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פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 26/8/2019
נוכחים :חברי ועדה :דני יזדי ,דני דדון,
עינב אבוחצירא ,יוסי אלימלך.

החלטה מכרז פומבי  10/2019למתן שירותי אספקת חומרי מחצבה ואספלט
וכן אספקת והובלת חמרה
.1.1

במסגרת המכרז נקבעו  3קבוצות שירות כדלקמן:
קבוצה א' – אספקת חומרי מחצבה
קבוצה ב' – אספקת אספלט
קבוצה ג' – אספקת והובלת חמרה

.1.2

אמות המידה לבחינת ההצעות היא עמידה בתנאי סף והצעת המחיר הזולה ביותר.

.1.3

בהתאם לתנאי המכרז – בכל קבוצת שירות ניתן לקבוע עד שני זכיינים העומדים בתנאי הסף ובעלי
המחיר הזול ביותר.

.1.4

לקבוצות א' ו -ב' – לא הוגשו הצעות.

.1.5

לקבוצה ג' – הוגשה הצעה אחת מאת חברת יהוד שלמה עבודות עפר והובלה.

 .2ההצעה שהוגשה במכרז נבדקה על ידי מנהלת מחלקת התחזוקה ועל ידי מנהלת מחלקת המכרזים במועצה.
 .3מבדיקת ההצעות ובחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף מומלץ לקבוע את ההצעה של חברת שלמה יהוד
עבודות עפר והובלה ,בקבוצה ג' ,כהצעה הזוכה במכרז ,וזאת לאור היות ההצעה עומדת בכל תנאי הסף
שנקבעו והמחיר שניתן על ידה נמצא סביר ביחס לאומדן ואף נמוך ממנו.
 .4בהתייחס לקבוצות א' ו -ב' אשר אליהן לא הוגשו הצעות כלל ,ובנסיבות המפורטות בחוות הדעת של מנהלת
מחלקת התחזוקה במועצה ,הגב' תמר חדד נראה כי מכרז חדש לא יתן מענה ולא יביא תועלת ,ולפיכך
מומלץ לפעול לקבלת אישור מליאת המועצה (בהתאם לסעיף (22ח) לתוספת השנייה בצו המועצות
המקומיות) להמשך התקשרות מול ספקי השירות עימם עובדת המועצה (באספקת השירותים בקבוצות א'
ו -ב') במסגרת ניהול מו"מ ובהתאם לנוהל הליך הצעות מחיר של המועצה.

רשמה :עינב אבוחצירא

מנהלת מחלקת מכרזים

אישור ראש המועצה
העתקים:
מר סוסן שמעון  -ראש המועצה
מר ג 'קי להב  -גזבר המועצה
עו"ד טל סומך  -יוע"מש
מר יעקב אטיה  -עוזר ראש המועצה
מר דניאל מימוני – מנהל אגף מוניציפאלי
רו"ח יניב חלפון  -סגן גזבר המועצה
מר ליאור מלמד  -מבקר פנים
רח' מודיעים  10שהם 73100
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