וחוות הדעת המשפטית התגלה כי בהצעתה של
חברת מנחם אליהו אשר הינה ההצעה הזולה ביותר שהוגשה למכרז ועומדת בתנאי הסף הוגש
אישור קיום ביטוחים אשר חתום על ידי החברה המבטחת וכולל הסתייגויות שונות על ידה.
מדובר במסמך אשר לא נדרשה הגשתו חתום על ידי החברה המבטחת במועד הגשת ההצעות
אלא רק בכפוף לזכייה .בהתאם לסעיף  2.4.2לתנאי המכרז ,ולנוכח העובדה כי ממילא לא
נדרש המציע להגיש אישור קיום ביטוחים במועד הגשת ההצעות ותיקון ההסתייגויות בעניין
זה אין בו כדי לשנות את הצעת המחיר או פרט מהותי בה ,אנו מחליטים לדרוש מן המציע
מנחם אליהו לתקן את ההסתייגויות ולהגיש למועצה אישור קיום ביטוחים חתום על ידו ללא
הסתייגויות הכולל גם את התחייבותו להגיש אישור קיום ביטוחים חתום על ידי החברה
המבטחת ללא הסתייגויות טרם חתימה על הסכם התקשרות.
בכפוף לתיקון הצעת מנחם אליהו בע"מ וכאמור לעיל ,ובכפוף להשלמת מסמכים טכניים כפי
שנתגלו בבדיקת היועץ המקצועי אנו ממליצים על זכייתה בהיותה ההצעה הזולה ביותר
שהוגשה במכרז ועומדת בתנאי הסף.
ככל שהמציע מנחם אליהו בע"מ לא יעביר את אישור קיום הביטוחים כאמור בתוך  14ימים
מיום קבלת מכתב הדרישה ,תועבר המלצתנו לזכיית בעל ההצעה הזולה הבאה בתור של חברת
אליהו שייה ושות' בע"מ.

_____________
דוד אבו
יו"ר ועדת מכרזים
____________
מאשר :ניב ויזל
ראש המועצה
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