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 2019מאי  27    

 אייר תשע"ט כ"ב

 

 195.26.מיום    פרוטוקול ועדת מכרזים

 

 אורן כהן נוכחים:

 עו"ד קרן גרשון

 אברהם ממה שיינפיין

 עילאי הר סגור הנדין

 

 יו"ר הועדה 

 חברת הועדה 

 חבר הועדה 

 הועדה  חבר

 

 נעדרים:

 

 

  ד"ר אסנת ספורטה

 הדר לביא

 עו"ד איתן צנעני

  הועדה תחבר

  הועדה תחבר

 חבר הועדה

 

 מוזמנים/נוכחים:

 

 אביטל חדאד

 עו"ד אילה זיו

 אייל מגיני

 ראובן אביסף

 שגיא רוכל

 צבי אפרת

 אורן וולשטיין

 עירית מויאל

 רחלי תורג'מן

 

 מזכירת ועדת מכרזים

 המכרזים תלוועדיועצת משפטית 

  ס. מבקר העירייה

 מנהל מח' הניקיון

 גזבר העירייה

 ס. גזבר העירייה

 מ"מ מנהל אגף איכות הסביבה 

 מנהלת מח' גנים ונוף

 מנהלת מח' השילוט

 

 על סדר היום:

 

    : דיון

 

תעשייתית ופסולת קליטת פסולת ביתית יבשה, אורגנית עירונית, מעורבת,  –  42/2018מכרז פומבי   -

 )דיון שני בנושא( בניין
 

 )דיון שני בנושא קליטה, מיון וטיפול בגזם ובפסולת גושית לרבות מעורבת –  43/2018מכרז פומבי   -

 (והזמנת ארושה
 

 .להצבת מתקנים, איסוף ופינוי פסולת קרטונים למיחזור  –  9/2013מכרז פומבי   -
 

 .ומתן שירותים בתחום השילוט ברחבי העיר כפ"סהדבקת מודעות   –  20194/מכרז פומבי   -
 

 

 אחזקת שטחים בגינון בר קיימא ועב' פיתוח בתחום גינון והשקיה ברחבי העיר. – 36/2017מכרז פומבי  -
 )בקשה לקביעת המציע הבא בתור כזוכה, עקב הפסקת עבודה של הזכיין המקורי(

 

 (75רישום ספק בספר הספקים למכרזי זוטא. )רשימה   -ספר ספקים  -
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קליטת פסולת ביתית יבשה, אורגנית עירונית, מעורבת, תעשייתית   –  42/2018מכרז פומבי . 1

 ופסולת בניין

 בלבד.הצעות  2ו למכרז התקבל
 

 

 סה"כ אחוזי ההנחה בהצעה שם בעל ההצעה מס' 

 לא כולל מע"מ 

 מסמכים מצורפים ערבות

1  

אמניר תעשיות 

ושירותי סביבה 

 בע"מ

 

 הנחה לטון פסולת יבשה  9.83%

 

 הנחה לטון פסולת אורגנית 3.5%

 

 הנחה לטון פסולת אריזות 0.10%

 

250,000  ₪  

 בנק הפועלים

 

 .רשימת ממליצים1

 .תצהיר זכויות עובדים2

 ע"מ  3.דו"ח הרשעות 3

 ע"מ 2.תצהיר חוק עובדים  4

 כספי.אישור רו"ח מחזור 5

 .הצהרה העדר קירבה6

 .תצהיר אי תיאום מכרז7

 .צילומי משאיות8

 .תוכן עניינים9

 ע"מ  2.פרופיל חברה  10

 .הבהרות ותשובות11

 .שינוי שם החברה12

 .איגוד ורישום החברה13

 ע"מ  4.חוק החברות  14

  6.תזכיר ההתאגדות  15

 ע"מ  5.מידע פרטי החברה  16

 .מורשי חתימה17

 ע"מ  3לניהול עסק  .רישיון 18

 ע"מ  17.חוק רישוי עסקים  19

 ע"מ  2.רישיון עסק  20

 .אישור ניהול ספרים21

 .אישור ניכוי מס22

 .תעודת עוסק מורשה23

 .קבלה לרכישת מכרז24

 ע"מ  4. המלצות  25

 ע"מ  2.רישיון מוביל  26

 .רישיון מוביל רשימת כלי רכב27

 ע"מ  3.כתב הסמכה  קצין בטיחות  28

 ע"מ  3.מחיר אגרת כניסה לאתר הטמנה  29

 

 

2 

 1965מפע"ת 

 ( בע"מ1987)

 הנחה לטון פסולת יבשה  3.1%

 

 הנחה לטון פסולת אורגנית 3.1%

 

 הנחה לטון פסולת אריזות 3.1%

 

250,000  ₪  

 בנק מרכנתיל

 .תשובות והבהרות1

 .תעודת עוסק מורשה2

 .איגוד ורישום החברה3

 .שינוי שם החברה4

 .אישור ניכוי מס5

 .אישור ניהול ספרים6

 .רישיון לניהול עסק7

 ע"מ  3.פרטי חשבון בנק  8

 ע"מ  2.מורשה חתימה   9

 .אישור רו"ח מחזור כספי10

 .דו"ח הרשעות11

 .קבלה לרכישת מכרז12

 .רשימת ממליצים13

 .תצהיר זכויות עובדים14

 .תצהיר העדר עבירות חוק עובדים15

 .הצהרה העדר קירבה16

 .תצהיר אי תיאום מכרז17

 .התחייבות בנושא בטיחות18

 .תצהיר עסקאות גופים ציבוריים19
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 הנחה לטון פסולת יבשה  10% אומדן 

 

 הנחה לטון פסולת אורגנית 5%

 

 הנחה לטון פסולת אריזות 5%

 

 חתום ע"י ראובן אביסף מנהל מח' הניקיון  

 

 

קליטת פסולת ביתית יבשה, אורגנית עירונית,  - 42.2018את ההחלטה במכרז נוסף אני מבקש להעלות לדיון אורן כהן: 

 לנו הסבר. ןראובן יית .מעורבת, תעשייתית ופסולת בניין

הוזכר הקשר בין תחנת הקליטה והמרחק שלה מהעיר כפר סבא בוועדת המכרזים בנושא  קודמתבישיבה ה ראובן אביסף:

ת שנמצאת "מפעעפולה לעומת אמניר בלהובלה לציג את ההתייקרות שתהיה היוסי פורטל , היועץ משפיע על העלויותכ

, בפסולת יבשה או מעורבת ₪ 295.55מפעת חב' מחיר ההצעה של  לפי פתיחת ההצעות מכפר סבא.ק"מ  10של  במרחק

יבשה בפסולת  ₪ 275.02בפסולת אריזות. מחיר ההצעה של חב' אמניר   ₪  116.28  -בפסולת אורגנית  ו ₪ 276.17

לאחר התחשיב שעשה היועץ בגין אבל , בפסולת אריזות.  ₪ 119.88  -בפסולת אורגנית  ו ₪ 275.03, או מעורבת

והיא גבוהה יותר  ₪ 347ש"ח  ל 275מאמניר עולה  לק"מ עד עפולה ההצעה של ₪ 9של ההתייקרויות של בו המרחק

הצגתי לוועדת המכרזים הקודמת, ת המסכמת שלי חוות הדעכאשר הבאתי את  .כל זה מתייחס להובלה -ת"מפעמהצעת 

אני  . ₪ 295.55בתחנה אז צריך לקחת את המחיר שהם זכו שהוא  ת זוכה ב"כי ברגע שמפע -בטעות את הסכום המופחת

בפסולת יבשה או מעורבת,  ₪ 295.55 של ת לפי המחירים"לאשר את הזכייה של מפעכעת לתקן את עצמי ומבקש 

 . בפסולת אריזות ₪  116.28  -גנית  ובפסולת אור ₪ 276.17

 הייתה טעות אנוש בחוות הדעת הקודמת, וכעת אני מבין שאתה ממליץ על ההצעה הזולה ביותר של מפעת. אורן כהן:

, מרגיש שאין אפשרות ריאלית יון כשהתוצאה ברורה מראשדאני מרגיש שמגוחך לעשות את ה עילאי הרסגור הנדין:

  קום הגאוגרפי שלהם.יהמבשל במפעת ולו להתחרות 

אז יכול להיות  אתר אחרעם , תאר לך שהיה איגוד ערים לאיכות הסביבה להתחרות כרגע אין אפשרות שגיא רוכל:

 .שמחירים היו נקבעים אחרת

בהמלצה הקודמת ההצעה של מפעת היא הזולה ביותר, הייתה לראובן טעות אנוש לפי התחשיב המתוקן  עו"ד אילה זיו:

 להבהיר ולדייק במחירים.לדיון ועדת המכרזים היא המקום להעלות בשנית  .זה בסדרמבחינתי 

ניקיון המח' ראובן מנהל מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה נקבל את המלצת לאור מה ששמענו, לפי הנתונים  אורן כהן:

 .ונמליץ על חב' מפע"ת בעלת ההצעה הזולה ביותר כזוכה במכרז
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 מאושר פה אחד

 

   להמליץ בפני ראש העיר: טת ועדת מכרזיםהחל

  .לקבוע את חב' מפע"ת בעלת ההצעה הזולה ביותר כזוכה במכרז

 
 

                           אביטל  חדאד                                                                      אורן כהן

 יו"ר ועדת המכרזים                                                              מזכירת הועדה
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 קליטה, מיון וטיפול בגזם ובפסולת גושית )לרבות מעורבת(   –  201834/מכרז פומבי . 2

 ו שתי הצעות בלבד.למכרז התקבל
 

 

 ההצעהסה"כ  שם בעל ההצעה מס' 

 לא כולל מע"מ 

 מסמכים מצורפים ערבות

1  

ארושה תברואה 

 וניקיון בע"מ

 

 הנחה לטון  6%

 לטון ₪  199

 

 

200,000  ₪  

 בנק מזרחי

 

 .תשובות והבהרות1

 .רשימת ממליצים2

 .תצהיר זכויות עובדים3

 .דו"ח הרשעות4

 .הצהרה העדר קירבה5

 .תצהיר אי תיאום מכרז6

 .התחייבות בנושא בטיחות7

 .תצהיר חוק עסקאות 8

 .פרטי חשבון בנק 9

 .תעודת עוסק מורשה10

 .אישור ניהול ספרים11

 .אישור ניכוי מס12

 .רישיון לניהול עסק13

 .התאגדות החברה14

 ע"מ  2.מידע פרטי חברה  15

 ע"מ  2.מורשי חתימה  16

 .קבלה לרכישת מכרז 17

 

 

2 

 1965מפעת 

 ( בע"מ1987)

 הנחה לטון 3%

 לטון ₪ 252.20

 

200,000  ₪  

 בנק מרכנתיל

 .רשימת ממליצים1

 .תצהיר זכויות עובדים2

 .תצהיר חוק עובדים3

 .הצהרה העדר קירבה4

 .תצהיר אי תיאום מכרז5

 .התחייבות בנושא בטיחות6

 .תצהיר חוק עסקאות7

 .תשובות והבהרות8

 .רישיון לניהול עסק9

 .פרטי חשבון בנק10

 .תעודת עוסק מורשה11

 שם חברה.שינוי 12

 .איגוד ורישום החברה13

 .אישור ניכוי מס14

 .אישור ניהול ספרים15

 .דו"ח הרשעות16

 ע"מ  2.מורשה חתימה 17

 ע"מ  2.מידע פרטי חברה  18

 .קבלה לרכישת מכרז19

 

 הנחה לטון 5% אומדן 

 לטון ₪ 247

 חתום ע"י ראובן אביסף מנהל מח' הניקיון  

 

 

במכרז הקודם לתחנת גזם התמודדה מפע"ת מול ארושה, המשרד לאיכות הסביבה סגר למפע"ת את החלק של : ראובן אביסף

 כתבה מכתב מפורט לגבי הצעת המחיר שלהם. חב' ארושה  תחנה יחידה באזור שלנו.תחנת הגזם וארושה נשארה 

 %6כתבו שיעור הנחה של  ארושה ,היה צריך לתת הנחה באחוזים ובמספר ₪ 260מחיר המקסימום היה  :עו"ד אילה זיו

נשלח אליכם מכתב של עו"ד אביב אברהם שבת מטעם  . 244.4הינו  ₪ 260 -מ 6%החישוב של ,  ₪ 199ובסכום רשמו 

עבור פסולת מעורבת  ₪ 199שהוא קל יותר המחיר לפינוי עבור גזם נקי  .טופס הצעת המחיראת חב' ארושה, ובו הוא מסביר 

 שהו ילקחה מהעירייה הכלל המשפטי הוא פרשנות כנגד המנסח,  ,ניסוח לא ברורה משפטית כאשר יש מבחינ.   244.4המחיר 
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ההסבר סוימת, לפי לשון הסעיף . אתם צריכים להחליט בשולחן הזה האם מחיצוני שניסח את המכרז ובאמת יש מקום לטעות 

 של ארושה מקובל עליכם.

ואז עו"ד אילה זיו ציטטה סעיף מתוך  בדיון הקודם ידענו שיש בעיה והסכום בשקלים לא תואם את אחוזי ההנחה :אורן כהן

 .המספרמה שקובע הוא  האחוזים למספריםחוברת המכרז ששם כתוב במקרה של אי התאמה  בין 

אבל בא עו"ד שלהם ואומר  .יתדעתי המשפטזוהי  אכן נתתי חוות דעת משפטית, שנשענת על לשון המכרז :עו"ד אילה זיו

 פסולת.לגזם עם מפריד בין סכום של גזם נקי הפירוש אחר, 

 לן.אני מציע שנזמין את נציגי הקב אורן כהן:

  לאולם הועדה  יםנכנס ועו"ד אביב שבת בעל החברה שמשון שבת, ג'יאד  חב' ארושה ינציג

אתם נכנסתם לאולם ועדת המכרזים, אני אורן כהן יו"ר הועדה, נמצאים כאן חברי הועדה, נציג מבקר העירייה,  אורן כהן:

 אנו מבקשים לדעת ממה נובע הפער. ם לסכום המספרים.אחוזיההנחה בבין  יש שוני בהצעתכםגזבר ומנהלי מחלקות. 

 ת ואנו עומדים מאחורי הדברים שאמרנו. צד שני אומר לא הייתה טעו ,צד אחד שאומר הייתה טעות של הקבלן

מכרז ולהבנתנו היו באנחנו יודעים להוריד. כפי שכתוב  %6אנחנו לא עושים טעויות כאלה גדולות.  שמשון שבת:

ויש עלות גבוהה יותר  נקי צריכים להיות שני מחירים. ולכן רשמנו שני מחירים. יש עלות טיפול נמוכה ברגע שיש רק גזם

 אין פה משחק של טעויות. כשיש פסולת גזם מעורבת.

 כמה משלמים היום? עו"ד קרן גרשון:

  ₪ 218אנו עובדים אתכם היום על פינוי גזם בעלות של  שמשון שבת:

 עובדים איתם לפי החוזה של מפע"ת.  ראובן אביסף:

 הייתי רוצה שעו"ד  שלכם יסביר את פשר הטעות. עו"ד אילה זיו:

 משתמע מכך, שהיינו צריכים לתת מחיר לשני פריטים שונים גזם נקי ופסולת גזם מעורבת.  עו"ד אביב אברהם שבת:

בניסוח של המכרז. אפשרות ראשונה הנחה אשר תינתן באחוזים, ואח"כ כתוב מחיר לטון של גזם נקי. משתמע היא בעיה ה

 שני מחירים. מכך שיש

 אולם הועדהיוצאים מועו"ד אביב שבת  בעל החברה חב' ארושה שמשון שבת, ג'יאד  ינציג

ואנו  םצד אחד אומר יש טעות בהצעת מחיר. צד שלהם אומר בכלל לא טעינו, לא הבנו את הדברים כהוויית אורן כהן:

 .נכונה אשהפרשנות שלהם לעניין הי מבקש ממך אילה שתאמריעומדים מאחורי זה. 

 . הפרשנות היא כנגד המנסח, אני אומרת זאת בלב כבד.המכרז הזה אבל במצב שנוצר לא אני ניסחתי את  עו"ד אילה זיו:

   ? עוברת על המסמכיםלא את  אייל מגיני:

  על זה ספציפית הערתי ליועץ והוא התעקש על הניסוח הזה.אני עוברת על המסמכים ו עו"ד אילה זיו:

 פישלו כאן.הם רד יועצים מומחים ולצערנו מש שגיא רוכל:

 וכעו"ד כשאני קוראת את זה יש מקום לתקלה. ה בעייתי.שלהם, זאני מבינה את הטענה  גרשון: קרןעו"ד 

כנגד המנסח )שזוהי בפרט לאור הכלל של פרשנות ו, תחב' ארושה לגיטימי מטעםעו"ד של פרשנות ה עו"ד אילה זיו:

  העירייה(
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קיון בע"מ בעלת ההצעה הזולה ביותר ימבקש להעלות הצעת החלטה לפיה נמליץ על ארושה תברואה ונ : אניאורן כהן

 ולהסמיך את נציג הגזבר וראובן אביסף מנהל מח' הניקיון לנהל מו"מ עם חב' ארושה להוזלה במחיר. כזוכה במכרז.

 

 מאושר פה אחד

 

 

 

 להמליץ בפני ראש העיר:  החלטת ועדת מכרזים

  

ולהסמיך את נציג הגזבר  בעלת ההצעה הזולה ביותר כזוכה במכרז. קיון בע"מיארושה תברואה ונלקבוע את חב' 

  .וראובן אביסף מנהל מח' הניקיון לנהל מו"מ עם חב' ארושה

 

 

       אורן כהן           אביטל  חדאד                                                                                           

 יו"ר ועדת המכרזים                                                              מזכירת הועדה                             
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 .להצבת מתקנים, איסוף ופינוי פסולת קרטונים למיחזור – 3/2019מכרז פומבי  .3
 בלבד. שתי הצעות התקבלולמכרז      

 

 

סכום ההצעה בשקלים  שם בעל ההצעה מס' 

 )ללא מע"מ(

 

 מסמכים מצורפים ערבות

 

1 

ק. מ. מ מפעלי 

 מחזור בע"מ

        ₪   40,000 פינוי קרטון  אחד   ₪ 55

 בנק לאומי

 .תצהיר חוק עובדים1

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות2

 .תצהיר אי תיאום מכרז3

 .הצהרה העדר קירבה4

 .מורשי חתימה5

 ע"מ  3.המלצות  6

 ע"מ  2.פרופיל החברה  7

 .קבלה לרכישת מכרז8

 .תשובות והבהרות9

 .מפעל מחזור מאושר10

 .רישיון לניהול עסק11

 .אישור ניהול ספרים12

 .אישור ניכוי מס13

 .תעודת התאגדות החברה14

 ע"מ  2.תעודת עוסק מורשה  15

 ע"מ  2.רישיון מוביל   16

 ע"מ  2מוביל נספח כלי רכב  .רישיון 17

 ע"מ  2.רישיון רכב   18

 ע"מ  2.ביטוח לרכב  19

 ע"מ  2.דו"ח רשם החברות  20

 ע"מ  2.צילום דגם המתקן  21

 

אמניר תעשיות  2

 מחזור בע"מ

        ₪   40,000 פינוי קרטון  אחד   ₪ 52

 בנק דיסקונט

 .תצהיר חוק עובדים1

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות2

 .תצהיר אי תיאום מכרז3

 .הצהרה העדר קירבה4

 .תוכן עניינים5

 .איגוד ורישום החברה6

 .שינוי שם החברה7

 ע"מ  8.מידע פרטי החברה   8

 ע"מ  2.מורשה חתימה  9

 .אישור האוצר אגף המכס10

 .תעודת עוסק מורשה11

 .אישור רו"ח12

 .אישור ניהול ספרים13

 .אישור ניכוי מס14

 עסק.רישיון ניהול 15

 .אישור רישוי עסקים + פעילות מותרת16

 ע"מ  4.המלצות  17

 ע"מ  3.רישיון רכב  18

 ע"מ   3.תעודת ביטוח רכב  19

 ע"מ  4.רישיון מוביל  20

 .משאיות בשכירות תפעולית21

 ע"מ  4.רשימת רכבים לפי לקוח  22

 .טבלה בליסינג של משאיות23

 כלי רכב  3.רישיון מוביל נספח כלי רכב  24

 ע"מ  2.כתב הסמכה  25

 .קבלה לרכישת מכרז26

 .תשובות והבהרות27
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 חתום ע"י ראובן אביסף  פינוי קרטון  אחד   ₪ 36 אומדן 

 

, נדחתה ההחלטה להוסיף על פסולת קרטונים למיחזור תאחראיכה את תאגיד תמיר תנימדינת ישראל מראובן אביסף: 

כמחיר  ₪ 30התאגיד קובע את מחיר המקסימום. במכרז הראשון שנפסל שמנו . כשאתה יוצא למכרז, חברה נוספת

לפינוי קרטון. ושתי ההצעות שקיבלנו הן: חב'  מחיר מקסימום ₪ 36מקסימום לפינוי קרטון אחד. כעת במכרז הזה נתנו 

ימום ושוב צריך לפסול לפינוי קרטון. הן עברו את מחיר המקס ₪ 52לפינוי קרטון. וחב' אמניר נתנה  ₪ 55ק.מ.מ. נתנה 

 את המכרז.

 מי מפנה היום את הקרטונים? עו"ד קרן גרשון:

 הקבלן שעובד כיום נתן הבטחה שישלם את ההפרש. ראובן אביסף:

 א לקבוע זוכה במכרז, כי ההצעות שהוגשו הינן מעל מחיר המקסימום.: מבקש להעלות הצעת החלטה לאורן כהן

 

 מאושר פה אחד
 

   :להמליץ בפני ראש העיר החלטת ועדת מכרזים

 לא לקבוע זוכה במכרז, הואיל וההצעות שהוגשו הינן מעל מחיר המקסימום.

 

                           אביטל  חדאד                                                                   אורן         כהן 

 יו"ר ועדת המכרזים                                                              מזכירת הועדה
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      .הדבקת מודעות ומתן שירותים בתחום השילוט ברחבי העיר כפ"ס – 20194/מכרז פומבי  4

 בלבד. התקבלו שתי הצעותלמכרז     
 

 

שם בעל  מס' 

 ההצעה

סכום ההצעה בשקלים 

 )ללא מע"מ(

 

 מסמכים מצורפים ערבות

 

1 

        ₪   10,000 לחודש   ₪  9,500 בוריס סדצקי

 בנק מזרחי טפחות

 .פירוט ניסיון בעבודה1

 .רישיון רכב2

 .אישור רכישת מכרז3

 .הצהרה העדר קירבה4

דוד  –גיל גרופ  2

 גלפרין

        ₪   10,000 לחודש   ₪  9,380

 בנק הפועלים

 .תוכן עניינים1

 .תצהיר חוק עובדים2

 לאנשים עם מוגבלות.תצהיר 3

 .תצהיר אי תיאום מכרז4

 .הצהרה העדר קירבה5

 .תשובות והבהרות6

 .קבלה לרכישת מכרז7

 .פרופיל חברה8

 ע"מ   35.המלצות  9

 .רישיון רכב10

 .אישור ניהול ספרים11

 .אישור ניכוי מס12

 .מכתב רו"ח13

 .מיקום משרד פרסום גיל14

 .תעודת עוסק מורשה15

 .מורשה חתימה16

 

 נערך ע"י רחל תורג'מן מנהלת מח' השילוט  לחודש   ₪ 10,000 אומדן 

 

צריכה להמליץ על ופעם ראשונה יוצאת למכרז, אני , שתיהן עומדות בתנאי המכרז. הוגשו שתי הצעות: רג'מןורחלי ת

  הזול ביותר.

 למה את צריכה לומר את זה ? :עו"ד קרן גרשון

 בעבר היה לי ניסיון רע בהדבקת מודעות, ומציק לי שלא רשמתי דברים שהייתי צריכה להגביל. :רחלי תורג'מן 

 אני לא זוכרת שדוד גלפרין זכה, אני זוכרת שהגיש הצעה ולא נקבע כזוכה והוא הלך לבית משפט. :עו"ד אילה זיו

לשביעות רצוני, השירות טוב. הוא  שנים עם בוריס סדצקי, הוא ביצע את עבודתו 3יש לי ניסיון של  :רחלי תורג'מן

 מגיע לעירייה בשעות לא שגרתיות.

 לתחנות יציאה ?האם יש אפשרות  :אורן כהן

ל השל המנ בכל מכרז התקופה מוגדרת לשנה עם אופציות להארכה. גם אם הוא לא עונה על הדרישות :עו"ד אילה זיו

  אפשר להפסיק את ההתקשרות לאחר התראה.

 כזוכה במכרז בשל הצעתו הזולה ביותר. דוד גלפרין –גיל גרופ לקבוע את מבקש לקבל הצעת החלטה  אורן כהן:

 

 מאושר פה אחד 
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 דוד גלפרין כזוכה במכרז בשל הצעתו הזולה ביותר. –לקבוע את גיל גרופ : החלטת ועדת מכרזים

 

 

                           אורן כהן                   אביטל  חדאד                                                    

 יו"ר ועדת המכרזים                                                              מזכירת הועדה
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 אחזקת שטחים בגינון בר קיימא ועב' פיתוח בתחום גינון והשקיה     – 36/2017מכרז פומבי    .5

 ברחבי העיר.      
 

 בקשה לקביעת המציע הבא בתור כזוכה, עקב הפסקת עבודה של הזכיין המקורי

 

  אחראית על תחזוקת גנים ונוף בעיר. אנו עובדים באמצעות מס' קבלנים, אחד מהם הוא מח' גנים ונוף  אורן וולשטיין:

 , הקבלן לא מצליח לארגן את השטח, רמת התחזוקה ירודה. למעלה משנה בע"מ שנקבע כזוכה באזור ב' לפני ברוך גינון

 עשינו  ,שפר את המצב ולא עזרלניתנו הזדמנויות לקבלן  .קנסותגם עם הקבלן, נשלחו אימיילים היו פגישות נעשו    

 ישנה גם רשלנות. ולא מקצועית השטח נמצא במצב גרוע. הכל מתועד ומצולם. מלבד שעבודת התחזוקה לא יסודית סיורים, 

 .במכרז זה בתור ההבאשנתן את ההצעה אנו מבקשים לעבוד עם הקבלן 

 כמה קבלנים עובדים בתחזוקה ? עו"ד קרן גרשון:

 זכיינים.  4  אורן וולשטיין:

 אני מבקש לצרף לפרוטוקול תרשימים, אסמכתאות וחומר המעיד על רשלנות. אורן כהן:

 הבא בתור? קבלןמי ה :אברהם ממה שיינפיין

 דונם 240 -ומדובר ב  .לדונם ₪  3עב' גינון אחמד מסעוד. כאשר פער במחיר הוא  :הקבלן הבא בתור הוא אורן וולשטיין:

 לשנה.  ₪ 8,640, יוצא הפרש של בחודש

 מו"מ להורדה במחיר.עם הקבלן אחמד מסעוד מציעה לנהל  עו"ד קרן גרשון:

עב' גינון אחמד "הבא בתור ולקבוע את המציע   .הסביבהמנהל אגף איכות  מ"מ: אני מבקש לקבל את המלצת אורן כהן

לנהל עימם מו"מ להוזלת  ולהסמיך את נציג הגזבר ואורן וולשטיין מ"מ מנהל אגף איכות הסביבהכזוכה במכרז,  "מסעוד

 ההצעה.

 

 מאושר פה אחד

 

 ועדת המכרזים ממליצה בפני ראש העיר:

ולהסמיך את נציג הגזבר ואורן וולשטיין כזוכה במכרז, הבא בתור "עב' גינון אחמד מסעוד" ולקבוע את המציע  

  .מנהל אגף איכות הסביבה לנהל עימם מו"מ מ"מ

 

 

 
 

 

                   אורן     כהן    אביטל  חדאד                                                                        

 יו"ר ועדת המכרזים                                                              מזכירת הועדה       



 

 
 09-7646420 . פקס  |  09-7649192 . טלפון

13 

 

 

 

 

 57 רשימה  –רישום ספקים בספר הספקים למכרזי זוטא  .6

 
 מצ"ב בקשה של ספקים לרישום בספר הספקים. 

 

 

 מאושר פה אחד

 

 

 :  לאשר בספר הספקים את הספקים המצ"ב.החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר

 

 

 

                          אביטל  חדאד                                                                  אורן        כהן 

 יו"ר ועדת המכרזים                                                              מזכירת הועדה

 

 

 


