לשכת מנכ"ל המועצה
טל' 03-9722805 :פקס 03-9722816 :דוא"לyosie@modiin-region.muni.il :
25/9/19
ו .מכרזים 22 -

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 25/9/2019
משתתפים :חברי הוועדה  :דובי בן אברהם – יו"ר ,דני יזדי ,ניסים עידן.
עינב אבוחצירא ,יוסי אלימלך.

החלטה מכרז  19/2019לביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה בהיקפים קטנים
 .1כללי
 .1.1אמות המידה לבחינת ההצעות היא עמידה בתנאי סף ,ומתן הצעת המחיר הזולה ביותר.
 .1.2בהתאם לתנאי המכרז  -יש לקבוע ֹֹ עד  4זכיינים העומדים בתנאי הסף ובעלי ההצעה הזולה ביותר.
 .2ההצעות שהוגשו במכרז נבדקו על ידי מנהל האגף המונציפאלי ומנהלת מחלקת המכרזים במועצה.
 .3הוגשו  2הצעות במכרז כדלקמן:
הצעה מס'  – 1עד גג בע"מ
אחוז ההנחה שניתן  4%הנחה על כתב הכמויות שצורף
במכרז על כתב הכמויות

הצעה מס'  – 2פילו ובניו בע"מ
 21%הנחה על כתב הכמויות שצורף

אומדן המכרז 16% :הנחה על כתב הכמויות שצורף.
.4
.5
.6
.7

מצ"ב טבלת בדיקת ההצעות.
מבדיקת ההצעות עולה כי שתי ההצעות שהוגשו במכרז עומדות בתנאי הסף ואחוז ההנחה שניתן על ידם
נמצא סביר ביחס לאומדן.
לאחר בדיקת ההצעות ותנאי הסף יש להמליץ על שני המציעים במכרז ,עד גג בע"מ ו -פילו ובניו בע"מ,
כזוכים במכרז.
יובהר כי כאמור במסמכי המכרז ובהתאם לסעיף  2.7במסמכים המכרז ,המועצה תביא לידיעת המציע ( 1עד
גג בע"מ) את שיעור ההנחה הזול ביותר שניתן ע"י המציע ( 2פילו ובניו בע"מ) ותיתן לו אפשרות להשוות
את שיעור ההנחה שניתן על ידו לשיעור ההנחה של ההצעה הזולה ביותר ,יובהר לעניין זה כי אין בהסכמתו
/או סירובו על מנת לסכל את בחירתו כזוכה ,אלא רק להוות שיקול במסגרת שיקולי המועצה במסירת
עבודות לזכיינים הרלוונטיים במכרז.

______________________

אישור ראש המועצה

רשמה :עינב אבוחצירא
מנהלת מח' מכרזים

העתקים:
מר סוסן שמעון  -ראש המועצה
מר ג 'קי להב  -גזבר המועצה
עינב אבוחצירא  -מנהלת מחלקת מכרזים
עו"ד טל סומך  -יוע"מש
מר יעקב אטיה  -עוזר ראש המועצה
מר דניאל
רו"ח יניב חלפון  -סגן גזבר המועצה
מר ליאור מלמד  -מבקר פנים
רח' מודיעים  10שהם 73100

טל03-9722888 .
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