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 החלטה-שירותי מדידת קרקעות, מבנים ודירות ובחינת השימוש בהם למתן -  24/17  מכרז
 

 ועדה:והציג בפני הגזבר העירייה, -מר ערן לבב
 מסמכי המכרז של כל המציעים שהגישו הצעותיהם למכרז. בדיקת ח"דו
 

 המלצת האגף

 למכרז הוגשו שתי הצעות: של חברת מידות בע"מ ושל חברת קלימי אורן בע"מ. הצעתה של חברת (1

 מידות היא הזולה ביותר.

חברות, נדרשה הבהרה בקשר לגובה הערבות הבנקאית שיש  5במסגרת שאלות הבהרה שהגישו  (2

 לצרף להצעה, לאור העובדה כי במסמכי המכרז הופיעו שני סכומים שונים בקשר לגובה ערבות זו.

כל המשתתפים במכרז, לרבות החברות שהגישו הצעותיהן נענו  ,הבהרהלשאלות במסגרת תשובות  (3

 ₪. 20,000.-הינו במכרז כאמור, כי גובה ערבות ההשתתפות 

מבדיקת הצעותיהן של שתי המציעות, עולה כי חברת מידות צירפה להצעתה ערבות בנקאית בגובה  (4

 כפי שדרשה העירייה כאמור.₪  20,000.-ולא ₪  50,000.-של 

דין הקיים, מומלץ לפסול את הצעתה של חברת מידות בע"מ, לאור הפגם לאור זאת, ועל פי ה (5

 רפה להצעתה כאמור.והמהותי שנפל בערבות הבנקאית שצ

שתיים בחרו להגיש הצעה, איננו רואים כל טעם  רקחברות, ו 5מאחר והשתתפו בהליכי המכרז  (6

ת ההצעה היחידה בפרסום מכרז חדש, ועל כן, ממליצים להמשיך בהליכים לבחינת ניקוד איכו

שנותרה במכרז, הצעתה של חברת קלימי אורן בע"מ, אשר הצעתה עומדת בתנאי הסף של המכרז 

 וצירפה כל המסמכים הנדרשים על פי המכרז.

 החלטה

אשר הערבות בע"מ,  מידות חברתלפסול את הצעתה של  אגף ומחליטההמאמצת את המלצת  עדהוהו

חברות השתתפו בהליך  5לאור העובדה כי  .תנאי המכרז הבנקאית שצירפה להצעתה אינה תואמת את

על כן, מחליטה  אין טעם לצאת למכרז חדש. ,ההבהרות של מכרז זה ורק שתיים מהן בחרו להגיש הצעתן

הצעתה של חברת קלימי אורן בע"מ. -הוועדה להמשיך בבדיקת איכות ההצעה היחידה שנותרה במכרז

 מועבר לגזבר להמשך טיפול.

 ריו" - רמןציפי זילב
 מאשר

 ערה" -שבו  וסיי


