מועצה אזורית חבל מודיעין
רחוב מודיעים  10שוהם ,ד.נ.מרכז 73100

 23ביולי 2018
ו .מכרזים 76

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום – 19.7.18
נוכחים:

חברי הוועדה :דובי בן אברהם ,אביגיל חבשוש.
עו"ד עינב אבוחצירא ,יוסי אלימלך ,דנה מורי.

דיון  -מכרז פומבי  09/2018לביצוע שירותי מערכות מיזוג אויר ,תחזוקה
ותיקונים במשרדי המועצה ובמוסדות חינוך וציבור של המועצה.
ניתן הסבר על המכרז וההצעות שהוגשו במסגרתו .מוגשת המלצה וטבלאות בדיקה וניקוד.
דנה מורי :המכרז מתייחס לשירותי תחזוקת מערכות מיזוג במבני המועצה ובמוסדות החינוך של
המועצה כולל סעיף המתייחס לאפשרות של רכש מזגנים מהזכיין.
נערכה בדיקת ניסיון ובדיקת המלצות למציעים יחד עם יאיר מעטוף ותמר חדד ממח' התחזוקה.
מציע  ,2חב' שון רון לא צירף תעודת חשמלאי מוסמך ,נעשתה פניה להשלמת מסמכים והמסמכים
לא הושלמו ,נעשתה פניה טלפונית מצדי ובה נאמר לי כי הם החליטו שלא להשלים את המסמך.
(בד יקת איכות נעשתה לשני המציעים ,כולל שקלול מחיר וזאת מבלי לגרוע מסמכות הועדה להורות
על פסילת הצעה עקב אי עמידה בדרישת הסף).
מציע מס'  , 1חברת מנוליד חירות הוא בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ובעל המלצות חיוביות.
נבקש להכריז עליו כזוכה.
לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ממליצה הועדה לראש המועצה –
לפסול את הצעת המציע  2שון רון ,עקב אי עמידה בדרישת הסף ,לרבות לאחר פניה שנערכה
אליהם להשלמת מסמכים ולקבוע את המציע  1מנוליד חירות כזוכה במכרז בהיותה ההצעה בעלת
הניקוד הטוב ביותר וסבירה ביחס לאומדן ולאור העובדה כי קיימות גם חוו"ד/המלצות חיוביות.
החלטה:
ועדת המכרזים מקבלת את ההמלצה ומבקשת להכריז על מציע מס'  ,1מנוליד חירות בע"מ
כהצעה הזוכה.
______________
אישור ראש המועצה

רשם :יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

העתקים:
מר סוסן שמעון  -ראש המועצה
 גזבר המועצהמר ג'קי להב
 יוע"משעו"ד טל סומך
 רכזת תביעות ביטוחים ומכרזיםגב' דנה מורי
גב' עינב אבוחצירא  -מנהלת אכיפה
 עוזר ראש המועצהמר יעקב אטיה
מר יאיר מעטוף  -מנהל מח' תחזוקה
רו"ח יניב חלפון  -סגן גזבר המועצה
מר ליאור מלמד  -מבקר פנים
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