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כ' אב ,תש"פ
 10אוגוסט2020 ,

פרוטוקול מס' 14/2020
ישיבת וועדת מכרזים מיום 9.8.2020

נוכחים :
עו"ד מוטי אלוש
מר חביב פרץ
מר איתי כהן

-

יו"ר הוועדה
חבר הוועדה
חבר הוועדה

חסרים :
מר צורי כהן
גב' נגה שרון

חבר הוועדה
חברת הוועדה

-

נוכח בזום:
מר שלמה מליחי

-

חבר הוועדה

משתתפים:
עו"ד איתי קידר
רו"ח שלום שלמה
מר יצחק שריקי
מר דני שמואל
מר שמעון עמר
זהבה עובדיה

על סדר היום:

-

יועמ"ש העירייה
מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
מהנדס כבישים
מנהל אגף שפ"ע
מזכירת הוועדה
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 .1מכרז מס'  – 22/2020ייצור ,אספקה ,הובלה והצבת מבנים יבילים לגני ילדים -
פתיחה
 .2מכרז מס'  – 14/2020עבודות פיתוח והקמת מערכת השקיה וגינון בשכונת 'לב
העמק'  -פתיחה
 .3מכרז מס'  – 10/2020סקר עבירות בניה לפי תיקון  116לחוק תכנון ובניה  -החלטה

עו"ד מוטי אלוש  ,יו"ר הוועדה  :אחר צהריים טובים לכולם ,על סדר היום  3נושאים.
 .1מכרז מס'  – 22/2020ייצור ,אספקה ,הובלה והצבת מבנים יבילים לגני ילדים –
פתיחה
עו"ד איתי קידר ,יועמ"ש העירייה :התקבלו  3הצעות למכרז  1 +מעטפת אומדן
 1מעטפת אומדן  ₪ 625,950כולל מע"מ
מעטפה מס' 1
המציעה :ישרא מרין בניה מודולרית בע"מ צרפה ערבות בנקאית מס'  252514/00483ע"ס
 ₪ 30,000בנק הפועלים בע"מ סניף חולון בתוקף עד .2.11.2020
הצעתה עומדת על ₪ 753,480 :כולל מע"מ
מעטפה מס' 2
המציע :ל.ש .פרוייקטים ובניה קלה שלי ינון– המציע לא צרף ערבות בנקאית
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הצעתו עומדת על ₪ 236,925 :כולל מע"מ  -מחיר למבנה
מעטפה מס' 3
המציעה :אחים סלטי הנדסה בע"מ צרפה ערבות בנקאית מס'  264026/356ע"ס  ₪ 30,000בנק
הפועלים בע"מ סניף נצרת בתוקף עד .2.11.2020
הצעתה עומדת על  ₪ 738,270 :כולל מע"מ
 .2מכרז מס'  – 14/2020עבודות פיתוח והקמת מערכת השקיה וגינון בשכונת 'לב
העמק' – פתיחה
עו"ד מוטי אלוש ,יו"ר הוועדה :מכרז מס'  14/2020עבודות פיתוח והקמת מערכת השקיה
וגינון בשכונת 'לב העמק' ,אנחנו פותחים את המעטפות כדי לבדוק את הפרמטרים.
עו"ד איתי קידר ,יועמ"ש העירייה :זה מכרז שרק פותחים את המעטפות לצורך בדיקת תנאי
הסף ,הצעות מחיר יבדקו בשלב יותר מאוחר.

עו"ד איתי קידר ,יועמ"ש העירייה :התקבלו  7מעטפות
מעטפה מס' 1
המציעה :א.מ .קדם וייזר בע"מ צרפה ערבות בנקאית מס' 953-539000/33-30-1495-0001/6
ע"ס  ₪ 50,000בנק לאומי בע"מ סניף חדרה בתוקף עד .3.11.2020
מעטפה מס' 2
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המציעה :אלון גינון ופיתוח בע"מ צרפה ערבות בנקאית מס'  046-0670-081233-012ע"ס
 ₪ 50,000בנק דיסקונט לישראל בע"מ סניף טבריה בתוקף עד .3.11.2020
מעטפה מס' 3
המציעה :השביל הירוק בע"מ צרפה ערבות בנקאית מס'  347660/00215ע"ס  ₪ 50,000בנק
הפועלים בע"מ סניף חולון בתוקף עד .3.11.2020
מעטפה מס' 4
המציעה :

מרבדים

שרותי

גינון

בע " מ

צרפה

ערבות

בנקאית

מס '

 965-071600/35-30-1495-0035/9ע"ס  ₪ 50,000בנק לאומי בע"מ סניף עפולה בתוקף עד
.3.11.2020
מעטפה מס' 5
המציעה :גיאה בגן בע"מ צרפה ערבות בנקאית מס'  13486/00078ע"ס  ₪ 50,000בנק הפועלים
בע"מ סניף נתניה בתוקף עד .3.11.2020
מעטפה מס' 6
המציעה :דוד שמריהו בע"מ צרפה ערבות בנקאית מס'  075-670-236822-11ע"ס ₪ 50,000
בנק דיסקונט לישראל בע"מ סניף קרית מוצקין בתוקף עד .3.11.2020

מעטפה מס' 7
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המציעה :

דוד

רדליך " יסמין

גינון ופיתוח " בע " מ

צרפה

ערבות

בנקאית מס '

 641-107100/40-30-1495-0002/4ע"ס  ₪ 50,000בנק לאומי לישראל בע"מ סניף מעלות בתוקף
עד .3.11.2020
 .3מכרז מס'  – 22/2020ייצור ,אספקה ,הובלה והצבת מבנים יבילים לגני ילדים –
המשך דיון
עו"ד מוטי אלוש ,יו"ר הוועדה :לבקשת אגף הנדסה אני מבקש את הסכמת חברי הוועדה
לקיים דיון במכרז  ,22/2020על מנת לקבל החלטה עוד היום .הצבת המבנים היבילים חייבת
להתבצע עד  1/9בהעדר פתרונות זמינים .מי בעד העלאת הנושא לסדר היום וקיום דיון?
החלטה :חברי הוועדה מצביעים פה אחד בעד המלצת יו"ר וועדת מכרזים להעלות את הנושא
לסדר היום.
מר דני שמואל ,מהנדס כבישים עירוני :קיבלתי את מעטפות המכרז ובדקתי עמידה בתנאי
הסף .על פי החומר שהוגש עולה ,כי המציעה ל.ש פרוייקטים ובניה קלה לא צרף ערבות
בנקאית ,ולכן הוא אינו עומד בתנאי המכרז ועל כן יש לפסול אותו .לפיכך נשארו  2מציעים
כשירים :ישרא מרין בניה מודולרית בע"מ והאחים סלטי הנדסה בע"מ .נמצא ,כי המציע הכשיר
הזול ביותר הינה האחים סלטי הנדסה בע"מ ,החברה מוכרת לנו משנים קודמות ואני ממליץ
למסור לה את העבודה.
רו"ח שלום שלמה ,מנכ"ל העירייה :האחים סלטי לקחו את המבנים מבית ספר 'אוהל מאיר'.
עו"ד מוטי אלוש ,יו"ר הוועדה :מי בעד המלצת מהנדס הכבישים לפסול את המציע ל.ש
פרוייקטים ובניה קלה ולהכריז על האחים סלטי הנדסה בע"מ כזוכה במכרז?
החלטה :חברי הוועדה מצביעים פה אחד בעד המלצת מהנדס הכבישים לפסול את המציע ל.ש
פרוייקטים ובניה קלה בשל אי הצגת ערבות בנקאית ולהכריז על האחים סלטי הנדסה בע"מ
כזוכה במכרז.
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 .4מכרז מס'  – 10/2020סקר עבירות בניה לפי תיקון  116לחוק תכנון ובניה – החלטה
מר דני שמואל ,מהנדס כבישים עירוני :יועץ המכרז ויקטור עמרם הוזמן לישיבה והודיע טרם
התקיימה שהוא תקוע בפקקים ואמור להגיע בשעה .17:30
נועם נציג חב' אינטרטאון נכנס לחדר הישיבות
רו"ח שלום שלמה ,מנכ"ל העירייה :איפה נציגי הוועדה? האם הם הוזמנו?
נועם נציג חב' אינטרטאון יוצא מחדר הישיבות
עו"ד מוטי אלוש ,יו"ר הוועדה :שוחחנו טלפונית עם יועץ המכרז ונראה כי לא יצליח להגיע
בזמן לישיבה ,חלק מהחברים מוזמנים לוועדת כספים שאמורה להתקיים מיד עם סיומה של
ישיבה זו ולא יוכלו להמתין להגעתו של היועץ ולכן ,אני מבקש להוריד את הנושא מסדר היום,
מי בעד ?
החלטה :חברי הוועדה מצביעים פה אחד בעד המלצת יו"ר וועדת מכרזים להוריד את הנושא
מסדר היום.

מוטי אלוש ,יו"ר הוועדה

זהבה עובדיה  ,מזכירת הוועדה

_________________

____________________

בהתאם לסמכותי לפי סעיף  148לפקודת העיריות אני מאשר את הפרוטוקול
אבי אלקבץ ,ראש העיר

______________________

