לשכת מנכ"ל המועצה
 04במרץ 2019
ו .מכרזים 7-

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 4/3/2019
נוכחים :חברי ועדה :שלומי שוורץ – יו"ר ,דובי בן אברהם ,דני דדון ,דני יזדי ,אהרון גל
יוסי אלימלך ,עינב אבוחצירא.

החלטה  -במכרז פומבי מס'  -3/2019מכירת רכב משומש ונגרר משומש
המכרז הינו מכרז למכירת רכב ונגרר.
הוגשו  2הצעות במכרז במכרז.
הצעה  - 1איובי אבי
הצעה  - 2דוד נהרי
ההצעות שהוגשו במכרז נבדקו על ידי ועדת המכרזים במסגרת ישיבת הוועדה מיום .5.3.19
על פי תנאי המכרז ,ההצעה הכספית הגבוהה ביותר הן עבור הרכב והן עבור הנגרר תיקבע כזוכה.
הצעה  ,1הינה ההצעה הגבוהה ביותר על סך של  - ₪ 5,600עבור הרכב ו - ₪ 400 -עבור הנגרר.
ועדת המכרזים מבקשת לציין כי קיים פער בין ההצעה הגבוהה ביותר שהתקבלה עבור הרכב עומדת
על הסך של  ₪ 5,600ועבור הנגרר בסך של  ,₪ 400לבין האומדן במכרז העומד על הסך של ₪ 12,000
עבור הרכב ו ₪ 2,000 -עבור הנגרר.
הוסבר לוועדת המכרזים כי האומדן שנקבע ,נערך על סמך מחיר מחירון ולא בהתבסס על מצבם
העובדתי של הרכב והנגרר בפועל ,בנוסף צוין בפני הוועדה כי בגין הנגרר לא שולמה אגרת רישוי משנה
 ,2012ולרכב לא שולמה אגרת רישוי משנת  ,2018כך שעל הזוכה מוטלת החובה לעשות כן ולשאת
בעלויות אלו ,על מנת להשמיש את הרכב והנגרר ,כאשר שיקולים אלו לא נלקחו בחשבון במסגרת הערכת
האומדן.
החליטה הועדה כדלקמן:
לאחר שהוועדה בררה את מצבם של הרכב והנגרר (כאשר כיום שניהם מושבתים במחסן המועצה וללא
רישיון רכב בתוקף) עולה כי האומדן שנקבע אינו נותן ביטוי ראוי למצבם בפועל של הרכב והנגרר,
והואיל והמציע עומד בתנאי הסף ,צורפה על ידו ערבות כדין ,והצעתו הינה הגבוהה ביותר מבין ההצעות
שהוגשו ,לפיכך מומלץ להכריז על הצעת איובי אבי ,חרף הסטייה מהאומדן ,כהצעה הזוכה במכרז.
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