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עו"ד שולמית מנדלמן-כהן-יועצת משפטית ,ערן לבב-גזבר העירייה,
אביתר צור-ביטון-מנהל אגף בינוי ופיתוח ,שור זיגפריד-מנהל מחלקת
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מזכיר הוועדה :עמיקם לוי-נגר.
רשמה:

נירה שם-טוב.

מכרז -13/18לביצוע עבודות בינוי ופיתוח במבני ציבור וחינוך בנס-ציונה -החלטה
מר אביתר צור-ביטון-מנהל אגף בינוי ופיתוח ,הציג בפני הוועדה:
דו"ח בדיקת מסמכי המכרז של כל המציעים שהגישו הצעותיהם למכרז.
להלן ממצאי הבדיקה:
להצעתו של כדורי דוד צורפה ערבות שאינה תואמת לנוסח מסמך ז' למסמכי המכרז,
(מצ"ב חוות דעת המשפטית) לאור זאת ולאור חוות הדעת המשפטית ,הוא לא נדרש
להשלמת מסמכים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף .חלק מהמציעים נדרשו להשלים
מסמכים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף .לאחר השלמת המסמכים ,נמצא כי
המציעים הבאים עמדו בתנאי הסף :ראשון פלסט בע"מ ,כהן עזרא ,אלגבסי הנדסה בע"מ,
ודרור יעקב.
המלצת האגף
בהתאם להוראות המכרז ולחוות הדעת המשפטית המצ"ב ,אנו ממליצים בזאת לפסול את
הצעתו של המציע כדורי דוד ,בשל הפגם בערבות הבנקאית שצורפה להצעתו .בהתאם
לזכותה של העירייה על פי סעיפים 16ו' ו16-ז' בהוראות למשתתפים במכרז ,אנו ממליצים
לממש את זכותה של העירייה לפצל את העבודות נשוא המכרז בין שני קבלנים ועל כן ,אנו

ממליצים לקבוע את הצעותיהם של המציעים הבאים אשר עמדו בתנאי הסף והצעתם
הייתה הזולה ביותר (לאחר פסילת המציע כדורי דוד) כזוכים במכרז ,והם:
 .1ראשון פלסט בע"מ ,שנתן הנחה של  21.18%ממחירי הבסיס והינה ההצעה הזולה
ביותר;
 .2כהן עזרא ,שנתן הנחה של  16%ממחירי הבסיס והינה ההצעה השנייה הזולה
ביותר-וזאת ככל שלא תימסר הודעה מטעמה תוך  7ימים מיום ההודעה על הזכיה,
כי אינה מעוניינת לבצע את העבודה במחיר ההצעה הזולה ביותר ( )21.18%בהתאם
לסעיף  17ד' בהוראות למשתתפים במכרז.
החלטה
הוועדה מאמצת את המלצת האגף וחוות הדעת המשפטית שצורפה לה ,ומחליטה לפסול
את הצעתו של כדורי דוד ,בשל הפגם בערבות הבנקאית שצורפה להצעתו ,ולמסור את
ביצוע המכרז ל 2-החברות הבאות שנתנו את אחוז ההנחה הגבוה ביותר ,ואשר עמדו בכל
תנאי הסף לביצוע עבודות בינוי ופיתוח במבני ציבור וחינוך בנס-ציונה :ראשון פלסט
בע"מ ,שנתן הנחה של  21.18%ממחירי הבסיס ,וכהן עזרא ,שנתן הנחה של  16%ממחירי
הבסיס.
זכייתו של המציע כהן עזרא ,הינה בכפוף לאי מסירת הודעה מטעמו לעירייה תוך  7ימים
מיום ההודעה על הזכיה ,כי אינו מעוניין לבצע את העבודה במחיר ההצעה הזולה ביותר
( ,)21.18%בהתאם לסעיף  17ד' בהוראות למשתתפים במכרז.
ככל שלא תימסר הודעה כזו מטעמו של המציע כהן עזרא ,תעמוד ההתקשרות עימו על פי
הנחה אחידה של ההצעה הזולה ביותר ,21.18%-ממחירי הבסיס בהם נקבה העירייה.

ציפי זילברמן ,יו"ר
מאשר
יוסי שבו  -רה"ע

