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                                                                                                 َدائًِما    خدمتكم في                                                   

 לשרותכם תמיד 

 
 

28/09/2020 

 5/2020פרוטוקול וועדת מכרזים מס' 

 נוכחים :  •

 נזיה סמד.  -

   .אחמד שקיר -

 . עדנאן חג'אזי  -

 . וליד בכר  -

 משתתפים :  •

   .מנכ"ל –ביאן מטרי  -

 

 באולם הישיבות  בלשכת ראש העיר .  13:00הישיבה התחילה בשעה  

 

 נושאים לדיון :

 ת . והתקנת מעלי   - 11/2020מכרז מס'   .1

 שיפוץ חווה חקלאית .  - 12/2020מכרז מס'   .2

 ת פסולת גזם. נהטמ –  13/2020מכרז מס'   .3

 

 : י מעטפות בתיבת המכרזים תנמצאו ש 11/2020מכרז מס' 

 עידן הנדסת מעליות ושירותים , מצורף : 1מציע מס' 

 אישור ניהול פנקסי חשבונות.  .1

 אישור עוסק מורשה .  .2

 אישור ניכוי מס במקור .  .3

 מורשה חתימה . אישור  .4

 אישור מתקין מעליות .  .5
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 למכרז .  6.6אישורים והמלצות לפי סעיף   .6

 צירף קבלה על רכישת המכרז .  .7

 ₪ .  8,000ערבות בנקאית מבנק הפועלים /   .8

₪    150,000אומדן  –נבי  על התקנת מעלית בחט"ב אלמות 15%הציע הנחה בשיעור  

 כולל מע"מ . 

₪   165,000אומדן  –גנים אבו אלרומאן מעלית בעל התקנת  20%הציע הנחה בשיעור  

 כולל מע"מ . 

 

 אלי מעליות בע"מ , צירף :    – 2מציע מס' 

 אישור ניהול פנקסי חשבונות.  .1

 אישור עוסק מורשה.  .2

 אישור ניכוי מס' .  .3

 אישור רואה חשבון.  .4

 אישור התקנת מעליות.  .5

 ₪ .  8000כתב ערבות בנקאית /  .6

 צירף קבלה על רכישת המכרז .  .7

 :   לא צירף •

 למכרז.  6.6אישור והמלצות לפי סעיף  .1

 .  12.5%ניתן שיעור הנחה על שתי המעליות בסה"כ 

 

החלטה : הוועדה ממליצה על בחירת הזוכה עידן מעליות כזוכה במכרז מס' 

בתנאי בדיקת מחלקת הנדסה לתקינות האישורים ובהתאם לחוות הדעת   11/2020

 של היועץ המשפטי . 
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 שיפוץ חווה חקלאית    12/2020מכרז מס'  •

 . נמצאו שתי מעטפות בתיבת המכרזים 

  

   :נימה בנייה ויזמות בע"מ , צירףג 1מציע מס' 

 .  100אישור ענף בנייה  .1

₪   ןמיליו  8צירף אישור אישי של החברה על ביצוע פרויקטים לטכניון בהקיף  .2

 . בשנה

 ₪ .  5000צירף ערבות בנקאית   .3

 ניהול פנקסי חשבונות. צירף אישור   .4

 ליון ₪ בשנה. ימ  2בהיקף של  על ביצוע פרויקטים מתכננן צירף אישור   .5

 צירף קבלה על רכישת מכרז. .6

 צירף עוסק מורשה .  .7

 צירף אישור רואה חשבון. .8

 . ₪  173,490אומדן   2%הנחה בשיעור    נהנית 

 

 ת.מ יוסף , צירף :  2מציע מס' 

 . 100ענף קבלן בנייה  .1

 קודם. ןאישורים על ניסיו  18צירף  .2

 ₪ .  5000צירף ערבות בנקאית   .3

 אישור פנקסי חשבונות .  .4

 אישור עוסק מורשה .   .5

 אישור רואה חשבון.  .6
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 אישור רכישת חוברת המכרז. .7

 

 . 14.1%נתן הנחה בשיעור  

 

החלטה: וועדת המכרזים ממליצה על המציע ת.מ יוסף כזוכה לאחר שנתן הנחה  

בבדיקת האישור על ידי מחלקת ההנדסה ובהתאם  מותנת   זכייתו  14.1%בשיעור 

 לחוות דעת היועץ המשפטי.

 

 הטמנת פסולת גזם.  13\2020מכרז מס' 

 נמצאה מעטפה אחת בתיבת המכרזים. 

 אוחז שירותים בע"מ , צירף:   1מציע מס' 

 אישור ניהול פנקסי חשבונות.  .1

 אישור עוסק מורשה .  .2

 אישור ניכוי מס במקור.  .3

 אישור מורשה חתימה.  .4

 אישור רישיון עסק בתוקף. .5

 למכרז. 6.7תצהיר לפי צעיף  .6

 קבלה רכישת המכרז.  .7

 למכרז . 6.8תצהיר לפי צעיף  .8

 .  1%ניתנה הנחה בשיעור  

 

החלטה :וועדת המכרזים תעביר את הצעתו של אוחז שירותים בע"מ לעיין היועץ  

 המשפטי לאחר שלא צירף אישור משרד לאיכות הסביבה . 

 


