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 29יוני 2017
ו .מכרזים – 59

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 28/6/2017
משתתפים :חברי הועדה :מר דובי בן אברהם ,מר רפי ראובני.
עו"ד חן סומך ,יעקב אטיה ,ליאוניד גינזבורג ,דנה מורי ,יוסי אלימלך ,ג'קי להב,
יוסי דלח ,יעקב אטיה.
יניב לקטיבי – חב' לקטיבי ,עב' פיתוח בע"מ.

החלטה  -מכרז פומבי מס' 17/2017
ביצוע עב' סלילת כביש ופיתוח ברח' הכלנית בבית נחמיה
עו"ד חן סומך  -מציע יחיד ,עומד בתנאי הסף .זומן לשימוע בגלל המלצות ובגלל העובדה
שהוא מציע יחיד.
ליאוניד  -אני מכיר אותו כקבלן טוב בעבד מולי בלוד.
יוסי דלח  -האומדן כ-מיליון ארבע מאות  , ₪עבודה יחסית פשוטה בריצוף וריבוד.
יש מציע יחיד עם הנחה של  ,12.1%המחירים של מצעים ומדרכות שהם החלק הארי .₪ 90
מצעים ומדרכות עם הנחה פחות מ ,₪ 80 -מחיר מאד נמוך.
ליאוניד  -זה פחות ממחיר השוק .אין מחיר כזה בשוק היום .מצע ביציאה ממפעל עולה .₪ 95
דובי  -כמה מצעים וריבוד?
יוסי דלח  -מצעים  ,₪ 100,000ריצוף ,₪ 100,000
ליאוניד  -כ 20% -מהיקף הפרויקט .
הקבלן הוזמן לשימוע  -יניב לקטיבי
יוסי דלח  -ההצעה  12.1%הנחה .ממה שבדקנו לגבי מחירים ,לא בטוחים שתוכל לעמוד
במחיר.
יניב  -מצע אחר הנחה  80ומשהו  , ₪המיקום ביחס למחצבה מוזיל עלות שינוע.
קוב מצע לפני פיתוח עולה  ,₪ 65הציוד שלי.
כשנתתי  10%הנחה לא זכיתי וזכו הנחות גבוהות יותר.
יניב  -קבלנים לא מפסידים.
דלח  -לגבי משתלבות.
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יניב  ₪ 33 -אבנים משתלבות .יש סעיפים שמרוויחים יש כאלה שלא.
ג'קי  -מה הערבות ביצוע?
יניב  10% -מעלות הפרויקט .כל פעם שאני זוכה אני מוזמן לשימוע.
עו"ד חן  -אף אחד לא מחפש .שמים את הדברים על השולחן .אתה מציע יחיד ואנחנו
מחויבים לשאול.
החלטה:
לאחר בחינת ההצעה ועריכת השימוע הוחלט להכריז על חב' לקטיבי – עב' פיתוח בע"מ
כקבלן הזוכה ,סך ההצעה  12.1% ,₪ 1,231,619.50הנחה.

רשם :יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

אישור ראש המועצה

העתקים:
 ראש המועצהמר סוסן שמעון
 גזבר המועצהמר ג'קי להב
 יוע"משעו"ד טל סומך
מר ליאוניד גינזבורג -מהנדס המועצה
 מנהלת פרויקטיםגב' ג'נט בנישטי
 רכזת תביעות ביטוחים ומכרזיםגב' דנה מורי
 פרויקטיםמר אילן כהן
 מפקח  -מכרז 17/2017מר יוסי דלח
מר ליאור מלמד  -מבקר פנים
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