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 3/20194/פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים  
 

 

 

 יו"ר, דובי בן אברהם, דני דדון, דני יזדי, אהרון גל –:  שלומי שוורץ חברי ועדה: נוכחים
 יוסי אלימלך, עינב אבוחצירא.                      

 

 

 אספקת ציוד טכני רכש ו - 20/2018מכרז פומבי מס'    -החלטה
 

 .רכש ואספקת ציוד טכניהמכרז הינו מכרז לקבלת שירותי .   1
 

    שצורף  אמות המידה לבחינת ההצעות היא עמידה בתנאי סף ואחוז הנחה הגבוה ביותר לכתב הכמויות 
 . למסמכי המכרז 

 

לאזור יתן הצעתו רק אזורים גאוגרפיים כאשר מציע יכול ל 5להמועצה חולקה  –בהתאם לתנאי המכרז         
 ק"מ בלבד. לכל אזור ייקבע זכיין העומד בתנאי הסף ובעל אחוז ההנחה הגבוה ביותר.  15המרוחק ממנו עד 

 

 .מנהל מחלקת הרכש ומנהלת מחלקת מכרזים במועצה ההצעות שהוגשו במכרז נבדקו על ידי.   2
 

 :כרזהצעות במ 6הוגשו  .   3
 על כתב הכמויות. 3%שיעור הנחה של    -הוגשה עבור אזורים ג,ד,ה  –מרזבית    – 1הצעה 
 על כתב הכמויות. 27%שיעור הנחה של   -הוגשה עבור אזורים א,ב,ג,ד,ה  –נבלט    – 2הצעה 
 על כתב הכמויות. 10%שיעור הנחה של   -הוגשה עבור אזור א  –מטאליק    – 3הצעה 
 על כתב הכמויות. 15%שיעור הנחה של   -הוגשה עבור אזורים א,ב,ג,ד,ה  –ל בו עמיעד כ   – 4הצעה 
 על כתב הכמויות. 19%שיעור הנחה של   -הוגשה עבור אזורים ב,ג,ד,ה  –גרון סנטר    - 5הצעה 

 על כתב הכמויות. 25.9%שיעור הנחה של   -הוגשה עבור אזורים ב,ג,ד,ה  –ח.נ. טכניק    – 6הצעה 
 

 גרון סנטר, לא צורפה ערבות כנדרש בתנאי המכרז, ועל כן ההצעה נפסלה. – 5להצעה מס'    .4

 :החלטת הוועדה 
 

, אשר הינו 27%, עומד בכל תנאי הסף שנקבעו, והצעתו הינה בעלת שיעור הנחה של 2הואיל והמציע מס'  .א
 אחוז ההנחה הגבוה ביותר בכל האזורים הגאוגרפיים.

 

נבלט, כהצעה הזוכה במכרז בכל חמשת האזורים הגאוגרפיים  – 2לפיכך מומלץ להכריז על הצעה מס'  .ב
 הקבועים במכרז. 

 
 

 עו"ד עינב אבוחצירה  : רשמה             ____________________
מנהלת מחלקת מכרזים                 אישור ראש המועצה     

                   
 

 העתקים:
 ראש המועצה  -  שמעון  מר סוסן

 מנכ"ל המועצה  - מר יוסי אלימלך
 גזבר המועצה  -        מר ג'קי להב

 סגן גזבר  -     מר יניב חלפון
 מנהל מחלקת רכש  -       מר יוסי כהן 
 מנהלת האגף המוציפאלי  -   גב' דנה מורי

 מנהלת מח' תחזוקה  -   תמר חדדגב' 
 המועצהעוזר ראש   -    מר יעקב אטיה

 מבקר פנים  -  מר ליאור מלמד

 לשכת  מנכ"ל  המועצה
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