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 03/04/19פרוטוקל ישיבת וועדת מכרזים מיום 
 

 אהרון גל, דני דדון, שלומי שוורץ )טלפונית(. : חברי הועדה : נוכחים
 יוסי אלימלך, עינב אבוחצירה 

 
 

 לשירותי מדידות מקרקעין 30/2018פומבי   מכרז –החלטה 

 קרקעין.שירותי מדידות מ המכרז הינו מכרז לקבלת שירותי  .1

 הצעות במכרז כדלקמן: 3הוגשו   .2
  פוטו מאפ בע"מ  - 1הצעה 
 חברה למדידות ורישום בע"מ –קראוס  - 2הצעה 
 מהנדסים מאפ פרו בע"מ - 3הצעה 

 ההצעות שהוגשו במכרז נבדקו על ידי מהנדס המועצה ומנהלת מחלקת מכרזים. .3

 להלן פירוט הצעות המציעים: .4

 

חברה  –קראוס  פוטו מאפ בע"מ 
     למדידות 

 ורישום בע"מ

מהנדסים מאפ פרו  
 בע"מ

ביחס למחירון  -   אחוז הנחה
 משרד הבינוי והשיכון

30% 10% 0% 

יום עבודה מדידות שטח / שדה 
 + מע"מ 2,000מחיר מירבי  –

1,900 1,900 2,000 

מחיר מירבי  –יום עבודה משרדי 
 + מע"מ 850

800 800 850 

 משרד + –יום עבודה משולב 
 שטח

2,700 2,700 2,850 

 -( 50%שיקלול המחיר )מהווה 
 שטח - 30%
 משרד - 10%
 מחירון משרד הבינוי - 10%

 נקודות 50
 
 30 –שטח 
 10 –משרד 
 10 -מחירון 

 נקודות 43
 
 30 –שטח 
 10 –משרד 
 3.3 -מחירון 
 

 נקודות 38
 

 28.5 –שטח 
 9.4 –משרד 

 0 -מחירון 

 מדות בתנאי הסף ועומדות בכל מרכיבי האיכות שנקבעו;ההצעות במכרז עו ושלושתהואיל  .5

 זכיינים למכרז; 3והואיל ועל פי תנאי המכרז המועצה רשאית לקבוע עד  .6

 

 

 לשכת  מנכ"ל  המועצה
  region.muni.il-e@modiinyosi  דוא"ל:  9722816-03  פקס:  9722805-03  טל':

mailto:%20yosie@modiin-region.muni.il
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 כדלקמן: מומלץלפיכך, 

 כזוכים במכרז. שלושת המציעיםלהכריז על  מומלץ .א

ת ההצעות ביחס , מבין שלושבמכרז הינה ההצעה הזולה ביותר)פוטו מאפ בע"מ(  1והצעה מס'  הואיל .ב
 .30%בעלת שיעור אחוזי הנחה של לאחוז ההנחה שניתן על מחירון משרד הבינוי והשיכון, 

זהות במחיר אשר ניתן על ידן בהתייחס  –)קראוס(  2הצעה מס'  -)פוטו מאפ בע"מ( ו 1והצעה  והואיל .ג
)מהנדסים  3, ושתיהן זולות יותר מהצעה מס' ₪ ( 800) ויום עבודה משרד ₪ ( 1,900) ליום מדידות שטח

 ₪ ( 850ויום עבודה משרד )₪ (  2,000ליום מדידות שטח )מאפ פרו( 

ולידיעת  (קראוס) 2, המועצה תביא לידיעת המציע 2.6.3לפיכך, ובהתאם לאמור במסמכי המכרז, סעיף  .ד
פוטו מאפ בע"מ(, ) 1ציע נחה הזול ביותר שניתן ע"י המ, את שיעור הה)מהנדסים מאפ פרו( 3המציע 

 ההצעה הזולה ביותר. לשיעור ההנחה של שוות את שיעור ההנחה שניתן על ידםאפשרות לה ותיתן להם

על מנת לסכל את בחירתו כזוכה, אלא רק להוות  של המציע יובהר לעניין זה כי אין בהסכמתו /או סירובו
 .2.6.3וונטים במכרז כאמור בסעיף שיקול במסגרת שיקולי המועצה במסירת עבודות לזכיינים הרל

 
 
 
 
 
 
 
 

 עו"ד עינב אבוחצירה   : רשמה            
  מנהלת מחלקת מכרזים              שמעון סוסן             

                ראש המועצה       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 ראש המועצה  -מר סוסן שמעון 
 מנכ"ל המועצה -מר יוסי אלימלך

 גזבר המועצה  -במר ג'קי לה
 מהנדס המועצה  -מר לאוניד גינזבורג 

 עוזר ראש המועצה -מר יעקב אטיה
  מבקר פנים -מר ליאור מלמד

 
 


