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                                                                                                                    2.9.21                                                                                                                
  

 30/8/2021עדת מכרזים פרוטוקול ישיבת ו
 נוכחים: נוכחים: אהרון גל, עינב אבוחצירא, יוסי אלימלך, ניסים עידן, דני מימוני, אמיר סולרסקי, ג'נט בנישטי

 
 עבודות הקמת מגרש כדורגל מדשא סינטטי }שחבק{ בישוב טרומן – 2021/28מכרז פומבי  :החלטה

 
 . כללי1
 

 כדורגל מדשא סינטטי ) שחבד( ביישוב כפר טרומן. המכרז הינו מכרז לעבודות הקמת מגרש 1.1
 אמות המידה מבחינת ההצעות היא עמידה בתנאי סף והצעת המחיר הטוב הביותר. 1.2
 בהתאם לתנאי המכרז יש לקבוע זכיין אחד העומד בתנאי הסף ובעלי ההצעה הטובה ביותר. 1.3

 
 ר אמיר סולרסקי.. ההצעות שהוגשו במכרז נבדקו ע"י היועץ המקצועי במכרז מ2
 הצעות במכרז כדלקמן: 5. הוגשו 3
 

מציע 
 מס'

 סכום ההצעה ערבות שם המציע

 )כולל מע"מ(

 הערות

 תאריך בנק סכום

  699,677.43 30/11/2021 מזרחי 20,000 גרין פוינט .1

  647,849.47 30/11/2021 לאומי 20,000 עותמאן יוסף .2

  681,536 30/11/2021 בינלאומי 20,000 לקטיבי .3

חן חבושה יעקב  .4
 הנדסה ופיתוח

  724,695.35 30/11/2021 לאומי 20,000

  713,584.6 30/11/2021 דיסקונט  20,000 א.מ.ס עבודות עפר .5

 
 להלן דו"ח בדיקת מסמכים שהוגשו ע"י המציעים כולל השלמות נדרשות .. 4

 .אין חוסרים אצל אף אחד מהמציעים     
 
 

לקטיבי חברה   עותמאן יוסף ובניו ךמסמ\פרוט
 לפיתוח בע"מ

 

 גרין פוינט בע"מ
 

אמס עבודות עפר 
 ופיתוח בע"מ

חן חבושה יעקב 
 הנדסה

 תקין תקין תקין תקין תקין ערבות בנקאית 

 תקין תקין תקין תקין תקין רישיונות קבלן 

אישור מתקין 
מאושר יצרנית דשא 

 מאושרת פיפ"א 
 

 
DOMO 

 תקין
 
 
 
 
 

 
GREENFIELDS 

 תקין

 
 תקין

DOMO 
 תקין

 

FIELDTURF 
 תקין
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הצהרת קבלן משנה 
 ופרוט ניסיון 

 תקין תקין תקין
 

 תקין תקין

דוגמת דשא ,חול 
 וגומי 

 תקין תקין תקין תקין  תקין

הצהרת מציע  ופרוט 
 ניסיון

 תקין תקין  תקין
 

 תקין תקין

מפרט טכני דשא 
 מוצע מאושר פיפ"א

 תקין ןתקי תקין תקין  תקין

 תקין תקין תקין תקין  תקין אישור מחזור כספי 

אישור תשלום 
 רכישת מכרז

 תקין תקין תקין תקין  תקין

אישור פרוטוקול 
סיור קבלנים 

 והבהרות

 תקין תקין תקין תקין תקין

אישור ניהול פנקסי 
 חשבונות  

 תקין תקין תקין תקין תקין

הצהרה על העדר 
קרבה לעובד הרשות 

  ו/או לחבר מועצה

 תקין תקין תקין תקין תקין

אישור קיום 
 ביטוחים 

 תקין תקין תקין תקין תקין

תעודה תקפה בדבר 
היות המציע עוסק 
מורשה לצרכי 

 מע"מ.

 תקין תקין תקין תקין  תקין

אישור תקף על פי 
חוק עסקאות גופים 

 ציבוריים

 תקין קיןת תקין תקין  תקין

אישור על ניכוי מס 
במקור ו/או פטור 

 מכך 

 תקין תקין תקין תקין  תקין

תעודת התאגדות 
רישום  תעודת ו/או

 השותפות

 תקין תקין תקין תקין  תקין

אישור עו"ד או רו"ח 
של מורשי חתימה  -
 מציעה

 תקין תקין תקין תקין  תקין

כל מסמכי המכרז 
חתומים ע"י 
המציע. נדרש 

ו"ח / עו"ד  אישור ר
ביחס למסמך 

המסמך  -כלשהו 
 יאושר כנדרש

 תקין תקין תקין תקין   תקין
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דוגמאות דשא ,שוק 
 פד ,חול וגומי

 תקין תקין תקין
 

 תקין  תקין

טופס הגשת הצעת 
 מחיר 

 תקין 
 הנחה 25%

647,849.47  ₪
 כולל מע"מ

 תקין 
 הנחה  21.1%

כולל  ₪  681,537.64
 מע"מ 

 תקין
 הנחה 19%

699,677.43  ₪
 כולל מע"מ 

 תקין 
17.39% 

713,584.60  ₪
 כולל מע"מ 

 

 תקין 
8% 

794.695.35  ₪ 

 
 .לאחר בדיקת ההצעות, מומלץ כדלקמן:5
 
 .כולל מע"מ₪   681,537.64העומדת על סכום של  עותמאן יוסף ובניוהצעת מחיר הנמוכה של חברת -1
 עומדים בתנאי הסף.יוסף ובניו  עותמאןמגרשי השחבק שפורטו במסמך ניסיון של חברת  -2
 מפרט הדשא שצורף ע"י חברת עותמאן יוסף ובניו תקינים מאושרים פיפ"א .-3
מאשר מבחינה מקצועית את חברת עותמאן יוסף ובניו לביצוע העבודה של בניית מגרש השחבק במושב  -4

 טרומן .
הצעתה של חברת עותמאן יוסף ובניו הוועדה בחנה את ההצעות וכן את המלצות היועץ וממליצה לאש את   -5

 כהצעה הזוכה.
                                                                                                   

 בברכה      
 אלימלך יוסי                                                                                                

 מנכ"ל המועצה
  _________________ 
 ראש המועצה          

 


