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  7/12/2014וועדת מכרזים  פרוטוקול: הדון

  משתתפים
  מוסקוביץ', מכ"ל יעקלה

  מור יוסף, מהדסת המועצה שירה
  בן סעיד, גזבר המועצה אליעזר

  רעי, אחוד מהדסים יוחי
  ברוך, כחלית אוהד

  משרד עורכי דין – ימיי,"ד אבי אמסלם, ליבהעו
  ימיי, עלמא ארז
  דויטש, עלמא יגל

  
  מוזמים

  "מבע הדסהאבו קוש, אבו קוש מערכות  אף
  בע"מ 2000דראושה, מי העמק  סמי

  
  הישיבה מהלך

תחת  הקמת –השבת קולחי עיר הבהדי"ם ויישובי אגן משאבי שדה  – 10/2014 מכרז .1
 שאיבה

סירובו של מקים המט"ש (שטאג)  –סקירה לגב המהלך המקדים לפרסום המכרז  יתה
  המצא בשטח לביצוע העבודות בעלות שהחברה מצאה לכון.

דיקתו את ההצעות ימיי הציג המלצתו לוועדת המכרזים, ספח א', בהסתמך על ב ארז
  שהוגשו במכרז.

  
  :החלטה
, חברת גילי ויואל 3, אופק אתרים, כזוכה במכרז ולהכריז על מציע 7על מציע  להכריז

בשה הקרובה לביצוע  3', קרי שיתן יהיה לפות אל מציע 2עזריה, כהצעה 'כשירה מספר 
  לבצע את הפרויקט. 7העבודה במקרה שמכל סיבה שהיא יבצר ממציע 

  
  קבלה פה אחד ההחלטה

 

  סילוק וטיהור שפכים אזורית למערכת סילוק שפכי הר צבוע – 11/2014 מכרז .2

  יוחי רעי. –של מתכן הפרויקט  סיתסקירה הד יתה
דויטש הציג המלצתו לוועדת המכרזים, ספח ב', בהסתמך על בדיקתו את ההצעות  יגל

שי המציעים בעלי אחוז ההחה  ועדהשהוגשו במכרז. במסגרת ההמלצה לוועדה, זומו לו
  בע"מ. 2000העמק  ומיאבו קוש מערכות הדסה בע"מ  –הגבוה ביותר במכרז 

אחוזי ההחה הגבוהים שתקבלו במכרז, ערך דיון פימי בוגע ליכולתם של  בעקבות
  המכרז במלואם במסגרת הצעות המחיר שהגישו. ייהמציעים לעמוד בתא
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  סמי דראושה –בע"מ  2000העמק  מי
אופקי  דוחיסיוו בביצוע עבודות קי אתזומן לוועדת המכרזים על מת להבהיר  המציע

המחיר  בהצעתההחה הגבוהה שצויה  לאורלעמוד בתאי המכרז במלואם  יכולתווכן 
  שהגיש.

היו הקבלן שאל לגבי יסיוו בביצוע עבודות קידוח אופקי אשר לא  אופקי: קידוח .א
ברורות מספיק מהמסמכים שהגיש. במסגרת הדיון הובהר לוועדת המכרזים כי אין 
ביכולתו או בכוותו של המציע לבצע את עבודת הקידוח בעצמו אלא באמצעות קבלן 

כפי שדרש בתאי  משה זה לא הוצג במסמכי המכרז שהוגשו קבלןמשה מטעמו. 
 .הסף של המכרז

מים  קוויק"מ  200-המציע ציין כי הוחו על ידו בשה האחרוה מעל ל המחיר: הצעת .ב
הצפויות לו בביצוע העבודות. המציע ציין כי היקפי  לויותמודע לע ומשכךוביוב 

אשר  ותעבודתו מאפשרים לו קבלת החה משמעותית ברכישת הצרת והבטון, הח
שי החורף, כגורם וסף בהצעת המחיר. כן ציין המציע את מועד הביצוע, חוד וגולמ

 ממזג האוויר. תוצאהביקוש מוך לעבודות בשאר חלקי הארץ כ –המשפיע על המחיר 

הקידוח במועד הגשת המכרז,  עבודותאי הצגתו של קבלן המשה לביצוע  :סיכום
, כי הצעתו של הקבלן איה ההצעה המיטבית יובהרפוסלת את הצעתו של המציע. 

 .2כשירה מס'  הצעהלהיות מוכרזת כ אפשרותביותר והיא פסלת מה

  
  אף אבו קוש –"מ בע הדסהקוש מערכות  אבו

זומן לוועדת המכרזים על מת להבהיר את יכולתו לעמוד בתאי המכרז במלואם  המציע
  במסגרת הצעת המחיר שהגיש.

לבצע, במסגרת הצעת המחיר, את העבודות אליהן  יידעהמציע ציין כי  המחיר: הצעת .א
התחייב במכרז תוך עמידה בכל הכללים, כולל העסקת עובדים במסגרת החוק. 

, והבטון מקבל על רכישת הצרת םאות יםההחה הגבוה יהמציע ציין את אחוז
בהצעת המחיר. המציע ציין כי ערך, עצמאית, סיור מקדים בשטחי  וגולמ לוא ותהח

 על מת לבחון את תוואי העבודות.העבודה 

שתן המציע סיפקו את חברי וועדת המכרזים. הצעתו של המציע  ההבהרות :סיכום
  אושרה פה אחד.

  :החלטה
  על מציע יב', אבו קוש מערכות הדסה בע"מ, כזוכה במכרז. להכריז

  
  קבלה פה אחד ההחלטה

  
  

  : יגל דויטש, עלמארשם

  : יעקלה מוסקוביץ', מכ"לאישר


