
 

 

 

 פ ר ו ט ו ק ו ל

 2019 במאי 28ישיבת וועדת מכרזים מתאריך  

יהודה", -להתקנת מעלית בפיר קיים בבית הספר "אליעזר בן - 6/19מס' מכרז 

 החלטה - ציונה-נס

 
 .ומ"מ  רה"עסגנית  -יו"ר הועדה, סמדר אהרוני -אריאל אלמוג  :משתתפים

 

ממונה -היועצת המשפטית לעירייה, עו"ד שני חסון -כהן -עו"ד שולמית מנדלמן :מוזמנים

איזבלה מהנדס העיר, -תחום בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים, בועז גלמליאל

מנהלת מדור מכרזים, רינת  -מנהלת מחלקת מבני ציבור, עירית אזרק -מידטש

 עוזרת אישית לסגנית רוה"ע.  -אלון

 
 ונה תחום בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים, הציגה בפני הועדה: ממ -עו"ד שני חסון

 
 .מנהלת מחלקת מבני חינוך-איזבלה שמידטשל ה מצ"ב: חוות דעת

  

 ס"בביה קיים בפיר מעלית להתקנת 6/19' מס פומבי מכרז פרסמה ציונה נס עיריית .1
 ."(המכרזציונה )להלן: " בנס" יהודה בן אליעזר"
 

 . 8.4.19  -להגשה הצעות  האחרון המועד .2
 

 הצעות של המציעים הבאים: 2 נמצאו המכרזים בתיבת .3

 בע"מ 1996כפיר מעליות תעשיות  .א
 נעמן מעליות הרכבה ושיווק בע"מ .ב

 

' א למסמך א11 סעיף פי י"עפ העירייה של לזכותה ובהתאם המכרז מסמכי בדיקת לאחר .4
 להשלים מסמכים/הבהרות. המציעים נדרשו, המכרז למסמכי

  



 

 

 
 

 :להצעות המסמכים השלמת לאחר המכרז מסמכי בדיקת ממצאי להלן .5

 תנאי סף/מסמכים

כפיר מעליות 
 1996תעשיות 

 בע"מ

נעמן מעליות 
הרכבה ושיווק 

 בע"מ

 הנחה 6%  הנחה 8%   ההנחה המוצעאחוז 

 קבלנים רישום חוק לפי רשומים קבלנים
 – ט"התשכ בנאיות הנדסה לעבודות

  V V .לפחות( 1) ב 180 קבלני סיווג בעלי 1969
 ספרים המנהלים מורשים עוסקים

 V V .כחוק

 8 בהתקנת מוכח קודם ניסיון בעל מציע
-2012 השנים במהלך לפחות מעליות

2018. 
V V 

 V V תעודת עוסק מורשה

 V V אישור על ניהול ספרים כחוק 

 V V  אישור תאגיד

 חסר הושלם  - V אישור קיום ביטוחים

 V V על רכישה מסמכי מכרזקבלה 

 V הושלם -  V תואם לדרישות העירייהמפרט טכני 

 V V כתב כמויות 

 V V תכניות

  תצהיר קבלן בנושא בטיחות 
V V 

הצהרת קבלן בנושא העסקת עובדים 
 זרים

V V 

הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או  
 חבר המועצה

V V 

 הסכם שרות מוסדי מקיף למעליות 
V V 

 V V , סיור קבלניםמפגש מציעים

 V V כתב ערבות להגשת מכרז
 

 

 



 

 

 :צת האגףהמל

 תעשיות מעליות כפיר המציעה את במכרז כזוכה לקבוע ממליצה אניבהתאם להוראות המכרז 
 .ביותר הזולה הינה הוהצעת המכרז בתנאי עמדה אשר  מ"בע 1996

 
 :החלטה

 
להמליץ לראש העיר למסור את ביצוע העבודות למציעה הועדה מאמצת את המלצת האגף ומחליטה 

  , אשר עמדה בתנאי המכרז והצעתה הינה הזולה ביותר.בע"מ 1996כפיר מעליות תעשיות 
 הישיבה ננעלה!

 

 
 


