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 :1החלטה מס' 

ועדת המכרזים מאשרת פה אחד לקיים את הישיבה באמצעים חזותיים.

ביצוע עבודות ניקוז ברחובות שד' ירושלים, שד' הסנהדרין וקישון. – 28/2020דיון במכרז מס'  .1

  חיים מסינג:

להציע שיעור הנחה ביחס למחירון שצורף המציעים נתבקשו  הוגשו שתי הצעות לביצוע העבודות הנ"ל.

 להלן ההצעות:   לחוברת המכרז

אחוז הנחהשם החברה מס'

 5.88%אשדוד תשתיות )י.ב.( בע"מ  .1

3.8%חב' קבלנית בע"מאסיא   .2

8%אומדן אגף הנדסה
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הועברו אשר של עו"ד קים גולדשטיין, חוו"ד המקצועית של אינג' יעקב שלוסברג וחוו"ד המשפטית על פי 

ות ה עולה כי שתי ההצעות כשרות ועומדות בתנאי הסף. לעירייה יש ניסיון עם שתי החברלחברי הוועד

 ולשתיהן התקבלו המלצות חיוביות.

 

 מבקש לדעת מה משמעות ההערה בחווה"ד המשפטית באשר להערת התאריך בערבויות. רם שרון:

 

לכל אחת   . בחוו"ד המשפטית ניתנה התייחסות מפורטת לגבי כשרות שתי הערבויות חיים מסינג:

טעות נובע ממקור השוני על פי חווה"ד, . כשרות אעפ"י כן  שתי ההצעות , שונה ערבות תוקף  מההצעות 

ובמסמך שני ציינה תוקף  16/3/21 תוקף ערבותבמסמך אחד העירייה ציינה קולמוס של העירייה, כאשר 

 , ולא מטעות של המציעות על כן ההצעות כשרות.16/4/21 ערבות 

 

אומדן והליקוי לכאורה בערבות לא כדאי בין ההצעה הזולה ביותר  ל : שואל האם לאור הפערדורון מלכה

 ולפרסם מכרז חדש. לבטל את המכרז

 

: אין מקום לפרסום מכרז חדש מאחר שהפער הינו סביר בהחלט ולגבי הליקוי לכאורה בערבות, אהוד ויצמן

 קיבלנו הסבר מפורט ומנומק כי אינו פוסל את ההצעה.

 

אני מעלה להצבעה את ההצעה הכשרה והזולה ביותר של אשדוד תשתיות )י.ב.( בע"מ, אשר   :חיים מסינג

 על מחירי המכרז. 5.88%יעור הנחה בגובה נתנה ש

 

 : 2החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה פה אחד להכריז על ההצעה הכשרה  של אשדוד תשתיות )י.ב.( בע"מ אשר נתנה 

 על מחירי המכרז כהצעה הזוכה 5.88%שיעור הנחה בגובה  

 

 

_______________ 
 חיים מסינג
 יו"ר הוועדה
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