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  מת" שירותי קליטה, מיו", הפרדה והטמנה של פסולת מעורבת, – 13/2015מכרז מס' . 1

 גז� וגושית.      

  
  ההצעות: להל�

  לפני מע"מ תמורה לחודש  ש� החברה  מס'

  ,  136,300  ) בע"מ1979דחס מנו) ושירותי� אשקלו" (   .1

  ,  157,167.50  ג.א.". תברואה בע"מ   .2

  ,  151,750  אומד"  

  

  
  

  :1מס'  החלטה
דחס מנו) ושירותי� אשקלו" לראש העיר לבחור בהצעה הזולה של חב'  ,פה אחד ,חברי הוועדה ממליצי�

גז� וגושית, העומדת על ס.  למת" שירותי קליטה, מיו", הפרדה והטמנה של פסולת מעורבת, ) בע"מ1979(

  לחודש לפני מע"מ.,  136,300

  
  
  
  

___________________  
  משה חזות

  יו"ר הוועדה               
  
  
  

  

  אישור ראש העיר:
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 בניית מועדו" לאישה הדתית – 9/2015דיו" במכרז מס' . 2

  
  

. המכרז כולל מ"ר, קומה אחת 650בגודל של  פורס- מכרז לבניית מועדו� לאישה הדתית: משה חזות
  הצעות כמפורט להל�:  3. הוגשו פיתוח

  

  מחיר לאחר הנחה כולל מע"מ  אחוז הנחה  מציעש�   מס'

  / 3,665,260.80  7.10%  פ. הרשקובי� הנדסה אזרחית בע"מ  .1

  / 3,568,599  9.55%  אל.די.שיא הנדסה בע"מ  .2

  , 3,507,445  11.1%  א.ש. מקייט" בע"מ  .3

  /  3,945,383   0%  אומד�  

  
  מצ"ב חוות דעת מקצועית ומשפטית

בי� בית הכנסת מטה משה למעו� יו-. בסיור השתתפו עדו� ברח' ז'בוטינסקי : מיקו- המופנחס טרבלסי

  .2ג'  –א# בהמש# הורדנו את הסיווג ל  3יותר קבלני-. בתחילה קבענו סיווג קבלני נדרש ג' 

  : מדוע הורדנו את הסיווג ?חזותמשה 

  די קבלני- רציניי-.: מלכתחילה קבענו סיווג גבוה מהנדרש כדי לוודא שיוגשו הצעות על ידוד שטרית

היתה /. מליו�  3.6היק2 העבודות במכרז הנ"ל הוא /. מליו�  14נדרש לעבודות בהיק2 של עד  3סיווג ג' 

  ,2ג' �והוחלט להורידו ל פניה לעירייה ממשרד עורכי די� ד� הרציג בש- אחד הקבלני- להורדת הסיווג

� שפנה לא הגיש הצעה א2 לאחר שהסיווג בכל אופ�, הקבל/. מליו�  4המתייחס להיק2 עבודות של עד 

והתקבלו המלצות חמות חב' א.ש. מקייט� אשר נתנה את ההצעה הזולה נבדקו ההמלצות של שונה. 

  וחיוביות.

  מבקש שבחוות הדעת המקצועית יפורטו ההמלצות והבדיקות שנעשו.: רועי גבאי

-. התקבלה המלצה חיובית ע"י בקשת# מקובלת, אעביר את שמות האנשי- ששוחחתי עימ :פנחס טרבלסי

ממקו-  הגזבריתבנתה בית ספר בגבעת ברנר, מוכר לתמר החברה . חברת פיקוח על הבניה "מירב הנדסה"

  בנתה מועדו� נוער במושב בניה.החברה המלצות טובות. כמו כ�,  עבודתה הקוד-, התקבלו

  : מה מועד סיו- ההתקשרות ?רועי גבאי

  חודשי-. 8 �כ :פנחס טרבלסי

  : הא- יש סעי2 המתייחס לקנסות ?ועי גבאיר

נוס לסיו- מאחר שבמקביל אנו צריכי- להכניס ג- סעי2 בו זהסעי2  : יש בעיה ע- מימושדוד שטרית

  עבודה טר- המועד הסופי ואי� לנו כוונה לעשות זאת.

  : אשמח א- וועדת המכרזי- תמלי� לרה"ע להכניס סעי2 בונוס לחוזה.רועי גבאי

  בניה רק כדי לסיי- בהקד- ולזכות בבונוס.ב: קיי- חשש שהקבל� יזלזל הרוש1מאיר ב"

באיכות יפגע מעבר לצפי הדבר  העבודות תימשכנה: המועדו� נבנה בסמו# לבתי תושבי-. א- רועי גבאי

  בונוס. חייה-. ראוי ונכו� להוסי2 סעי2

  אני מניח שיש סעי2 המתייחס לקנסות. אהוד ויצמ":

  לכל יו- איחור./  1,000קנסות הקובע קנס של  : קיי- סעי2דוד שטרית
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  א# סעי2 זה לא מומש. :באירועי ג

  .לא היה צור# בכ# דודשטרית:

: מעלה להצבעה את ההצעה הזולה ביותר של חב' א.ש. מקייט� בע"מ לבניית מועדו� לאישה משה חזות

  כולל מע"מ. / 3,507,445ס# הדתית העומדת על 

  בדיו� על הנושא. כחתיגעתי באיחור ולא ננמנעת מאחר שה : אניכה"1רונית ארנפרוינד

  

  
  

  הצבעה:
  הרוש, אלי מזוז, רועי גבאי.1 ) משה חזות, אהוד ויצמ", מאיר ב"5בעד: (

  כה" 1 ): גב' רונית ארנפרוינד 1נמנעת: (
  

  :2מס'  החלטה
בע"מ לבניית  בהצעה הזולה ביותר של חב' א.ש. מקייט" ברוב קולות להמלי2 לראש העיר לבחור הוחלט

  כולל מע"מ. , 3,507,445מועדו" לאישה הדתית העומדת על ס. 

  
  
  

___________________  
  משה חזות

  יו"ר הוועדה               
  
  
  

  אישור ראש העיר:
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  .זיכיו" לפרסו� על מתקני פרסו� עירוניי� בכניסות לעיר – 15/2015דיו" במכרז מס' . 3

  
מתקני פרסו-, כאשר ההצעות צריכות להיות גבוהות  15יכיו� לפרסו- על המכרז כולל מת� ז משה חזות:

  לשלט./  25,000 �מ

  הצעות כמפורט להל�: 6הוגשו 

  

  ש� המציע  מס'
  

  מחיר לשלט
  לשנה

  סה"כ כללי
  לשנה

  550,550  36,700  רפיד ויז'� בע"מ   .1

  480,000  32,000    מקסימדיה פרסו- חוצות בע"מ   .2

  407,850  27,190  סיינס מדיה בע"מ   .3

  511,500  34,100  חוצות בע"ממרקעי- שילוט    .4

  407,000  27,133  חוצות זהב בע"מ   .5

  551,250  36,750  פרסו- חוצות מבט ראשו�   .6

  /  32,000 – 30,000    אומד�  

  

  הוגשה חוות דעת מקצועית ומשפטית.

. החוזה הסתיי- י חברת מקסימדיה אשר זכתה במכרזשני- ע" 6מתקני הפרסו- הותקנו לפני  יצחק יטח:

קיימת לעירייה  . יחד ע- זאת,לכ� יצאנו במכרז חדש. במכרז זה דרשנו התקנת מתקני פרסו- חדשי-

במקרה זה  הקבל� יוסי2 , כול- או חלק-.אופציה להחליט כי אינה מעוניינת בהחלפת המתקני- הקיימי-

  לכל שלט שלא יוחל2 מאחר שעלויותיו קטנות. 20%תמורה בגובה 

  הא- נבדקו ההמלצות של שתי החברות הנ"ל ?: משה חזות

  ההצעות נבדקו מול רשויות בה� עובדות החברות. על שתיה� התקבלו המלצות טובות.: יצחק יטח

  כמה פני פרסו- העירייה מקבלת ?: הרוש1מאיר ב"

  .פני פרסו- 8: יצחק יטח

  .חסרי- פרטי- לחברי הוועדה בנושא המכרז: הרוש1מאיר ב"

א# מנהלי- לגבי המכרז שבאחריותו. רשכל מנהל יכתוב תקציי# לבחו� את האפשרות צר : משה חזות

תקציר מאחר שכל מנהל יכול לכתוב בצורה אחרת. תארו לעצמכ- שמנהל חשוב שתדעו שיש בעיה ע- 

  יחסיר פרט מסוי-, מה תגידו על זה אחר כ# ?

  בו טר- הדיו�. : נית� להעלות את כל המכרז לאתר וחברי הוועדה יעיינואית" בראש

מסויימי- שבעיניו ה- חשובי- וזה לא  נתוני-אחר שכל מנהל מדגיש : תקציר יכול להטעות מאהוד ויצמ"

  בהכרח ישק2 את כל הנתוני- הרלוונטיי- לוועדה.

לעיתי- מדובר במכרזי- המכילי- חומר רב. לא תמיד חברי הוועדה יכולי- לעיי�  כה":1רונית ארנפרוינד

  הדיו� לכ� חשוב שנקבל תקציר של הדברי-.בכל המכרז טר- 

העדפת פרסו- ושמיקומ- לא יבחר על פי  מקווה שלא יעשה שימוש במתקני הפרסו- לתעמולת בחירות

  בשכונה זו או אחרת.

  .ומדובר בפרסו- בכניסות לעיר בלבד ולא בתו# השכונות. במהל# כל השנה : הפרסו- מתבצעדוד שטרית
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הנותנת  את ההצעה הזולה ביותר של חב' מבט ראשו� פרסו- חוצות בע"מ: מעלה להצבעה משה חזות

  שלטי- בשנה. 15 �ל/  551,250לשלט בשנה ובסה"כ /  36,750תמורה בס# 

  

  

  :3מס'  החלטה
פה אחד להמלי2 לראש העיר לבחור בהצעה הזולה ביותר של חב' מבט ראשו" פרסו� חוצות בע"מ הוחלט 

לשלט בשנה ,  36,750הנותנת תמורה בס. , פרסו� עירוניי� בכניסות לעיר זיכיו" לפרסו� על מתקנימת" ל

  שלטי� בשנה. 15 1 ל,  551,250ובסה"כ 

  
  
  

___________________  
  משה חזות

  יו"ר הוועדה               
  
  
  
  
  

  אישור ראש העיר:

  
  


