לשכת מנכ"ל המועצה
טל' 03-9722805 :פקס 03-9722816 :דוא"לyosie@modiin-region.muni.il :
25/9/19

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 25/9/19
נוכחים :חברי ועדה :ניסים עידן ,דובי בן אברהם ,דני יזדי (טלפונית)
עינב אבוחצירא ,יוסי אלימלך ,דני מדר ,איתן אפג'ין ,דניאל מימוני.

החלטה  -מכרז פומבי  – 23/2019למתן שירותי הסעות תלמידים  /עובדי הוראה
אוטובוסים צמודים
 .1אמות המידה לבחינת ההצעות היא עמידה בתנאי סף והצעת המחיר שהוגשה על גבי כתב ההצעה והתחייבות
שצורף למכרז.
 .2בהתאם לתנאי המכרז  -יש לקבוע זכיין אחד העומד בתנאי הסף ובעל ההצעה הזולה ביותר.
 .3ההצעות שהוגשו במכרז נבדקו על ידי מנהל מחלקת התחבורה וקצין הבטיחות של המועצה.
 .4הוגשו  2הצעות כדלקמן:

מציע  - 1ציר הסעות ותיור בע"מ
מציע  - 2אור בוס הסעות בע"מ
מעטפת אומדן
 .5מצ"ב בדיקת ההצעות.

מחיר עבור אוטובוס צמוד – 55
מקומות (כולל מע"מ)
₪ 2,281
₪ 1,700
₪ 1,520

מחיר עבור אוטובוס צמוד – 60
מקומות (כולל מע"מ)
₪ 2,457
₪ 1,874
₪ 1,755

 .6לאחר בדיקת ההצעות ותנאי הסף מומלץ כדלקמן:
 .6.1הואיל ושתי ההצעות שנבדקו עומדות בתנאי הסף של המכרז.
 .6.2הואיל והצעת המציע מס'  2אור בוס הסעות בע"מ ,הינה ההצעה הזולה ביותר ,אשר נמצאה סבירה
ביחס לאומדן ,מומלץ להכריז על המציע  ,2אור בוס בע"מ כעל ההצעה הזוכה במכרז.

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 דני מדר – מנהל מח' תחבורה
רו"ח יניב חלפון  -סגן גזבר המועצה
מר ליאור מלמד  -מבקר פנים
רח' מודיעים  10שהם 73100

טל03-9722888 .

אחיסמך * בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ * .ברקת * גבעת-כח
גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה
* שילת * פארק חמ"ן * קרית שדה התעופה

