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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.                          

 
 וב ביישוב שילתלהחלפת קווי בי – 12/2019זוטא   מכרז -החלטה 

 

אמות המידה לבחינת ההצעות היא עמידה בתנאי סף והצעת המחיר שהוגשה על גבי מפרט  .1.1
 הכמויות והמחירים שצורף למכרז. 

 העומד בתנאי הסף ובעל ההצעה הזולה ביותר.כיין אחד זיש לקבוע  -בהתאם לתנאי המכרז  .1.2
 

 ת מחלקת המכרזים .ההצעות שהוגשו במכרז נבדקו על ידי מנהל מחלקת ביוב ומנהל .2
 

 הצעות כדלקמן: 2הוגשו   .3

 ₪. 274,131 - מחיר ההצעה כולל מע"מ, אר בע"מ-יצ  .א

 .₪ 381,296 -מחיר ההצעה כולל מע"מ , אוחיון אלישע ובניו בע"מ .ב
 

 כולל מע"מ.₪  397,883.07אומדן המועצה לביצוע העבודות, הינו  .4
 

 ר בע"מ כהצעה הזוכה במכרז.א-יצ, הכריזה ועדת המכרזים על הצעת המציע 29/7/19ביום  .5
 

 , הוצא לזוכה צו תחילת עבודה, ואף נמסרה על ידו ערבות ביצוע למועצה.21/8/19ביום  .6
 

, לפיה ככל שלא יחל בביצוע 18/9/19משלא החל הקבלן בביצוע העבודות, נשלחה לקבלן התראה ביום  .7
המועצה תהא רשאית לבטל את זכייתו , תחולט ערבות הביצוע של הזוכה ו22/9/19העבודות וזאת עד ליום 

 במכרז.
 

 .משלא ניתן מענה על ידי הקבלן למכתב ההתראה של המועצה חולטה ערבות הביצוע של הקבלן .8
 

לאור העובדה כי הקבלן ממאן לבצע את העבודות ולאור העובדה כי חולטה ערבות הקבלן על ידי המועצה,  .9
במכרז, אוחיון אלישע אשר עומד  2, הוחלט לפנות למציע טרם תחילת החורף ובשל דחיפות ביצוע העבודה

ומבדיקה שערכה המועצה צולו, נתן את הסכמתו העקרונית  בתנאי המכרז והצעתו סבירה ביחס לאומדן
 ואף לתת הנחה למחיר שהוצע על ידו במכרז. לביצוע העבודה

 

 רז.אוחיון אלישע, כעל ההצעה הזוכה במכ 2לפיכך, מומלץ להכריז על המציע  .10
. 

 
       עינב אבוחצירא   :  רשמה             
  מנהלת מחלקת מכרזים                            

 אישור ראש המועצה

 
 

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

 עוזר ראש המועצה -מר יעקב אטיה    
 מנהל מי קולחין -פגין    מר איתן א

 מנהל אגף מוניציפאלי –מר דניאל מימוני 
 סגן גזבר המועצה -רו"ח  יניב חלפון 
 מבקר פנים -מר ליאור מלמד  

 

 לשכת  מנכ"ל  המועצה


