
 

 

 09/12/2014  

  והמלצות לוועדת המכרזים סיכום הצעות – 201411/מכרז פומבי 

יתן לראות את  1לאחר פתיחת המעטפות בדק החומר שהוגש במסגרת מסמכי המכרז, בלוח 

 מההצעות במכרז.סיכום התוים 

  סיכום תוים – 1לוח 

  דרישות סף והוכחת יסיון מקצועי
 – ב מציע

פלגי מים 
  בע"מ

 – גמציע 
מי העמק 

  בע"מ 2000

 – ד מציע
י.שגיא 

תשתיות 
  בע"מ

 – המציע 
ש.י.ב. 

תשתיות 
  בע"מ

 – ומציע 
ליקבוריק 

  בע"מ

סיווג כספי  400סיווג קבלי סוג 
  2.1, סעיף לפי גובה ההצעה

  4ב 400  2ב 400  2ב 400  4ב 400  2ב 400

קידוח אופקי גמיש 

)HDD (400  מ"מ
השים  5- ב

האחרוות 
(מתקיים במציע או 
בקבלן משה), 

  'ד, ספח 2.2סעיף 

פרויקטים  2
  מ' 60

  תקין
לבקש 
  הבהרה

  תקין
חסרה 

  אסמכתה

תקין, לא 
חסרה 

 אסמכתה
ומועד שלא 

 5במסגרת 
  שים

פרויקט  1
  מ' 120

יסיון כקבלן ראשי 
בהחת צרת, סעיף 

  , ספח ד'2.3

פרויקטים  2
2,000,000 

לפי ₪, 
  מע"מ

  תקין  תקין  תקין  תקין
חסרה 

  אסמכתה
פרויקט  1

4,000,000 
לפי ₪, 

  מע"מ

אישורים לפי חוק עסקאות גופים 
  2.4ציבוריים, סעיף 

  תקין  תקין  תקין  תקין  לא תקין

, )₪31/12/2014,  75,000( ערבות
  2.5סעיף 

  תקין  תקין  תקין  תקין  תקין

  תקין  תקין  תקין  תקין  תקין 3.1אישור מורשי חתימה, סעיף 
  תקין  חסר  תקין  תקין  לא תקין  3.2, סעיף אישור על יהול ספרים

הוכחה על רכישת המכרז, סעיף 
3.6  

  תקין  תקין  תקין  חסר  תקין

        תקין    תקיות מסמכי המכרז
            הערות

   ,  10.8%  46.1%  35%  24.5%  37.2%ספח ו'אחוז החה מהאומדן
 78 51 73 97 23 5.2.2ציון ההצעה, סעיף 

  

   



 

 

  דרישות סף והוכחת יסיון מקצועי

 – זמציע 
דראושה 

 ןערפא
  בע"מ

 – חמציע 
א.ע. 

התיכון 
לכסים 

והשקעות 
  בע"מ

 – טמציע 
חופרי 

ר.אבו קוש 
  בע"מ

 – ימציע 
אופק 

 10אתרים 
  בע"מ

 – יאמציע 
המרתך 

  בגב בע"מ

סיווג כספי  400סיווג קבלי סוג 
  2.1לפי גובה ההצעה, סעיף 

  4ב 400  5ב 400  4ב 400  3ב 400  4ב 400

קידוח אופקי גמיש 

)HDD (400  מ"מ
השים  5- ב

האחרוות 
(מתקיים במציע או 
בקבלן משה), 

  'ד, ספח 2.2סעיף 

פרויקטים  2
  מ' 60

חסרה 
  אסמכתה

  תקין
 חסרה

  אסמכתה
חסרה 

  אסמכתה
חסרה 

  אסמכתה

פרויקט  1
  מ' 120

יסיון כקבלן ראשי 
בהחת צרת, סעיף 

  , ספח ד'2.3

פרויקטים  2
2,000,000 

לפי ₪, 
  מע"מ

חסרה 
  אסמכתה

  תקין  תקין  תקין
חסרה 

  אסמכתה
פרויקט  1

4,000,000 
לפי ₪, 

  מע"מ

אישורים לפי חוק עסקאות גופים 
  2.4סעיף ציבוריים, 

  תקין  תקין  תקין  תקין  תקין

), ₪31/12/2014,  75,000ערבות (
  2.5סעיף 

  תקין  תקין  תקין  תקין  תקין

  תקין  תקין  תקין  תקין  תקין 3.1אישור מורשי חתימה, סעיף 
  תקין  תקין  תקין  תקין  תקין  3.2אישור על יהול ספרים, סעיף 

הוכחה על רכישת המכרז, סעיף 
3.6  

  חסר  תקין  תקין  תקין  תקין

            תקיות מסמכי המכרז

          הערות
חסרות 
  תכיות

  27%  42.36%  31.68%  32.89%  42.5%  אחוז החה מהאומדן, ספח ו'
 57 89 66 69 89 5.2.2ציון ההצעה, סעיף 

 

  



 

 

  דרישות סף והוכחת יסיון מקצועי
אבו  – יבמציע 

קוש מערכות 
  הדסה בע"מ

 – יגמציע 
שלמה חביב 

לעבודות חברה 
עפר צרת מים 
ביוב ויקוז 

  ) בע"מ1991(

 – ידמציע 
.ד.ר. עבודות 

  צרת בע"מ

 – טומציע 
-טבריה ש.ח.

ביין פיתוח 
  צרת בע"מ

סיווג כספי  400סיווג קבלי סוג 
  2.1לפי גובה ההצעה, סעיף 

  5ב 400  2ב 400  5ב 400  2ב 400

קידוח אופקי גמיש 

)HDD (400  מ"מ
השים  5- ב

האחרוות 
(מתקיים במציע או 
בקבלן משה), 

  'ד, ספח 2.2סעיף 

פרויקטים  2
  מ' 60

  לא תקין  תקין
חסרה 

  אסמכתה
חסרה 

  אסמכתה

פרויקט  1
  מ' 120

יסיון כקבלן ראשי 
בהחת צרת, סעיף 

  , ספח ד'2.3

פרויקטים  2
2,000,000 

לפי ₪, 
  מע"מ

  תקין  תקין
חסרה 

  אסמכתה
  תקין

פרויקט  1
4,000,000 

לפי ₪, 
  מע"מ

אישורים לפי חוק עסקאות גופים 
  2.4ציבוריים, סעיף 

  תקין  תקין  תקין  תקין

), ₪31/12/2014,  75,000ערבות (
  2.5סעיף 

  תקין  תקין  תקין  תקין

  תקין  תקין  תקין  תקין 3.1אישור מורשי חתימה, סעיף 
  תקין  תקין  תקין  תקין  3.2אישור על יהול ספרים, סעיף 

הוכחה על רכישת המכרז, סעיף 
3.6  

  תקין  תקין  תקין  תקין

        תקין  תקיות מסמכי המכרז
          הערות

  19.4%  45.08%  20.2%  47.67%  אחוז החה מהאומדן, ספח ו'
 41 95 42 100 5.2.2ציון ההצעה, סעיף 

 

  

   



 

 

  סיכום ההצעות:

המציעים עמדו בתאי הסף וכן  מרבית למספר הבהרות,הצעות למכרז. בכפוף  14הוגשו  .1

 בדרישות היסיון;

מכתב  47.67% , הציע את ההחה הגבוה ביותרבו קוש מערכות הדסה בע"מ, איב' מציע .2

 46.1% בע"מ, הציע החה של 2000מי העמק , ג' . מציע100הכמויות המזכה את המציע בציון 

 ;97 המזכה את המציע בציון

א מדובר לוזי ההחה במכרז הים גבוהים אך יחד עם זאת יש לקחת בחשבון כי יצוין כי אח .3

הצעות שוות  5אשר הגיש הצעה בעלת אחוז החה גבוה במיוחד. התקבלו במכרז  יחידבמציע 

 , להלן ריכוז ההחות שיתו.40%-בהן אחוז ההחה שהוצע גבוה מ

 ציון הנחה מציע

 100.0 47.67% בע"מאבו קוש מערכות הנדסה  –מציע יב' 

 96.7 46.10% בע"מ 2000מי העמק  –מציע ג' 

 94.6 45.08% נ.ד.ר. עבודות צנרת בע"מ –מציע יד' 

 89.2 42.50% דראושה ערפאו בע"מ –מציע ז' 

 88.9 42.36% בע"מ 10אופק אתרים  –מציע י' 

 78.0 37.20% ליקבורניק בע"מ –מציע ו' 

 73.4 35.00% תשתיות בע"מ י.שגיא –מציע ד' 

 69.0 32.89% א.ע. התיכון לנכסים והשקעות בע"מ –מציע ח' 

 66.5 31.68% חופרי ר.אבו קוש בע"מ –מציע ט' 

 56.6 27.00% המרתך בנגב בע"מ –מציע יא' 

 51.4 24.50% ש.י.ב. תשתיות בע"מ –מציע ה' 

 42.4 20.20% ) בע"מ1991ביוב וניקוז (שלמה חביב חברה לעבודות עפר צנרת מים  –מציע יג' 

 40.7 19.40% בניין פיתוח צנרת בע"מ-טבריה ש.ח. –מציע טו' 

 22.7 10.80% פלגי מים בע"מ –מציע ב' 

 

  המלצות:

לזמן את שי המציעים שהציעו את אחוזי ההחה הגבוהים ביותר לשיחת הבהרה בה יהיה  .1

עליהם להיח את דעתה של ועדת המכרזים כי ביכולתם לבצע את העבודה בשלמותה 

  ;הדרשיםבתאי העסקה ובמקצועיות תוך עמידה בתאי המכרז ובפרט 

של הצעתם  3-ו 2את ערבויות המכרז וכן את עותקים  יב' להשיב לכל המציעים למעט מציע .2

  ;בדואר רשום לכתובת הרשומה שיתה על ידם במסמכי המכרז

 , באתר האיטרט של החברההפרוטוקולים של ועדת המכרזים, לרבות מסמך זה פרסם אתל .3

  .וכן לאפשר לכל מציע המעויין בכך לעיין בפרטי ההצעה הזוכה

  

 טש, עלמאיגל דוי: רך את הבדיקהע


