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 28פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

8/3/22מישיבת הועדה שהתקיימה בתאריך 

משתתפים: 

מ"מ יו"ר - מר רמי בר לב 

חבר  - מר דני לביא 

חברה  גב' בת שבע אלקובי 

מוזמנים: 

אגף גזברות  - גב' רויטל הילל

מנהלת אגף ביצוע תשתיות גב ליליה מאלישב

תיאום הנדסי וניקוזמנהל מח'  - מר אדיר אברהם

מנהל מח' כבישים עבד אל כאדר מר סלים 

מזכירת הועדה  - גב' לימור נסט

יועץ חיצוני  -עו"ד ברוך חייקין

יועץ חיצוני  - מר גיא סרוסי

בהעדר:

יו"ר - גב' דברת וייזר 

חבר  - מר מיכאל דורון 

חבר  - מרי עקב קורצקי

גדות מ"מ ירון - ל גריידיאמר שמו

מנכ"ל - שורץמר ערן 

יועץ משפטי  -עו"ד מיכאל בלום



 

 

 

 סדר היום:

ביצוע תיקונים ואחזקה שנתית של כבישים ומדרכות וביצוע עבודות   – 563/21מכרז פומבי מס' 
 פיתוח לפרויקטים חדשים בשוטף ברמה"ש. 

הצעות. בדקנו אותן יחד עם היועץ גיא סרוסי וראינו שיש חסרים   5ברוך: למכרז זה הוגשו 
השלמות מסמכים מהמציעים ולאחר אישור  ביקשנו מועדת המכרזים אישור לבקשבהצעות. 

 "נתיבאת המבוקש למעט חברת  השלמות. כולם השלימו מהםהועדה פנינו למציעים וביקשנו 
  הכיוון שהיית "אסיא". בנוסף חששנו לבעיה בערבות של חברת ""מתשתיות והנדסה בע הדור

אבל מברור שערכנו נודע לנו כי הבנק מכניס פונקציה   ."מבוטל"  המילה הלמעלעליה רשומה 
מקרה שלנו היה רשום "מבוטל" על צילום  בצילום או סריקה מופיעה המילה "מבוטל" ובזמן ש

מדובר במכרז מסגרת וע"פ מסמכי כמו כן, הערבות אולם מילה זו אינה קיימת בערבות המקור. 
חופרי "להכריז על שלושה זוכים כאשר מקומם נקבע ע"פ גובה ההנחה שנתנו כלומר  ניתןהמכרז 

הזוכים הראשונים ולאחריהם חברת  הם  28.8%ו את ההנחה הגבוהה ביותר תנ שנ"  ומרוןהש
ובמקום השלישי   26.55%ת ההצעה השנייה הזולה ביותר א"אלטשולר חברה אזרחית" שנתנה 

 . 25.25%שנתנה את ההנחה השלישית הזולה ביותר  "יקר בראשי"חברת 

 . 3ומספר  2מנגנון כיצד ומתי מפעילים את זוכים מספר הגיא: במכרז רשום 

 יה של הזוכים. ירוגי הזכיהמסך ניתן לראות בסיכום את דברוך: בטבלה שמוצגת על 

בע"מ"  רוןמו"חופרי הש על ומכריזה : הועדה מקבלת את המלצת היועצים המקצועיים החלטה
אשר נתנה את ההצעה הטובה ביותר ולא נמצא פגם בהצעתה כזוכה ראשונה במכרז ועל חברת  

"אלטשולר הנדסה אזרחי" שהשלימה כל המסמכים כנדרש והצעתה השנייה הזולה ביותר כזוכה  
שנייה במכרז ואילו חברת "יקר בראשי" שגם השלימה את המסמכים כנדרש  והצעתה השלישית 

 זוכה שלישית במכרז.הזולה ביותר כ

 כולם בעד.  –פה אחד  הצבעה:

 רמי: מתי הם מתחילים לעבוד?

 קח כשלושה שבועות להחתמה את שלושת הזוכים על חוזים וקבלת ביטוחים וערבויות. יברוך: י

 נתיים להמשיך לעבוד עם הנוכחי?ירמי: ואין בעיה ב

 ליליה: אין בעיה עם הנוכחי מבחינת חוזה.

 

 

 רמי בר לב 

 מ"מ יו"ר הועדה

 

 

 

 

  

 




