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 22.2.2222מיום  2222-4 מס'  פרוטוקול וועדת מכרזים
 משתתפים:

 
 יו"ר וועדת מכרזים-מר יהודה חיים
 היועהמ"ש לעירייה-יוסף-עו"ד אריאל בר

 גזברית העירייה-הגב' מיכל בן סימון
 מנהל אגף חניה )למכרז חניה(-מר ראובן סולטני

 )למכרז טבע עירוני(-מנהל היח' לאיכות הסביבה-מר שלומי שושן
 

 :משתתפים בזום
 

 יועץ מכרז גביה-חיים-בןמר שלמה 
 נציגת מגער –עו"ד שני 

 נציג מילגם-מר בועז שטרן
 

 רכזת וועדת מכרזים-יצחקי אהובה -:רשמה
 

 מחברי הוועדה. 1/7בהרכב של  13.70הישיבה נפתחה בשעה 
 

 :על סדר היום
 

 פתיחה שלב ב' )הצעת  מחיר(      -מתן שירותי גביה וניהול חניה -  72/2021מכרז   .1
 פתיחה-טבע עירוני – 72/2021מכרז  .2
 החלטה.-קבלת שירותים לפסולת ואריזות קרטון – 13/2021מכרז  .7

 
 הצעת מחיר(-מתן שירותי גביה וניהול חניה )פתיחה שלב ב' – 2202221מכרז  .1

 
 העביר סיכום בכתב –מכרז שלמה בן חיים יועץ  

 
 וחברת מילגם עברו. שלבים: שלב א'  המציעים חברת מגער 2 –המכרז נפתח ב  
 -לבחינת רמת האיכות , חברי הוועדה:לאחר מכן התכנסה וועדת בחינה  

 

   מר יורם ביטון-מנכ"ל העירייה 
   הגב' מיכל בן סימון-גזברית העירייה 

   דובר העירייה-מר שנפר דורון 
 

 החברות נוקדו ברמת האיכות:
 

    איכות.רמת נקודות על  62 –חברת מילגם 

   איכות. רמת איכות נקודות על 72 – חברת מגער 
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נקודות, לא תעבור לשלב  60דהיינו  30% –בפרסום המכרז צויין : חברה שלא תגיע ל 
 הבא של פתיחת הצעת המחיר.

 
המחיר של חב' מגער  לא תיפתח, והמעטפה של חב' מילגם מעטפת הצעתה על כן, 

 תיפתח.
 

 מע"מ.לפני  7.12%הצעת מחיר מילגם: עמלת גביה מרבית 
 

 :  שהמסמכים ייבדקו.הוחלט
 

 פתיחה-טבע עירוני – 2202221מכרז    .2
 

 .מעריב הבוקר 22/12הוצגו פרסומים משתי עיתונים מיום      
 מעריב השבוע. 22/12מיום                                                         

 12.00שעה  70.1.2022מועד אחרון להגשה       
 

 הצעות: 2נמצאו בתיבה 
 

 11.22שעה  12.1.2222ליג"ם התקבל ביום    .1
 

 -במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ:
 

   .התחייבות חתומה ומאושרת 

   .פרטים על החברה 

   .טופס הצעה חתום 

   .הצהרות חתומות ומאושרות 

   .הסכם חתום 

    'בנק לאומי ע"ס  ליג"םמשוכה ע"ש  132-732000/77-70-1612-0002/3ערבות מס  
 .17.7.2022בתוקף עד ₪   22.000        

 
 סקר שעשו: מ.א. עמק הירדן.

 שיקום גנים.                    
 

 20.20שעה  12.1.2222הוגש ביום  –חברה להגנת הטבע    .2
 

 :במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ      
 

   .התחייבות חתומה ומאושרת 

   .פרטים ארגוניים 

   .נסיון 

   .טופס הצעה חתום 
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  .הצהרות חתומות ומאושרות 

  .פירוט נסיון קודם 

 .המלצות 

  עותקים. 2 –סקר שעשו תשתיות טבע עירוני בטבריה, כרמיאל, ב 

  'ע"ש חב' להגנת הטבע, בנק דיסקונט  016-230-106-622-262ערבות בנקאית מס
 .12.7.2022בתוקף עד  22.000

 .אישורי מס 

 נים.שאלון חשש לניגוד עניי 
 

 החלטה   -קבלת שרותים לפסולת ואריזות קרטון  – 1002221מכרז    .7
 

 שנבדקה. בתיבת המכרזים נמצאה הצעה אחת
 

היועהמ"ש לעירייה: הוגשה הצעה אחת שנבדקה ע"י מנהל -יוסף-עו"ד אריאל בר
י הסף וגם בתחומי טווח האומדן שנקבע אהיח' לאיכות הסביבה עומדת בתנ

בהתאם לפסיקה, מאחר והפרסום היה תקין ההצעה עומדת בתנאי סף וכדאיות 
 כלכלית, על כן יש לבחור בחב' אמניר.

 
הוועדה מקבלת את המלצת הבודק מר שלומי שושן מנהל היח' לאיכות    -:הוחלט

 הסביבה  לבחור בחב' אמניר כחברה הזוכה במכרז.
 

               
 
 
 

 -ע ל    ה ח ת ו ם:                                            
 
 
 
 

_____________                                                        _______________ 
 יהודה חיים     יוסף                                                         -עו"ד אריאל בר           
 היועהמ"ש לעירייה                                                           יו"ר וועדת מכרזים           

 
            

 -מאשר החלטת הוועדה:         
 

         ________________ 
 עו"ד אביחי שטרן         
 ראש  העיר         

 
 

                                                           


