
  
  עיריית יבנה

 מזכירות העירייה

1 
 

  2015אוקטובר,  20                                              
    ז' חשו�, תשע"ו                   
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  20/2/14חמישי, כ' באדר א' תשע"ד,  מיו�

  
  
  

  :נוכחי�
  וועדהיו"ר ה �  מר משה חזות  .1
  חבר ועדה �  ד"ר אהוד ויצמ�  .2
  חברת ועדה �  גב' לינה שרו�  .3
  חבר ועדה �  מר רועי גבאי  .4
  ועדה תחבר �  כה��גב' רונית ארנפרוינד  .5
  חבר ועדה �  מר יניב עמרני  .6
  גזבר העירייה �  מר שמעו� חזות  .7
  יועצת משפטית  מ"מ �  אית� בראשעו"ד   .8
  ג שפ"ערא" �  יצחק יטחמר   .9
  מנהל מח' כבישי) ותשתיות �  אינג' יעקב שלוסברג  .10
  מזכירות העירייה �  גב' יעל יצחק פור  .11

  
  חסרי�:

  חבר ועדה �   הרוש� מר מאיר ב�  .1
  חבר ועדה �  מר אלי מזוז  . 2

  
  
  
  :היו�סדר  על
  

 ר סיני וארבל.הצעות מחיר לביצוע עבודות החלפת מדרכות ונטיעת עצי� ברחובות: הגלעד, הבש#, ה .1

 הפעלת מגרש חניה למשאיות/ אוטובוסי� ורכבי� כבדי�. – 2/2014דיו# בהצעות למכרז מס'  .2

 ביצוע עבודות הדברה בשטח העיר. – 3/2014מכרז מס'בהצעות ל דיו#  .3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  עיריית יבנה

 מזכירות העירייה

2 
 

  
  
  הצעות מחיר לביצוע עבודות החלפת מדרכות ונטיעת עצי� ברחובות: . 1

  ני וארבל.הגלעד, הבש#, הר סי    

  

  

  :1מס'  החלטה

לקבל את ההצעה של חב' חיי� לישראל בע"מ  ,ממליצי� פה אחד לראש העירחברי ועדת המכרזי� 

 16%לביצוע עבודות החלפת מדרכות ונטיעת עצי� ברחובות הגלעד, הבש#, הר סיני וארבל, אשר נתנה 

  , בכפו( לאישור משרד הפני� לתב"ר.על מחירי כתב הכמויות הנחה

  
  

 ביצוע עבודות הדברה בשטח העיר. – 3/2014מכרז מס'. 2

  

  החלטה:

חברי ועדת המכרזי� ממליצי� פה אחד לראש העיר לקבל את ההצעה של א.ל. זוהר שרותי הדברה 

  מחירי המכרז.הנחה על  63%בע"מ לביצוע עבודות הדברה בעיר, אשר נת# 

  

  הפעלת מגרש חניה למשאיות/ אוטובוסי� ורכבי� כבדי�. – 2/2014מכרז מס' בדיו#  . 3

זאת , במכרז הקוד))*  100,000(במקו)  * 130,000ס( יעמוד על לעירייה דמי שימוש שנתיי)  תשלו)

אוטובוסי) שבבעלותו  4 � כי לא יותר לזכיי� לחנות יותר מבמכרז  כמו כ�, נקבע  בהתא) לאומד� השמאי.

חניית רכבי יוכלו לחנות בחניו� ללא הגבלת מספר אשר יר ענהגי) הגרי) בל אינו חל עתנאי זה בחניו�. 

  המציע.

  

על המציעי) היה לנקוב באחוזי הנחה או תוספת לתעריפי דמי החניה בנוס- לדמי הזיכיו� שישולמו לעירייה, 

בכל  כולל חניה, שמירה על הרכב והסעת הנהגי) התשלו)כמפורט במכרז.  שיגבו מבעלי הרכבי)החודשי 

  שעה לרחבי העיר.  

  הוגשו שתי הצעות כמפורט להל�:

  / תוספתאחוז הנחה  המציעש�   מס'

  תוספת 90%  הסעות מוני סיטו� בע"מ  .1

  תוספת 70%  שרותי תחבורה מתקדמי) בע"מ –אפיקי)   .2

מאחר שהמחירי) הנקובי)   20% �  5%תוספת של   מר יצחק יטח –אומד� מנהל אג- שפ"ע 

  שני) 3לפני במכרז הינ) מ
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  לאחר חישוב תוספת האחוזי):שישולמו ע"י הנהגי) המחירי) להל� 

  

  אפיקי�  מחיר המכרז  כלי רכב
  תוספת %70

  הסעות מוני סיטו#
  תוספת %90

  -  722  -  646  380  טו# 15משאית עד 

  -  969  -  867  510  טו# 15.30משאית 

  -  1,178  -  1,054  620  טו# 30משאית מעל 

  

  

  החלטה:

שרותי  –חברי ועדת המכרזי� ממליצי� פה אחד לראש העיר לבחור בהצעה הזולה של חב' אפיקי� 

 70%, אשר נתנה תחבורה מתקדמי� בע"מ, להפעלת מגרש חניה למשאיות/ אוטובוסי� וכלי רכב כבד

  תוספת על מחירי המכרז.

  .להוזלת עלויותגי החברה ע� נציכמו כ#, הוועדה מסמיכה את ראש העיר ואת יו"ר הוועדה לנהל מו"מ 

  


