פרוטוקול ישיבת וועדת מכרזים מתאריך  01באפריל 2020
מכרז פומבי מס'  6/20לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני ספורט
וכושר בנס ציונה  -החלטה
חברי הוועדה :סמדר אהרוני-מ"מ יו"ר הוועדה ,נאור ירושלמי ,עמוס לוגסי.
מוזמנים:

עו"ד שולמית מנדלמן כהן-היועצת המשפטית של העירייה ,עו"ד שני חסון-ממונה
תחום בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים ,ערן לבב-גזבר העירייה ,ריבה קליין-מנהלת
אגף החינוך ,אסף שלם-מנהל מחלקת ספורט.

לאור התפשטות נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות ,הוועדה מסכימה לקיים את הישיבה
באמצעות "זום" (פלטפורמה לשיח קבוצתי בווידאו)
עו"ד שני חסון-ממונה תחום בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים ,הציגה את חוות דעתו של עו"ד משה
אברהם ,יועץ לבדיקת המכרז.
.1

עיריית נס ציונה פרסמה מכרז פומבי מס'  6/20לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של
מתקני ספורט וכושר בנס ציונה (להלן" :המכרז").

.2

מפגש מציעים התקיימו ביום  1.3.20וביום 5.3.20

.3

המועד האחרון להגשה הצעות  23.3.20 -שעה10:45:

.4

ישיבת פתיחת תיבת המכרזים התקיימה ביום  23.3.20בשעה 11:00

.5

בתיבת המכרזים נמצאה הצעה יחידה של המציעה הבאה:
אורי ורדי  -מתקני משחק בע''מ ח.פ515640456 .

.6

להלן ממצאי בדיקת מסמכי המכרז של המציעה:

אחוז
ההנחה
המוצע

פרק - 1
מתקני
ספורט

תנאי סף/מסמכים

אורי ורדי-
מתקני משחק
בע"מ

עבור פרק  -1מתקני ספורט

4.1%

עבור פרק  -2מתקני כושר

4.1%

משתתפים בעלי ניסיון מוכח ,בין השנים  ,2016-2019בביצוע
תחזוקה של לפחות  25מתקני ספורט בשנה המפורטים במפרט
1

√

אורי ורדי-
מתקני משחק
בע"מ

תנאי סף/מסמכים
השירותים ,נספח ג' ,ושקיבלו תעודת בדיקה המאשרת את הפעלת
המתקן ממכון התקנים ו/או אישור הפעלה ממעבדה מוסמכת.
המשתתף ו/או מועסק על ידי המשתתף ,הינו בודק מוסמך /
מעבדה מוסמכת בעל/ת היתר לבדיקת מתקני ספורט בהתאם לת''י
 5515ו -ת''י  ,5517אשר ביצע/ה לפחות  200בדיקות למתקני

√

ספורט לפי ת''י  5515ו/או ת''י  ,5571בין השנים .2016-2019
פרק -2
מתקני
כושר

משתתפים בעלי ניסיון מוכח ,בין השנים  ,2016-2019בביצוע
תחזוקה של לפחות  25מתקני כושר בשנה המפורטים במפרט
השירותים ,נספח ג' ,ושקיבלו תעודת בדיקה המאשרת את הפעלת

√

המתקן ממכון התקנים ו/או אישור הפעלה ממעבדה מוסמכת.
המשתתף ו/או מועסק על ידי המשתתף ,הינו בודק מוסמך /
מעבדה מוסמכת בעל היתר לבדיקת מתקני כושר בהתאם לת''י
 ,1497אשר ביצע לפחות  200בדיקות למתקני ספורט לפי ת''י

√

 ,1497בין השנים .2016-2019
√
תעודת עוסק מורשה
√
אישור על ניהול ספרים כחוק
√

אישור תאגיד

√

אישור קיום ביטוחים

√

קבלה על רכישה מסמכי מכרז

√

מפגש מציעים

√

ערבות להשתתפות במכרז

 .7בהתאם להוראות המכרז ,הצעה שעומדת בתנאי הסף וששיעור ההנחה שלה הוא הגבוה ביותר-
תזכה במכרז.
 .8מובהר כי ,במפגש המציעים שהתקיים ביום  -1.3.20השתתפו  4משתתפים ,במפגש הקבלנים
שהתקיים ביום - 5.3.20השתתפו  5משתתפים.
שאלות הבהרה למכרז התקבלו מ 2-משתתפים.

2

המלצת האגף:
לאור האמור לעיל ,מאחר והייתה התעניינות מצד משתתפים נוספים במכרז אשר החליטו שלא להגיש
הצעתם למכרז ,אני סבורה שאין כל טעם לצאת למכרז נוסף.
בהתאם להוראות המכרז אני ממליצה לקבוע כזוכה במכרז את המציעה היחידה אורי ורדי  -מתקני
משחק בע"מ אשר עמדה בתנאי המכרז.

החלטה:
הוועדה מאמצת את המלצת האגף ומחליטה להמליץ לראש העיר למסור את ביצוע העבודות למציעה
היחידה אורי ורדי-מתקני משחק בע"מ ,אשר עמדה בתנאי המכרז.
הישיבה ננעלה!
________________________
סמדר אהרוני  -מ"מ יו"ר הוועדה
מאשר
_______________
שמואל בוקסר-רה"ע
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