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 26/7/2022מתאריך    11/2022פרוטוקול ועדת מכרזים מס'  

             
                                                         נוכחים: 

 הוועדה  יו"רו סגן רה"ע מר טנוס נחלה,
 מר יורי קוצ'ר, חבר הוועדה 

 , חבר הוועדה טוביה גלזר מר 
 

 : חסרים 
 עדה והגב' לידיה רזניקוב, חברת הו
 עו"ד כמיל עודה, חבר הוועדה 

  

   מוזמנים נוספים:
 גב' אירית מורן, גזברית העירייה 

 יועמ"ש, ענבר בן סימוןעו"ד 
 מר אורן משה, מנהל רכש ומכרזים 

 מר נועם מסד, מהנדס העיר
 מר רומאו דכוור, אגף הנדסה 

 מר עומר שגב, נציג חברת אפשטיין 
 

   נציגי הקבלנים:
 בני עדאל ג'באלי  -מר אחמד אבו חסאן

 בני עדאל ג'באלי  -מר מיכאל לוי
 בני עדאל ג'באלי  -מר מחרז אבו חסאן

 בני עדאל ג'באלי -עו"ד עומר חוסן
 
 
 

ויו"ר וועדת המכרזים מר    מנהל רכש ומכרזים ,  מר אורן משה הערה: תיבת המכרזים נפתחה ע"י  
                                                     . ת מעטפות רלוונטיו   6טנוס נחלה, ונמצאו בה  

 

ביצוע עבודות פיתוח להקמת שכונת הנשיא פרס שלב א במעלות    –   08/2022פומבי  מכרז   .1

 פתיחת מעטפות   –   1,2תרשיחא מתחמים  

  –ביצוע עבודות קבלניות בבית"ס וגני ילדים במעלות תרשיחא    –   22/2022פומבי  מכרז   .2

 פתיחת מעטפות 

  – מבנים לעמידות בפני רעידות אדמה  מתן שירותי תכנון שדרוג    –   15/2022פומבי  מכרז   .3

   קבלת החלטה 

קבלת    – שירותי ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי בתחום התכנון והבנייה    –   18/2022פומבי  מכרז   .4

 החלטה 
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 סדר הדיון: 
 
ביצוע עבודות פיתוח להקמת שכונת הנשיא פרס שלב א במעלות    –  08/2022מכרז פומבי  .  1

 פתיחת מעטפות   –   1,2תרשיחא מתחמים  
 

מהם   3קבלנים רכשו את מסמכי המכרז, רק   7מדובר על מכרז פומבי שפורסם כדין.  אורן: 
 . הגישו הצעות 

 
הפועלים ₪ של בנק  1,491,802צורפה ערבות בנקאית ע"ס  ערן י.ד בע"מ"ש ע :1הצעה מס'  
 19/9/2022בתוקף עד  

   12.7%ניתנה הנחה בשיעור  הצעת המחיר:
 

₪ של בנק  1,491,802צורפה ערבות בנקאית ע"ס  בני עדאל ג'באלי"ש ע :2הצעה מס'  
 19/9/2022בתוקף עד דיסקונט 

 13.9%ניתנה הנחה בשיעור  הצעת המחיר:
 

₪ של בנק  1,491,802צורפה ערבות בנקאית ע"ס  אולניק חב' להובלה"ש ע: 3הצעה מס'  
   19/9/2022בתוקף עד מזרחי טפחות 
 4.5%הנחה בשיעור  ניתנההצעת המחיר: 

 
 הנחה  15%אומדן ע"ס : 4מעטפה מס'  

 
אנחנו חושבים שהכי נכון להעביר את כל ההצעות לועדה מקצועית שתוודא עמידה בתנאי סף 

 ותמליץ לוועדה על זוכה במכרז. אתם צריכים לקבוע מי יהיו חברי הוועדה המקצועית. 
 

אני חושב שחברי הועדה המקצועית צריכים להיות: מהנדס, גזברית, יועמ"ש ונציג חברת   טנוס:
 .אפשטיין

 
החלטת הוועדה: כל ההצעות עוברות לוועדה מקצועית שחבריה יהיו: מהנדס, גזברית, יועמ"ש  

 ונציג חברת אפשטיין. הוועדה תבדוק עמידה בתנאי סף ותמליץ על זוכה במכרז. 
 

  -ית"ס וגני ילדים במעלות תרשיחא  ביצוע עבודות קבלניות בב  –  22/2022מכרז פומבי    .2

 פתיחת מעטפות 

מדובר בעבודות בבתי ספר ובגנים לפני תחילת שנת הלימודים. פרסמנו מכרז פומבי,   אורן:

 בוצע סיור קבלנים שלא היה חובה. קבלנו רק הצעה אחת 

 האם חברי הוועדה מאשרים את פתיחתה? 

 חברי הוועדה מסכימים לפתוח את ההצעה כל  
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₪ בתוקף עד   21,500צורפה ערבות בנקאית ע"ס  א.מ ביצועים"ש ע :1הצעה מס'  
 ₪ עבור רכישת מסמכי המכרז.  1,000כמו"כ מצורפת קבלה ע"ס  17/10/2022

 ₪   444,580.6סה"כ כולל מע"מ  1%ניתנה הנחה בשיעור  הצעת המחיר:
 

 ₪  417,636.29הנחה סה"כ כולל מע"מ  7%אומדן:    - 2מעטפה מס'  
 

 אנחנו עומדים קרוב לתחילת שנת הלימודים ולכן חייבים לקבל החלטה עכשיו.   טנוס:

 

החלטת הוועדה: מקבלים את ההצעה של א.מ ביצועים כהצעה הזוכה במכרז זה כפוף לבדיקה  

 יו דכוור שהוא עומד בתנאי הסף. מקצועית של רומ 

 

  – מתן שירותי תכנון שדרוג מבנים לעמידות בפני רעידות אדמה    –  15/2022פומבי  מכרז  .  3

   קבלת החלטה 

מזכיר לחברי הוועדה שלפני כחודש פתחנו את ההצעות במכרז הזה. התקבלה הצעה אחת   אורן: 

 לפניכם. שנבדקה ע"י ועדה מקצועית. ההמלצה של הוועדה נמצאת 

החלטת הוועדה: הוועדה מאמצת את המלצת הוועדה המקצועית ומכריזה על ההצעה ע"ש ירון  

 אופיר כזוכה במכרז הזה. 

 

קבלת    – שירותי ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי בתחום התכנון והבנייה    –  18/2022פומבי  מכרז  .  4

 החלטה 

הצעות    5כרז הזה. התקבלו מזכיר לחברי הוועדה שלפני כחודש פתחנו את ההצעות במ  אורן: 

שעברו לוועדה מקצועית שבחנה וניקדה את ההצעות. טבלת הניקוד והמלצת הוועדה  

ההמלצה היא לקבל את ההצעה של עו"ד לילך גפני שקיבלה את  המקצועית נמצאת לפניכם.

 מירב הנקודות. 

ע"ש עו"ד    2החלטת הוועדה: מקבלים את המלצת הוועדה המקצועית ומכריזים על הצעה מס'  

 לילך גפני כזוכה במכרז זה. 
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 לוסי כהן  גב'  :  ל כתבה את הפרוטוקו                       חתימת יו"ר ועדת המכרזים מר טנוס נחלה

       

               
 


