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 שחר רובין, יעקב קורץ., ריו"-ציפי זילברמן :משתתפים

 

חסון שני עו"דגזבר העירייה, -ערן לבב, יועמ"ש-כהן-מנדלמן שולמיתעו"ד  :מוזמנים

מנהל אגף -ביטון-ממונה תחום בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים, אביתר צור-

מהנדס תאגיד -ניר שרעבימנהל מחלקת תשתיות, -בינוי ופיתוח, אלכס לקשטנוב

-ניהול ופיקוח, "יהל מהנדסים", דניאל שפירא-ציונה", פטריק אלקיים-"מי

  .ניהול ופיקוח "יהל מהנדסים"

 

 .נגר-ילו עמיקם:  ועדהוה מזכיר

 

 טוב.-נירה שם  :רשמה

 
לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בפארק המדע הצפוני  - דו שלבי  4/2018מש  5/18מכרז פומבי מס' 

 קביעת ציון משוקלל ובחירת ההצעות הזוכות - 'דהחלטה שלב  -ציונה -, בנס145, נס/144נס/

 
 

מציג את הוראות המכרז, בדגש על שלביות בדיקת  - ביטון מנהל אגף בינוי ופיתוח-אביתר צור
 ההצעות, על פי הוראות המכרז.

 
 :ביטון, מנהל אגף בינוי ופיתוח, הציג בפני הוועדה-אביתר צור

 

 מצ"ב חוות דעתי.  .1
 

בהתאם להוראות המכרז נוקדו המחירים   - בדיקת ההצעה הכספית וניקוד המחיר - שלב ג' .2
  שעברו לשלב זה ע"פ הנוסחה שלהלן:שהוצעו על ידי המציעים 

 X   70סכום ההצעה הזולה מבין ההצעות שעמדו בתנאי המכרז
________________________________________________ 

 סכום ההצעה הנבדקת אשר עמדה בתנאי המכרז

 

 להלן(: 6שקיבלו המציעים שעברו לשלב זה )ראה טבלה בסעיף  מחירלהלן ניקוד ה .3

 

 ק' נ62.56 -(7.1%מ )אחוז הנחה מוצע "בע וכבישים פיתוח עפר לעבודות חברה רחמה אחים .א

 נק' 70 -( 17%מ )אחוז הנחה מוצע "בע ופיתוח תשתית לעבודות קבלנים. ג.מ.ס.ק .ב

 'נק 70 -( 17% מוצע הנחה )אחוז מ"בע ארי בן אליקים .ג

  



 קביעת ציון משוקלל ובחירת ההצעה הזוכה: -שלב ד'  .ד

מדד  70% -המכרז, ההצעה הזוכה תבחר על פי מדד משוקלל אשר יורכב מבהתאם להוראות  .4
 מדד איכותי )ניקוד האיכות(. 30%-כמותי )ניקוד ההצעה הכספית( ו

 

 :בהתאם להוראות המכרז הנוסחה לחישוב ציון האיכות הינה כדלקמן

 

 X   30 ניקוד האיכות של הקבלן המציע
____________________________________ 

 ניקוד האיכות המרבי של הקבלן 
 שקיבל את ניקוד האיכות הגבוה ביותר מבין המציעים 

 שהגישו הצעה ועמדו בתנאי המכרז
 

בהתאם להוראות המכרז הניקוד עבור ההצעה הכספית והניקוד עבור האיכות יחוברו ויהוו את  .5

 הציון הכולל של המציע.

 הגבוה ביותר יוכרז כזוכה במכרז.מציע שעמד בתנאי המכרז ויהיה בעל הציון הכולל 

 

להלן טבלת סיכום ניקוד האיכות המשוקלל, ניקוד המחיר המשוקלל והציון הכולל של המציעים  .6

 שעברו לשלב ד' :

 

 ניקוד האיכות המציע
 

 ניקוד האיכות
המשוקלל 

(30%) 

סכום ההצעה 
 בש"ח 

 ניקוד המחיר
משוקלל 

(70%)  

סה"כ ציון 
 כולל

אליקים בן ארי 

 88.57 70 62,773,741.01 18.57 נק' 104 בע"מ

אחים רחמה 

חברה לעבודות 

עפר פיתוח 

 וכבישים בע"מ

 נק'  128

 

22.86 

 

 

70,237,355.90 62.56 85.4 

ק.ס.מ.ג. 

קבלנים 

לעבודות 

תשתית 

 ופיתוח בע"מ

 100 70 62,773,741.01 30 נק' 168

 

 

 המלצת אגף בינוי ופיתוח

ק.ס.מ.ג. קבלנים חברת לאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז, יש להכריז על המציעה  

 כזוכה במכרז. ,שהינה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר לעבודות תשתית ופיתוח בע"מ

 



 

 החלטה

לאור המלצת אביתר ביטון צור,  מנהל אגף בינוי ופיתוח, וחוות הדעת שצורפה, הוחלט להכריז על 

עומדת בתנאי הצעתה אשר , מ"בע ופיתוח תשתית לעבודות קבלנים. ג.מ.ס.קחברת  שלהצעתה 

 .כהצעה הזוכה במכרז ,הינה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותרהמכרז ו

______________ 

 ריו" - ציפי זילברמן

 

 מאשר
 

__________  
 ראש העירייה

 
 


