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שימוע לחב' נ. טמיר פרויקטים לענין הוכחת ניסיון   –בניית מרכז לצעירים  11/2018מכרז מס'  .1

 ביצוע פרויקטים דומים בהתאם לדרישות המכרז.
 .6ותר פיס בשד' דואני קירוי פטיו ועבודות גמר במבנה כ  – 10/2018מכרז מס' דיון ב .2
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שימוע לחב' נ. טמיר פרויקטים לענין הוכחת ניסיון   –בניית מרכז לצעירים  11/2018כרז מס' מ .1
ביצוע פרויקטים דומים בהתאם לדרישות המכרז.

 הצעות כמפורט להלן:  2: במכרז הוגשו  משה חזות

 סה"כ כולל מע"מ  אחוז הנחה  שם המציע  מס'

 4,745,209 7.2% נ. טמיר פרוייקטים .1

 4,811,683 5.9% ייטן א.ש. מק.2

  .ןיטיק. מש.ב' אחעת צהמ₪  ,00066  -כבה כונמם יקטיורפר י. טמנב' ח לשה עצהה

 .   רמיט. נ'בח םע ןיוסני היירעיל אין

  המודבח שטבוי פכסף יקהבות דובעע וציבב ןוייסנ  םיחיכוהמם יכמסמ גיצהלש רדנן לבהקז רכבמ

  הניאה עצההם עמלטן כל עום ימתאוט ריפ ה עצהלף רוצלא  יכה לתעה יתעוצמקד "חוו  .הז מכרזל

  . זרכהמי נאבתדת ומע

  , עולה כי בישיבה הקודמת    מחוות הדעת המקצועית שהוגשה לוועדת המכרזים  טובה שפירא אלטמן:

והמלצות.   ניסיון  של  סף  בתנאי  עמידה  אי  לאור  ההצעה  פסילת  על  הנדסההמליצו  אגף  אנו     נציגי 

 לטה על פסילה, וכך עשינו. מחוייבים להזמינו לשימוע טרם הח

שהועברו לבדיקה באגף הנדסה. אני מציינת כי    בעקבות הזימון לשימוע, הקבלן שלח מסמכים נוספים

(מכרזים) וע"פ נוסח המכרז קיימת לנו חובה לערוך בירור בטרם קבלת החלטה.   ע"פ תקנות העיריות 

ש תקופה  לגבי  סף  בתנאי  עמידה  אודות  מסמכים  מהקבלן  לקבל  ההצעות  ניתן  להגשת  עובר  היתה 

 למכרז.

 . מבקש מפנחס לדווח על ממצאי בדיקת המסמכים הנוספים שהוגשו משה חזות:

 פנחס טרבלסי:  

לפחות   של  ביצוע  להוכיח  נדרש  הקבלן  ציבור,   3במכרז  מבני  חדשים,  כקבלן    פרויקטים  ביצע  אותם 

ב האחרונ   5  -ראשי  הכספי  והשנים  שהיקפם  דומים  הושטחי  ת,  כל  לדבניה  כלומר,  המכרז.   רישות 

 כמו כן, לצרף רשימת ממליצים.ליון ₪. ימ  5 -מ"ר בנוי ובהיקף כספי של כ  600 -פרויקט בשטח של כ 

ממליצים   רשימת  צורפה  לא  המקורית  הקבלן  פרטים,  בהצעת  בירור  מסמכים לשם  חצאי  צורפו    וכן 

 ולהלן ממצאי בדיקתי:   מהשלהשימוע הקבלן שלח מסמכי הטרם   .על ביצוע עבודותשמהם ניתן להבין  

אנשי  ביצוע שיפוצים ותוספת בניה בלבד, לא בניה חדשה. בשיחה עם    –  אב מהנדסיםלאחב'   .1

 נמסר שהקבלן טוב.  הקשר, אבי מייליך ואדריאן אלטר,

משכ"ל   .2 עבור  העובדת  חברה  שיאן"  כי    –"ניב  נמסר  חזן  מאיר  מר  החברה  נציג  עם  בשיחה 

  600(כאמור דרישת המכרז הינה  מ"ר      350  –  250ים בהיקף של  גני ילדים ושיפוצ  הביצע החברה  

 . )מ"ר ומעלה

הדברים לא היו  ,  , מהנדס במקצועואופיר מורד  יש הקשראבשיחה עם    –שירותי בריאות כללית  .3

קופת  מבנה  אחזקה ולאחר מכן נאמר שבנה    . בתחילה נאמר שבוצעה ע"י החברהכללברורים  
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מליון 5-בהיקף של כ   מבנים ע"י החברה  10נאמר שנבנו    מבנים ובהמשך  3  חדש הכולל  חולים

. ₪

   רשהק ש יאם עח חושלי חתלצהלא  .)זרכבמש גוהשך (מסמסט בזאי וניפ  –  ןיורגו- בן 'אונ .4

..רנקובנת עויק יחל יי, א)דתבועא לר בכ(רק ימינה נלבטס

 מלצות. : לשם כך, נציגי החברה הוזמנו כדי לקבל הבהרות לנושא הניסיון והמשה חזות

 נציגי חב' נ. טמיר פרויקטים בע"מ מצטרפים לישיבה. *** ץ, ***דן תמיר וטל פר

 משה חזות מציג את הנוכחים.

 בני ציבור שביצעתם והוכחת ניסיון. נדרשתם במכרז להציג פירוט פרויקטים של מ  משה חזות:

טמיר: בשנת    דן  הוקמה  אבי,  בבעלות  הינה  טמיר  נ.  אלקטרו  1991חב'  ב  בשם  שנים    10  -מכניקה. 

וכן     200  1, ג'  3את החברה. משרדי החברה נמצאים בבאר שבע. סיווג החברה ג'  האחרונות אני מנהל  

ומיזוג   חשמל  של  משנה  עיריותסיווגי  כולל  מוסדות,  עם  ורק  אך  עובדת  החברה  גם  אוויר.  מבצעת   .

 על החברה. דסטריטאחזקות. הבאתי דו"ח של דן אנד בר

דומים  בבקשה  ט  פר  משה חזות: פרוייקטים  על  השנים    5  -שביצעה החברה בכדרישת המכרז  לוועדה 

 האחרונות. 

 דן טמיר: 

גן בשטח של כ  4  הקמת    -גנ"י בערד .1 מליון ₪. הבניה    6.5מ"ר. היקף של    128  -גנ"י מחוברים, כל 

 הסתיימה לפני כשנתיים. 

הסתיים לפני כשנה.  הפרויקט  עד ת'.   בנייה מא' ומליון ₪.    3.2גנ"י בהיקף של    2  –  גנ"י בבאר שבע .2

בוצע על ידנו כזכייני משכ"ל. אין פיקוח עירוני על הפרויקט. הפיקוח מבוצע ע"י משכ"ל באמצעות  

 חב' חזן מהנדסים . 

ספירתוספת   .3 בישוב  תיכונה  ערבה  במתנ"ס  חוגים  מעל    –  חדרי  של  בסך  ₪,   6פרויקט            מליון 

. בנינו חדרי חוגים לביה"ס ושיפצנו את בית הספר. הבניה היתה  בניה ושיפוץתוספת    מ"ר  1500  -כ

מ"ר. הסתיימה לפני שלוש שנים. העבודה בוצעה ישירות מול המועצה האזורית    250  -בהיקף של  כ

 ערבה תיכונה.

בערערה .4 כ  4  -כ  –  ספריה   ,₪ דרך    700  -מליון  בוצע  עכשיו.  ממש  הסתיים  הפרויקט  בניה.  מ"ר 

 גם כן ע"י חזן מהנדסים.  משכ"ל. פיקוח חיצוני

מליון ₪, הסתיים לפני כשנתיים. התוספת פירושה מבנה חדש    4  –  תוספת כיתות לבי"ס במודיעין .5

 מ"ר. 250 -כיתות לימוד, כ 4לגמרי בצמוד לביה"ס הקיים. 

   מליון ₪. 11כעת בביצוע, בהיקף של  – מתנ"ס באופקים .6
 ם ע"י החברה. מציין כי כל הפרויקטים מבוצעים מתחילתם ועד סופ
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 מ"ר.   6,500שיפוץ לארח פירוק  -אוניברסיטה ב"ש .7

 מיליון לפני שנתיים הסתיים. בוצע דרך משכ"ל.  4מ"ר, היקף    500כ  -מעון יום דיר עדש .8

 מ"ר.     100מתוכם תוספת של   -מ"ר 800שיפוץ והרחבה של מרפאה בב"ש   -כללית .9

 קבלני משנה ?   הפרויקטים מבוצעים ע"י החברה או גם ע"י :משה חזות

  30: הפרויקטים מבוצעים ע"י החברה אך גם ע"י קבלני משנה לפי הצורך. יש לחברה כיום מעל  דן תמיר

 . קבועים ונוספים מזדמנים. פועלים   30פרויקטים. לחברה 

 מדוע לא צירפתם אישורים מתאימים במכרז ? משה חזות:

שיפוץ ספריה לאחר פירוק    –  גוריון-אונ' בןמליון ₪,    6צירפנו ביצוע בניה במודיעין בהיקף של    דן טמיר:

עיקר הבניה שלנו  אגב,  הרבה יותר מורכב מדרישות המכרז.    פרויקט    ,מ"ר  6,500  -של כשיפוץ  אזבסט,  

 היא בניה מורכבת, בניה  נקיה, חדרי פיקוד ובקרות. 

 הוצג פירוק אזבסט בלבד. -  אונ' בן גוריון לגבי מודיעין, צורפו מסמכים חלקיים בלבד. ס טרבלסי:חפנ

חזות: של    משה  גודל  בסדר  פרויקטים  עוד  לכם  יש  של    5-4אם   ₪ ב  500מליון  ויותר  שנים    5  -מ"ר 

 האחרונות נבקש לשמוע. 

 מליון ₪ מהתחלה ועד הסוף. הסתיים לפני חצי שנה.  4.5 -חדר פיקוד בלחב' מקורות ביצענו   מיר:טדן 

 אינו תואם לדרישות מהמכרז מהות של חדר כזה  פנחס טרבלסי:

 תואם לדרישות המכרז ואף יותר מכך.  דן תמיר:

 מ"ר.  500מליון ₪, שטח של  4ל בהיקף של  כיתות גן דרך משכ" 3 –אדש  -ר דיביצעתי מעונות יום ב

 . שתתרכז בבינוי שביצעתם לכללית שירותי בריאות בחמש שנים האחרונותמבקש  משה חזות:

שיפוץ והרחבה  ביצענו    כללית במחוז דרום. בנוסף,בריאות  חזקה לכל שירותי  אנו מבצעים א  דן טמיר:

 מ"ר.  100 -כ תוספת בניה של מ"ר ו 800 -בשטח של כ , שיפוץ בבאר שבע

 הזמנו אתכם. מכרז ולכן דרישות ה: חוות דעת המקצועית טוענת שלא עמדתם בשפירא אלטמן טובה

 נוספים.   הגשנו מסמכים  דן טמיר:

 חב' נ. טמיר פרויקטים ?לגבי להוסיף   האם יש לך מה  ת:משה חזו
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  20  -כ  3אנו חברה טובה עם יכולת וניסיון מוכחים. בנוסף יש לנו  סיווג  של קבלן פיתוח  ג'    דן טמיר:

 מבצעים פרויקטים הרבה יותר גדולים ומורכבים מהנדרש במכרז.  . 4ואנו לקראת קבלת סיווג ג' שנה, 

 ם בעיקר באזור הדרום ? אתם עובדי משה חזות:

טמיר בנוסף    :דן  מונד,  בתל  עובדים  אנו  רק.  אחזקהלא  עבודות  מליונים  מבוצעות  של  בכל    בהיקף 

 הארץ. 

 ? של החברה בניה אחוז עבודות ההיקף עבודות האחזקה לעומת אחוז מה  מאיר דהן:

  60  -כעומד על  נה  החברה השהכספי של  היקף  ה אחזקה.    20%  -ו    של בניה  פרויקטים  80%  דן טמיר:

 מליון.  40  -מליון ₪. בשנה שעברה כ

טרבלסי שאינם  פנחס  ביצעתם,  לחלוטין  חדשים  פרויקטים  כמה  או  :  קיים,  למבנה  שהם  נצמדים 

 בניה ?  תוספת

-יר ד, מעונות יום בבמקורות  גנ"י בערד, גנ"י בבאר שבע, ספריה, חדר פיקוד  . לדוגמא:  : הרבהדן טמיר

 אדש, ספריה בערערה. 

 שלחנו פרטים לגבי הפרויקטים שביצענו.  טל פרץ:

 . של בניית בנין חדש קיבלנו, אך לטעמו של פנחס זה לא עומד בתנאי הסף טובה שפירא אלטמן:

אנו הוספנו תוספות נרחבות שעומדות לצד המבנה הישן ניתן לראות    מהם דרישות המכרז ?  דן טמיר:

 בכך מבנה חדש מבחינת בניה וחיבורי מערכות.  

 היקף כספי דומה. עבודות בניה באו ומעלה מ"ר   600: בניית  פנחס טרלבסי

 בלוחות זמנים ?  האם הנכם עומדים דוד שטרית:

 רה מכך, סיימנו מוקדם מהנדרש.קיים פרויקט שלא עמדנו בלו"ז. יתלא דן טמיר: 

 בביצוע, כיצד תערך לפרויקט נוסף ? מדבריך עולה שיש לכם כעת הרבה פרויקטים  משה חזות:

 ?  מידבאם תאושרו ותצטרכו להתחיל בבניה  לתחילת בניההאם תוכלו להערך  דוד שטרית:

 , כולל עמידה בלו"ז.בהחלטהתשובה היא חיובית  דן טמיר:
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 כמה אתה רוצה לבצע את הפרויקט הזה ? : עדמשה חזות

 : רוצה מאוד. דן טמיר

 ? לנו, לגבי פרויקטים והיקפיהםיש לכם עוד מסמכים להעביר  טובה שפירא אלטמן:

 מבקש לקבל תמונה של הספריה שבוצעה על ידכם לצורך התרשמות.דוד שטרית: 

בניה  הסכמיםיועברו תמונות,    דן טמיר: כי  והיקפי  ו   9ה מעסיקה  החבר. מציין    8  -מהנדסים שכירים 

 מוסמכים.  מנהלי עבודה

 תודה רבה.  משה חזות:

 *** נציגי חברת נ. טמיר, דן תמיר וטל פרץ עוזבים את הישיבה *** 

 טובה, מה המלצתך לוועדה ?  משה חזות:

שפירא מהם    אלטמן:-טובה  יבקש  החברה,  נציגי  ע"י  שנאמרו  הדברים  את  יבדוק  שפנחס  מציעה 

שיידרשתמונו  ככל  נוספים  ומסמכים  המלצות  ת  יבדוק  מכן  וכן  לאחר  המקצועית  ,  ההמלצה  את  יתן 

 לוועדה.  בדבר עמידה בתנאי סף למכרז, 

,  מעלה להצבעה את ההצעה שהצוות המקצועי יפנה לחברה להשלמת המסמכים החסרים  משה חזות:

 טה. תוך זמן קצוב.לאחר מכן תתכנס הוועדה לקבלת החל אם וככל שנדרשים,

 : 1החלטה מס' 

הוחלט פה אחד שהצוות המקצועי יפנה לחברת נ. טמיר פרויקטים להשלמת מסמכים חסרים בתוך 

. בתום המועד , במידה ונדרש לכך לשם מתן המלצה מקצועית על עמידה בתנאי סף והמלצותזמן קצוב

 תתכנס הוועדה לצורך קבלת החלטה. 

 ________________ 

 משה חזות 

 ה יו"ר הוועד



 
 עיריית יבנה 
 לשכת מנכ"ל 

 מזכירות העירייה 
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.6קירוי פטיו ועבודות גמר במבנה כותר פיס בשד' דואני   –  10/2018. דיון במכרז מס' 2

 בורנובסקי ראובן הנדסה בנין ופיתוח בע"מ.  הוגשה הצעה יחידה לביצוע קירוי פטיו ע"י  משה חזות:

 . ₪ כולל מע"מ 1,884,077הנחה על מחירי האומדן. ההצעה לאחר הנחה הינה    0.5%אשר נתן  

הקבלן מוכר לעירייה מביצוע עבודות קודמות. בחוות דעת המקצועית יש התייחסות לאי עמידה בלו"ז  

 בפרויקט מרכז יום טיפולי המבוצע על ידו בעיר בימים אלה. 

 המכרז תוך התייחסות למורכבות העבודות. מבקש מחגי זיני לפרט על  

,  פאנל מבודד  .בקונסטרוקציית מתכת פלדה  "רמ   300לפטיו בגודל  חיצוני  מדובר בקירוי עילי    חגי זיני:

  –חומר מבודד ומתכת מלמטה. כמו כן, ביצוע עבודות בתוך המבנה, כגון חשמל, ועבודות גמר    כלומר

 תאורה. וקירות גבס חדשים, מיזוג, הנמכת תקרה  

בל  נמצא  והקירוי  וצריך להניף את הפלדה עם מנוף  לוגיסטית מאוד מורכבת,  היות  ב  מדובר בעבודה 

 הכותר. 

 למרות שהכותר נבנה לפני מספר שנים ? ביצוע קירוי הפטיו רק עכשיו  מדוע נדרשנו ל אלי מזוז:

הקירוי נותן תוספת שטח שלא היה מנוצל. מעבר לכך קיימת בעיית נזילות. בגלל מורכבות    דוד שטרית:

צע גם את הקירוי.  העבודות מדובר בעלות גבוהה. כשנבנה הכותר קיבלנו תקציב חלקי שלא הספיק לב 

 . בזמנוכעת משלימים את המבנה שתוכנן ע"י רם קרני 

 : עפ"י חוות הדעת המקצועית, מדובר בקבלן טוב אך עם בעיה של עמידה בלו"ז. משה חזות

: ראובן בורנובסקי היה  ידוע דוקא כעומד בלו"ז מניסיוננו עימו בפרויקטים שהלו"ז שלהם  דוד שטרית

יה"ס גינזבורג, פרויקט שהסתיים בתוך מספר חודשים, ביה"ס האקולוגי אשר  היה צפוף מאוד כגון: ב 

 נבנה בתוך פחות משנה.  

 : שואל את חגי מדוע לדעתו הוגשה הצעת יחיד ?אהוד ויצמן

זיני פורסם  חגי  המכרז  המבנה.  מורכבות  היא  לדעתי  הסיבה  פעמיים  :  ביצענו  נרכש,  שלא  ומאחר 

הוגשה הצעה אחת בלבד. בפרויקט יש הרבה יותר    ,  ים. למרות כל זאתהארכת מועד וכן שני סיורי קבלנ

 לוגיסטיקה מאשר הבינוי עצמו.

מליון ₪, על פי חוות הדעת המשפטית המציע עומד בתנאי הסף. מעלה    1.8היקף המכרז    משה חזות:

להצבעה   בורנובסקי  ראובן  של  היחידה  ההצעה  עליה  את  בכו להמליץ  פטיו  לקירוי  במכרז  תר  כזוכה 

 הפיס מהנימוקים שפורטו בדיון. 



 
 עיריית יבנה 
 לשכת מנכ"ל 

 מזכירות העירייה 
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פנחס, האם נבדקה עמידתו של הקבלן הזוכה בתנאי הסף למכרז? לרבות ניסיון    טובה שפירא אלטמן:

 מקצועי ספציפי?  

 חיובי. הקבלן עומד בתנאי הסף למכרז.   פנחס:

 : 2החלטה מס' 

נובסקי בנין ופיתוח בע"מ הוחלט פה להמליץ לראש העיר להכריז על ההצעה היחידה של ראובן בור

  מהנימוקים שפורטו לעיל. כהצעה הזוכה לביצוע קירוי פטיו בכותר הפיס

 ₪ כולל מע"מ. 1,884,077הינה  0.5%סך ההצעה לאחר הנחה של  

 ________________ 

 משה חזות 

 יו"ר הוועדה 

 אישור ראש העיר:



 
 עיריית יבנה 
 לשכת מנכ"ל 

 מזכירות העירייה 
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 לרכש ואספקת נייר וציוד משרדי קבלת הצעות   – 6/2018המשך דיון במכרז מס' .   3

חזות ניירמשה  לאספקת  ביותר  הגבוהים  ההנחה  אחוזי  את  נתנה  ביט  אמבקה  חב'  משרדי   :        וציוד 

בע"מ    2002הוועדה הסמיכה את גב' מאיה נסימי, מנהלת הרכש, להזמין את חב' אמקא ביט  .  21.48%

לתת את המלצתה לוועדת  ונאי המכרז  בתלצורך בירור הפער בין מחירי החב' לאומדן ועמידת החברה  

 המכרזים. 

נסימי: המוצרים    מאיה  לבדיקה.  מוצרים  להעביר קטלוג  נתבקשה  שביצעתי, החברה  נוספת  בבדיקה 

נבחנו ונמצא כי הם זהים/ מקבילים למוצרים הנרכשים על ידנו היום. הבהרתי לנציגי החברה שאספקת  

(אין מחסן),  וכי אין סכום מינימום להזמנה.  מוקדים    30  -הציוד תעשה אחת לשבוע, פיזור לכ שונים 

 הכל כפי שפורט במכרז. ממליצה לקבל את הצעתם. 

להכריז על ההצעה הנמוכה ביותר של אמקה ביט בע"מ  מעלה להצבעה להמליץ לראש העיר  משה חזות:

 הנחה על מחירי האומדן.  21.48%כהצעה הזוכה לרכש ואספקת נייר וציוד משרדי, אשר נתנה 

 : 3החלטה מס' 

בע"מ כהצעה    2002ההצעה הנמוכה ביותר של אמקה ביט  הוחלט פה להמליץ לראש העיר להכריז על  

במקרה והחוזה   הנחה על מחירי האומדן.  21.48%הזוכה לרכש ואספקת נייר וציוד משרדי, אשר נתנה  

 . עם הזוכה יבוטל,  כשיר המציע השני גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ

 ________________ 

 משה חזות 

 יו"ר הוועדה 

 אישור ראש העיר:



 
 עיריית יבנה 
 לשכת מנכ"ל 

 מזכירות העירייה 
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קבלת הצעות לרכש, הובלה, הרכבה ואספקת ריהוט משרדי.  – 7/2018המשך דיון במכרז מס'  . 4

חוזי ההנחה הגבוהים ביותר  נתנה את א   רהיטי עמק איילון דוד יאיר וזוהר כהן בע"מחב'    משה חזות: 

 הנחה.   45%רכבת ריהוט משרדי בגובה של  לרכש, אספקה וה

לבחון את איכות הריהוט אשר יסופק ע"י החברה  הוועדה הסמיכה את גב' מאיה נסימי, מנהלת הרכש,  

 לנוכח ההנחה המשמעותית. 

נסימי: ממגוון    מאיה  הגלם,  חומרי  מאיכות  לטובה  התרשמתי  הרהיטים  במפעל  שערכתי  בביקור 

מאופן הגימורים,  מרמת  מכונות   הרהיטים,  רב,  אדם  כח  למפעל  והמסגרות.  הנגרות  עבודות  ביצוע 

 חדישות ולרשותם עומדים אמצעי הובלה רבים. מדובר במפעל גדול המספק ריהוט בכל הארץ. 

 המפעל נמצא בעמנואל שביו"ש. הארנונה נמוכה יותר ומעסיק פועלים מיו"ש. 

 ?  האם קיים חשש שטיב הריהוט יהיה באיכות נמוכה :אהוד ויצמן

 במכרז, עובי, טיב וכו'.כל הדרישות מפורטות : מאיה נסימי

 מה קורה במקרה שמסופקת סחורה פגומה ?  מאיר דהן:

 רק לאחר קבלת הריהוט לשביעות רצוננו. תמיד אפשר להחזיר למפעל. התמורה משולמת  מאיה נסימי:

טי עמק איילון דוד יאיר  רהיעל ההצעה הנמוכה ביותר של    המלצה להכריזמעלה להצבעה    משה חזות:

 הנחה על מחירי האומדן כהצעה הזוכה.   45%וזוהר כהן בע"מ אשר נתנה 

 : 3החלטה מס' 

על   העיר להכריז  ביותר של  הוחלט פה להמליץ לראש  יאיר  ההצעה הנמוכה  דוד  רהיטי עמק איילון 

בע"מ   כהן  ואספקת  וזוהר  לרכש  הזוכה  משרדיכהצעה  נתנה  ריהוט  אשר  ע   45%,  מחירי  הנחה  ל 

   ., כשיר המציע השני, פרפקט שיווק מכשירי כתיבה בע"מבמקרה והחוזה עם הזוכה יבוטל האומדן.

 ________________ 

 משה חזות 

 יו"ר הוועדה 

 אישור ראש העיר:



 
 עיריית יבנה 
 לשכת מנכ"ל 

 מזכירות העירייה 
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קבלת הצעות לרכש ואספקת חומרי ניקיון וציוד מתכלה. – 8/2018המשך דיון במכרז מס'  .    5

חוזי ההנחה הגבוהים ביותר לרכש ואספקת חומרי ניקיון  נתנה את א  מ. פרופשיונל ס.חב'  :  משה חזות

 הנחה.  30%   -וציוד מתכלה 

הרכש,   מנהלת  נסימי,  מאיה  גב'  את  הסמיכה  לנוכח  הוועדה  שיסופקו  החומרים  איכות  את  לבחון 

 ההנחה המשמעותית. 

נסימי: דגימות של חומרי הניקיון. המו  מאיה  נתבקשה לספק  איכותם  החברה  כי  ונמצא  נבדקו  צרים 

 טובה. לגבי נייר לניגוב ידיים הדרישה במכרז מאוד ספציפית לנייר מתוצרת חוגלה וזה מה שיסופק. 

אישורים הציגה  הסבי  נדרשים:    החברה  הגנת  משרד  ירוקים,  חומרים  אישור  הבריאות,  ה  במשרד 

 . וטבלת ריכוז חומרים

רים המסופקים אינם תואמים את הדרישות, האם יש  היה וימצא לאחר זמן מה  שהחומ  משה חזות:

 בידינו הכלים להפסיק את ההתקשרות ? 

 יתקיים הליך של שימוע, חילוט ערבות והפסקת התקשרות.   טובה שפירא אלטמן:

אשר נתנה    ס.מ. פרופשיונלההצעה הנמוכה ביותר של  המלצה להכריז על  מעלה להצבעה    משה חזות:

 ן כהצעה הזוכה.  הנחה על מחירי האומד   30%

 : 3החלטה מס' 

כהצעה הזוכה    ס.מ. פרופשיונל  ההצעה הנמוכה ביותר של  הוחלט פה להמליץ לראש העיר להכריז על  

במקרה והחוזה   הנחה על מחירי האומדן.  30%, אשר נתנה  חומרי ניקיון וציוד מתכלהלרכש ואספקת  

 . די ונייר בע"מ, כשיר המציע השני גרפיטי שיווק ציוד משרעם הזוכה יבוטל

 ________________ 

 משה חזות 

 יו"ר הוועדה 

 אישור ראש העיר:


	30 אוגוסט, 2020
	י' אלול, תש"ף
	מיום רביעי, כ"ג בסיון תשע"ח, 6/6/18
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