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 2019אוקטובר  23
 25 -ועדת מכרזים    

 
  23/10/2019פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 

 
 :   דובי בן אברהם, ניסים עידן, דני יזדי, אהרון גל.חברי ועדה:    נוכחים

 יוסי אלימלך, עינב אבוחצירה.                       
 

 

  7/2019פומבי   מכרז  -החלטה 
 אות מקרקעין עבור המועצה והועדה המקומית לתו"ב קבלת שירותי שמל

  -כללי  .1
 .שמאות מקרקעין עבור המועצה והועדה המקומית לתו"בהמכרז הינו מכרז לקבלת שירותי  .1.1

 

אמות המידה לבחינת ההצעות היא עמידה בתנאי סף, הצעת המחיר ומבחני איכות )ניסיון,  .1.2
 .בדיקת המלצות, התרשמות מהמועמד המוצע( 

 

 קבוצות שירותים: 2נקבעו  –לתנאי המכרז בהתאם  .1.3
העומד בתנאי הסף ובעלי הציון  ,1זכיין ע יש לקבו -שירותי שמאות שוטפים  – לקבוצה א'

 המשוקלל הגבוה ביותר.
העומדים בתנאי  זכיינים 3עד ש לקבוע י -שירותי שמאות על פי הזמנת עבודה  – קבוצה ב'

 הסף ובעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר.
 .2/9/19ביום  4 -ו 1 בוצע הליך השלמת מסמכים למציעים           

 

 ההצעות בעלות הניקוד המצטבר המשוקלל בכל השלבים, ייקבעו כזכייניות  3בהתאם לתנאי המכרז  .2
 בהליך בהתייחס לקבוצת שירות ב' וההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר תיקבע כזוכה בקבוצת שירות א'.

 

( 70%( עם מרכיבי האיכות )30%, ולאחר שקלול מרכיב המחיר )ותנאי הסףלאחר בדיקת ההצעות  .3
 מומלץ כדלקמן:

ת )פרס שרת(, כהצעו 4)זייז את זייד( ומציע  3)ארז שלום(, מציע מס'  2מציע מס' יש להמליץ על  .א
 הזוכות בקבוצת שירות ב', לאור היותן ההצעות בעלות הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.

 

אור היותה ההצעה בעלת ( כהצעה הזוכה בקבוצת שירות א', ל)ארז שלום 2על מציע  יש להמליץ  .ב
 הניקוד הגבוה ביותר מבין כל ההצעות שהוגשו במכרז.

 
 

         
  :   עינב אבוחצירא רשמה                     
  מנהלת מחלקת מכרזים                   

 אישור ראש המועצה    
 

 
 העתקים:

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

 מהנדס המועצה -מר לאוניד גינזבורג 
 עוזר ראש המועצה -מר יעקב אטיה    
 סגן גזבר המועצה -רו"ח  יניב חלפון 
 מבקר פנים -מר ליאור מלמד  

 לשכת  מנכ"ל  המועצה


