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אישור קיום הוועדה באמצעים חזותיים. .1

קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים. – 23/2020דיון במכרז מס'  .2

מתן שירותי תכנון מאגר מים בשכונת נאות שמיר – 26/2020דיון במכרז מס'  .3

 באמצעים חזותיים.אישור קיום הוועדה  .1

 :1החלטה מס' 

ועדת המכרזים מאשרת פה אחד לקיים את הישיבה באמצעים חזותיים.

קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים. – 23/2020דיון במכרז מס'  .2

בפסולת אריזות כלי אצירה כתומים.מחירי המקסימום במכרז נקבעו  פורסם מכרז לטיפול חיים מסינג:

 . וכן התנאים המקצועיים.ע"י תאגיד המחזור ת.מ.י.ר

על פי חוות הדעת המקצועית והמשפטית ההצעה  הוגשו שתי הצעות ע"י צבי כהן אקולוגיה ונאות דורית 

 להלן ההצעות:של צבי כהן פסולה. 

  2,600הוא  שנקבע במכרז  ליטר כשמחיר המקסימום 1,100בודד של מיכל הצעת מחיר עבור סבב פינוי 

 ₪. 2,600 –נאות דורית ₪ ,  2,920 –צבי כהן אקולוגיה ₪ :  

  2,900הוא שנקבע במכרז קוב, כשמחיר המקסימום  2.5הצעת מחיר עבור סבב פינוי בודד של מיכל  ₪
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  2,900 –נאות דורית ₪,  3,250 –צבי כהן אקולוגיה  ₪ 

הנחה על מחירי המכרז. 8% –אומדן המכרז לשתי הגדלים 

 דוד שטרית: 

המקסימום שנקבע במכרז. שהמחירים שהציעו גבוהים מהצעת חברת  צבי כהן אקולוגיה נפסלה מאחר 

מזה נשוא המכרז שירותים לעירייה את הנותרה הצעה אחת כשרה של חב' נאות דורית. חברה זו  מספקת 

 רצון העירייה. אין מניעה לבחור בה כהצעה הזוכה.מספר שנים לשביעות 

: מעלה להצבעה המלצה לבחור בהצעת חב' נאות דורית כהצעה הזוכה.חיים מסינג

 :2החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה פה אחד להכריז על ההצעה היחידה הכשרה של חב' נאות דורית כזוכה במכרז 

 כתומים מהנימוקים שפורטו לעיל.לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה 

_______________
 חיים מסינג
 יו"ר הוועדה

 אישור ראש העיר:
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 מתן שירותי תכנון מאגר מים בשכונת נאות שמיר – 26/2020דיון במכרז מס'  .3

 

שו שלוש הצעות למכרז הנ"ל ע"י החברות בלשה ילון מערכות תשתית בע"מ, ת.ל.מ. : הוגחיים מסינג

( בע"מ. כל החברות עמדו בתנאי הסף. מבקש ממהנדס 2016)ג.ש.( בע"מ, וצפריר ויינשטיין פ.מ) מהנדסים

 העיר מר קובי נעים לתת סקירה על המכרז.

 

קוב שתשמש לאספקת מים בשעת חירום בנוסף לבריכת  5,000: מדובר בתכנון בריכה של קובי נעים

 נקבע שההצעות תבדקנה בשניבמכרז הצעות.  3תחובר לתחנת השאיבה. הוגשו הבריכה  . החירום הקיימת

שלב ראשון בדיקת איכות ע"י וועדה מקצועית שחבריה הם מנכ"ל העירייה, מהנדס העירייה ,  : שלבים 

  מינהלת הסכם הגג, יועמ"ש המינהלת, נציג רמ"י ואנוכי.  -נציג חב' יהל מהנדסים 

תפתחנה . בשלב השני 0-30ההצעות על פי פרמטרים שנקבעו במכרז בדירוג של  כ"א מחברי הוועדה ינקד את

 הצעות המחיר.

ההצעות נוקדו ע"י ועדת האיכות וחב' ת.ל.מ קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר. גם בשלב  פתיחת הצעות 

 .20%הנחה של  -נתנה את ההנחה הגבוהה ביותר על מחירי האומדן   .מ.ל.המחיר חב' ת

של ניקוד  בשקלול הכללי ה שלוש החברות עומדות בתנאי הסף. על פי , ינהלת כתב חוו"דיועמ"ש המ

 חב' ת.ל.מ מהנדסים נותנת את התמורה הטובה ביותר.האיכות וניקוד המחיר 

 

ההמלצה הנחה(  7%הנחה( לבין האומדן )  20%) למרות הפער בין הצעת ת.ל.מ. שואל האם משה חזות:

 אם יש לעירייה ניסיון עבודה עם חב' ת.ל.מ.וההיא  לבחור בה כזוכה, 

 

 גם בשלב השני ,מ קיבלה את הציון הגבוה ביותר.ל.בבדיקת האיכות חב' תבשלב הראשון, : דוד שטרית

לקבל את ההצעה הזולה והטובה  לא סיבה  שאיןכך היתה הזולה ביותר, הצעתם  בבדיקת הצעות המחיר

 מ מוכרת, כיום עובדת עם תאגיד מי יבנה לשביעות רצונם. .ל.חב' ת ביותר.

 

: שואל האם הושלמו המסמכים שהיו החסרים לחב' ת.ל.מ. כמפורט בחווה"ד המקצועית של גלעד רם שרון

 מוצפי ?

 

 הושלמו כל המסמכים שנדרשו ולכן נקבע שכל החברות עומדות בתנאי הסף. דוד שטרית:

 

 הבריכה.: שואל היכן תמוקם משה חזות

 

: ליד בריכת המים הקיימת, בגבול שבין נאות שמיר לנאות רבין, בכיכר הגדולה ליד רח' חטיבת קובי נעים

 גבעתי.

 

: מעלה להצבעה המלצה להכריז על הצעת חב' ת.ל.מ. מהנדסים )ג.ש.( בע"מ כזוכה במכרז חיים מסינג

 לתכנון מאגר מים.
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 ':3החלטה מס' 

אחד להכריז על ההצעה של חב' ת.ל.מ. מהנדסים )ג.ש.( בע"מ,  אשר ועדת המכרזים ממליצה פה 

 קיבלה את הציון המשוקלל  הגבוה ביותר של איכות ומחיר, כזוכה במכרז לתכנון מאגר מים.

 

 

_______________ 
 חיים מסינג
 יו"ר הוועדה

 
 

  אישור ראש העיר:

 




