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לביצוע עבודות בניה של תקרות אקוסטיות ועבודות גבס, במבנים -28/18מכרז פומבי מס' 

 החלטה -ציונה -ברחבי העיר נס עירוניים

 
 :ועדהוהציג בפני ה, שפ"עמנהל אגף -מר יוסי סגרון

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

מסמך הוראות ב 40מסמכי המכרז ובהתאם לזכותה של העירייה על פי סעיף לאחר בדיקת 

מכרז, נדרשו המציעים להשלים מסמכים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף למשתתפים ב

וחברת באזא פרויקטים בע"מ המציאו ות ובנייה בע"מ יזמבמכרז. חברת א.ג. בלקל 

עמידתם בתנאי הסף במכרז. המציע דרור יעקב לא השלים את המסמכים כנדרש והוכיחו 

ממליץ לפסול את  ,עמידתו בתנאי הסף במכרז ועל כןאת את המסמכים כנדרש ולא הוכיח 

 הצעתו.

 
 המלצת האגף

לאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז, אנו ממליצים לממש את זכותה של העירייה 

ציעים להלן, שעמדו בתנאי הסף והציעו את לפצל את העבודות נשוא המכרז בין שני המ

 ההצעות הזולות ביותר ולקבוע אותם כזוכים:

מכל המחירים בהם  18.5%הנחה אחידה של  שנתנה ,א.ג. בלקל יזמות ובנייה בע"מ (1

 , והינה ההצעה הזולה ביותר.למסמכי המכרז נקבה העירייה במסמך ח'

מכל המחירים בהם  16.3%באזא פרויקטים בע"מ, שנתנה הנחה של אחידה של  (2

-, והינה ההצעה השנייה הזולה ביותרלמסמכי המכרז נקבה העירייה במסמך ח'

ימים מיום ההודעה על הזכיה, כי היא  7הודעה מטעמה תוך  ככל שלא תימסרוזאת 

( בהתאם 18.5%אינה מעוניינת לבצע את העבודה במחיר ההצעה הזולה ביותר )

 .זג' בהוראות למשתתפים במכר46לסעיף 



 
 החלטה

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

ולהמליץ  השלים את המסמכים כנדרש לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף של המכרז,

אשר עמדו בתנאי המכרז ואשר  החברות הבאות 2-את ביצוע המכרז ל למסורלראש העיר, 

 18.5%שנתנה הנחה אחידה של  ,בלקל יזמות ובנייה בע"מ: א.ג. הצעותיהן הינן כדלקמן

והינה ההצעה הזולה  במסמך ח' למסמכי המכרז מכל המחירים בהם נקבה העירייה

מכל המחירים בהם נקבה  16.3%שנתנה הנחה אחידה של  ,, ובאזא פרויקטים בע"מביותר

לביצוע עבודות , והינה ההצעה השנייה הזולה ביותרבמסמך ח' למסמכי המכרז  העירייה

 .ציונה-בניה של תקרות אקוסטיות ועבודות גבס במבנים עירוניים ברחבי העיר נס

זכייתו של המציע באזא פרויקטים בע"מ הינה בכפוף לאי מסירת הודעה מטעמו לעירייה 

ימים מיום ההודעה על הזכיה, כי אינו מעוניין לבצע את העבודה במחיר ההצעה  7תוך 

 ג' בהוראות למשתתפים במכרז.46(, בהתאם לסעיף 18.5%הזולה ביותר )

ככל שלא תימסר הודעה כזו מטעמו של המציע באזא פרויקטים בע"מ, תעמוד ההתקשרות 

, מכל המחירם בהם נקבה 18.5%-עימו על פי הנחה אחידה של ההצעה הזולה ביותר

 .במסמך ח' למסמכי המכרז העירייה
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