
 
 

 

 

 03-9722888טל.        73100שהם  10רח' מודיעים 
 

 כח-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ. * ברקת *  גבעת-בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן *אחיסמך 

 גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה 

 * פארק חמ"ן  * קרית שדה התעופה * שילת

 

 
 
 

25/9/19 
 
 

 25/9/19פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים  
 

 

 ניסים עידן, דובי בן אברהם, דני יזדי )טלפונית( :   חברי ועדה:    נוכחים
 עינב אבוחצירא, יוסי אלימלך, דני מדר, איתן אפג'ין, דניאל מימוני.                         

 
 

 מבוא מודיעים  -לוי נקי להקמת מבנים זמניים אספקת חומר מי – 21/2019זוטא   מכרז -החלטה 
 
  מהנדס המועצה ומנכ"ל המועצה.ההצעות שהוגשו במכרז נבדקו על ידי  .1

 

 . לקוב אמות המידה לבחינת ההצעות היא עמידה בתנאי סף, ומתן הצעת המחיר הזולה ביותר .2
 

 .לקוב זול ביותרה המחיר יבתנאי הסף ובעל עומדה זכיין אחדיש לקבוע  -בהתאם לתנאי המכרז  .3
 

 מצ"ב טבלת בדיקת ההצעות. .4
 

, נקבו בהצעותיהן במחיר בתנאי הסף , אשר שתיהן עומדות3והצעה מס'  2עולה כי הצעה מס' מבדיקת ההצעות  .5
 לקוב, אשר מהווה את ההצעות הזולות ביותר מבין ההצעות שהוגשו במכרז.₪  31.59זהה בסך של 

 

הצעות כשרות אשר הצעת המחיר שלהן שווה והינה  2ום בו ישנן למסמכי המכרז, במק 13.1בהתאם לסעיף  .6
 הזולה ביותר, רשאית המועצה לבצע התמחרות בין שני המציעים.

 

 , הוגשו הצעות המציעים22/9/19, ביום 3והמציע  2, בין המציע 18/9/19לאחר התמחרות שביצעה המועצה ביום  .7
 כדלקמן:

 

 י.כ. יעד תשתיות – 3צעה מס' ה בטוןמ.ג.ש. מיכאל עב'  – 2הצעה מס'  
כתב ההצעה )מחיר לקוב 

 לא כולל מע"מ(
 לקוב₪  25

 לקוב )כולל מע"מ(₪  29.25
 לקוב₪  26

 לקוב )כולל מע"מ(₪  30.42
 

 2צעה מס' ה, עולה כי 3 -ו 2ולאחר ביצוע התמחרות בין המציעים  תנאי הסףעמידה בלאחר בדיקת ההצעות ו .8
 עומדת בתנאי הסף ובעלת המחיר הזול ביותר אשר נמצא סביר ביחס לאומדן ואף נמוך ממנו.

 

 מ.ג.ש. מיכאל עבודות בטון, כהצעה הזוכה במכרז.  2לפיכך יש להמליץ על הצעה מס'  .9
 
 

 

 
 עינב אבוחצירא :   מהרש             
  מנהלת מחלקת מכרזים                            

 אישור ראש המועצה

 
 
 תקים:הע

 ראש המועצה  -מר סוסן שמעון  
 גזבר המועצה  -מר ג 'קי להב      
 יוע"מש  -עו"ד  טל סומך   

 עוזר ראש המועצה  -מר יעקב אטיה    
 מנהל מע' מידע  -מר ירון גנץ          
 סגן גזבר המועצה   -רו"ח  יניב חלפון 
 מבקר פנים   -מר ליאור מלמד  

 

 לשכת  מנכ"ל  המועצה


