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החלטה-ציונה-ובניהבמבניםעירונייםבעירנסלביצועעבודותריצוף-29/18מכרז

 
 :ועדהוהציג בפני המנהל אגף שפ"ע, -מר יוסי סגרון

 
 מסמכי המכרז של כל המציעים שהגישו הצעותיהם למכרז. בדיקת ח"דו
 

המלצתהאגף
 

עומד בכל תנאי הסף  פרויקטים בע"מ לאחר בדיקת מסמכי המכרז, נמצא כי המציע באזא

בהוראות  18ונתן את אחוז ההנחה הגדול ביותר. בהתאם לזכותה של העירייה על פי סעיף 

למשתתפים במכרז, נדרשו המציעים י.ח.א. הנדסה ובניה בע"מ ודרור יעקב, להשלמת 

 מסמכים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף של המכרז.

ידתה בתנאי הסף. מ"מ המציאה המסמכים כנדרש והוכיחה עחברת י.ח.א. הנדסה ובניה בע

בין היתר לא -לא הוכיח עמידתו בתנאי הסף במכרזו ור יעקב לא המציא המסמכים כנדרשרד

ב' בהוראות  7צורף אישור רו"ח או מנהל חשבונות להוכחת היקף כספי כנדרש בסעיף 

 על כן, יש לפסול את הצעתו שהייתה ההצעה השנייה הזולה ביותר. ,למשתתפים במכרז

זכותה של העירייה לפצל את העבודות נשוא המכרז בהתאם לממליץ אני לאור האמור לעיל, 

שעמדו בתנאי הסף והציעו את  שלהלן, ים את שני המציעיםכלקבוע כזו ,י מציעיםבין שנ

 :המציע דרור יעקב(, )לאחר פסילת הצעתו של ההצעות הזולות ביותר

מכל המחירים בהם נקבה  16.3%באזא פרויקטים בע"מ, שנתן הנחה אחידה של  (1

 .ההצעה הזולה ביותר הוהינ -למסמכי המכרז העירייה במסמך ח'



מכל המחירים בהם נקבה  9.2%י.ח.א. הנדסה ובניה בע"מ, שנתן הנחה אחידה של  (2

יה הזולה ביותר מההצעות ההצעה השני הוהינ-למסמכי המכרז העירייה במסמך ח'

ימים מיום ההודעה  7וזאת ככל שלא תימסר הודעה מטעמו תוך  .שעמדו בתנאי הסף

( 16.3%לבצע את העבודה במחיר ההצעה הזולה ביותר ) מעוניין ועל הזכייה, כי אינ

 בהוראות למשתתפים במכרז.  ,ד' 17בהתאם לסעיף 


החלטה

 

לפסול את הצעתו של דרור יעקב אשר לא  אגף ומחליטההמאמצת את המלצת  עדהוהו

ולהמליץ לראש  ,הסף של המכרזהשלים את המסמכים כנדרש לצורך הוכחת עמידתו בתנאי 

: באזא אשר עמדו בכל תנאי הסף החברות הבאות 2-את ביצוע המכרז ל למסורהעיר 

 למסמכי מכל המחירים בהם נקבה העירייה במסמך ח' הנחה 16.3% שנתן פרויקטים בע"מ

מכל  הנחה 9.2%שנתן  י.ח.א. הנדסה ובניה בע"מ-ו, והינו בעל ההצעה הזולה ביותרהמכרז 

והינו בעל ההצעה השניה הזולה , למסמכי המכרז המחירים בהם נקבה העירייה במסמך ח'

-לביצוע עבודות ריצוף ובניה במבנים עירוניים בעיר נס ביותר מהמציעים שעמדו בתנאי הסף

המציע י.ח.א. הנדסה ובניה בע"מ, הינה בכפוף לאי מסירת הודעה מטעמו . זכייתו של ציונה

(, בהתאם 16.3%לעירייה, כי אינו מעוניין לבצע את העבודה במחיר ההצעה הזולה ביותר )

ד' בהוראות למשתתפים במכרז. ככל שלא תימסר הודעה כזאת מטעמו של המציע  17לסעיף 

ות עמו על פי הנחה אחידה של ההצעה הזולה י.ח.א. הנדסה ובניה בע"מ, תעמוד ההתקשר

 ., מכל המחירים בהם נקבה העירייה במסמך ח' למסמכי המכרז16.3%-ביותר
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