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המלצה

מס מכרז

שם מכרז

10/2014

אספקת התקנת ואחזקת
מרכזית  IPומוקד שירות

לאחר שנבדקה ההצעות ולאחר שמיעת חוות דעתו של
היועץ המשפטי והמקצועי ,החליטה ועדת המכרזים,
פה אחד ,להמליץ בפני ראש העיר לקבל את ההצעה
של בזקבינלאומי שעומדת בכל תנאי המכרז עם מחיר
. ₪ 2950

4/2014

גינון

ועדת המכרזים לאחר שעיינה בהמלצות יועצי המכרז,
ולאחר שערכה דיון ,ממליצה כדלקמן:
 .1לפסול את הצעת חברת גינון גת (חיימוביץ
מיכאל") ,וזאת נוכח העובדה שלמרות
שניתנו למציע ,לפנים משורת הדין ,מספר
אפשרויות להשלים את שנדרש בהתאם
לתנאי המכרז היינו – המצאת נספח א' - 2
המציע לא המציא את נספח א'  2בהתאם
לתנאי המכרז.
בנוסף יצוין ,שבפרוט עלויות ההצעה הכספית
 המציע הציג את השכר שישולם לעובדיופחות מהנדרש בהתאם לחוקי העבודה – סך
של  ,₪ 4800 .-בהצעת הקבלן ,כאשר בהתאם
להוראות חוקי העבודה וצווי ההרחבה השכר
שיש לשלם לעובדים עומד כיום על סך של .-
.₪ 6170
 .2לפסול את הצעת חברת פורום שתיל בע"מ
שהציגה בתחשיב שהגישה מספר עובדים
נמוך מהדרישה במכרז  9לעומת  10עובדים.
 .3לפסול את הצעת חברת נופר חודור הדס
בע"מ שהציגה בתחשיבה עלות שכר ,פחות
משכר המינימום וצווי ההרחבה ₪ 4800 .-
לעומת שכר העומד כיום על סך ,₪ 6170 .-
בנוסף יצוין כי לא הוצג עלות למחיר גיזום.
 .4לפסול את הצעת אלומות פיתוח נופי בע"מ
שהציגה בתחשיבה מספר עובדים נמוך
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מהדרישה במכרז  8לעומת  10עובדים.
 .5לאחר שנבדקו ההצעות ,ולאחר שמיעת חוות
 20/09/2015דעתו של היועץ המשפטי והמקצועי ,החליטה
ועדת המכרזים ,להמליץ בפני ראש העיר
לקבל את ההצעה של פיתוח בגן בע"מ
שעומדת בכל תנאי המכרז עם אחוז הנחה
.22.6%
 .6ההצעה התקבלה ע"י מר בני רזניק ומר נתן
בזה שהצביעו בעד ההחלטה ואילו מר אמנון
סעד נמנע כאשר ביקש לציין כי הימנעותו
אינה כנגד ההחלטה אלא נוכח היותו ממונה
על תחום זה ברשות המקומית.

 המלצות הועדה אושרו ע"י ראש העיר.

