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למתן שירותים משפטיים בתחום התכנון והבניה לעיריית  - 20/18מכרז פומבי מס' 
 הזוכותקביעת ההצעות ' דשלב  - החלטה -ציונה -נס

 

 עו"ד שני חסון, ממונה תחום בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים, הציגה בפני הוועדה:
 

 דעתי.מצ"ב חוות  .1

בהתאם להוראות המכרז נוקדו המחירים שהוצעו על ידי המציעים שעברו לשלב  - שלב ג' .2
 זה כדלקמן:

 ביותר הגבוה ההנחה אחוז בין ההפרש מחצית בהפחתת( נקודות 30) המקסימלי הניקוד
 :שלהלן הנוסחה לפי, הנבדקת ההצעה אחוז לבין  שהוצע

 
 [ שהוצע ביותר הגבוהה ההנחה %] -[ הנבדקת בהצעה ההנחה %]

______________________________________________- 30 
  2 

 

ניקוד המחיר, עפ"י הוראות המכרז כאמור, של הצעותיהם של המציעים שזכו לניקוד  .3
 נקודות לפחות הינו כדלקמן וכמפורט בחוות דעתי המצ"ב: 60איכות של 

 '.נק 25.5 –הנחה  3% - דין עורכי משרד -' ושות להם .א
 '.נק 26.5 -הנחה  5% - דין עורכי משרד -' ושות ריינהרץ, שפרבר, פריש .ב
 '.נק 30  -הנחה  12% - דין עורכי משרד -' ושות טויסטר, הררי .ג

 

מניקוד ההצעות נשוא המכרז הינו על מחיר  30%בהתאם  להוראות המכרז,  - 'ד שלב .4
 ההצעהעבור  הניקודמניקוד ההצעות נשוא המכרז הינו על איכות ההצעה.  70%המוצע. 



 המציעים של המציע. הכולל הציוןעבור האיכות יחוברו ויהוו את  והניקודהכספית 
תנאי הסף, קיבלו את הציון המינימלי הנדרש בבחינת  כלב שעמדוהזוכים יהיו מציעים 

  .נקודות 70 של כולל מציון פחותה אינה והצעתם'(, במדד האיכות )שלב 

 הציון המשוקלל של המציעים המפורטים שעברו לשלב זה הינו: .5
 

ניקוד  המציע
 האיכות

ניקוד 
 המחיר

סה"כ ציון 
 משוקלל

 88.5 25.5 63 להם

 91.5 26.5 65 פריש

 94 30 64 הררי

 
 

 המלצת הלשכה המשפטית
 

לאור האמור  ובהתאם להוראות המכרז ולחוות הדעת יש להכריז על המציעים הבאים, 
 נקודות, כזוכים במכרז: 70שהצעתם אינה פחותה מציון משוקלל )כולל( של 

 
 דין עורכי משרד -' ושות להם .א
 דין עורכי משרד -' ושות ריינהרץ, שפרבר, פריש .ב
 דין עורכי משרד -' ושות טויסטר, הררי .ג

 
 החלטה

 
, הבאים המציעים על המלצת הלשכה המשפטית וחוות הדעת שצורפה  הוחלט להכריז  לאור

 :במכרז כזוכים, נקודות 70 של( כולל) משוקלל מציון פחותה אינה שהצעתם
 

 דין עורכי משרד -' ושות להם .א
 דין עורכי משרד -' ושות ריינהרץ, שפרבר, פריש .ב
 דין עורכי משרד -' ושות טויסטר, הררי .ג

  

 ריו" - ציפי זילברמן
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