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 2019 ביוני 12מיום  מכרזים וועדתישיבת 
 

 ופסולת אשפה ופינוי איסוף שירותי למתן 46/19מכרז פומבי מס'  
 ציונה – נס עיריית של השיפוט משטח

 
 סגנית ומ"מ ראש העיר -סמדר אהרוני :משתתפים

 היועצת המשפטית לעירייה -כהן   –עו"ד שולמית מנדלמן   
 סגן רה"ע וחבר ועדת מכרזים –נאור ירושלמי   

 
 לעניינים אזרחיים ומנהליים. ממונה תחום בכיר-עו"ד שני חסון :מוזמנים
 מנהלת מדור מכרזים -עירית אזרק  

 
 

 ופסולת אשפה ופינוי איסוף שירותי למתן 46/19עיריית נס ציונה פרסמה מכרז  פומבי  מס'  
 "(המכרזציונה )להלן: " – נס עיריית של השיפוט משטח

 
שרותי נוי  י.ר.א.בבתיבת המכרזים נמצאה מעטפה אחת  של המציעה חברת  .1

 .( בע"מ1985)
 

 להלן טבלת בדיקת עמידת המציעה בתנאי הסף שנדרשו במכרז: .2

 

 תנאי הסף / מסמכים 
י.ר.א.ב 
שרותי 

 נוי

1 
 שותפות או ישראל תושב יחיד שהינו ישראלי מציע

 בישראל הרשום תאגיד או בישראל רשומה
√ 

 √ כנדרש במסמכי המכרזערבות בנקאית  2

3 
בהוראות למשתתפים  4.3בסעיף ניסיון כנדרש 

 במכרז
√ 

 √ למציע רישיון מוביל 4

 √ עסקים רישוי צו לפי עסק לניהול רישיון 5

6 
 מס ורשומות + ניכוי חשבונות פנקסי ניהול אישור

 מוסף ערך מס לצרכי מורשה במקור+ עוסק
√ 

7 

: במילים) ₪ 7,000,000- של שנתי כספי מחזור
 בכל, לפחות( מ"מע כולל לא( )₪ מיליון שבעה

 הכנסות בגין 2017 -ו 2016, 2015 מהשנים אחת
 .ופסולת אשפה של ופינוי איסוף מעבודות

√ 

8 
בסעיף אישור בעלות החזקת כלי הרכב הנדרשים  

 בהוראות למשתתפים במכרז 4.9
√ 

9 
 המציע אצל המועסק הבטיחות לקצין הסמכה כתב

 בתוקף בטיחות קצין ותעודת
√ 



 

 

 תנאי הסף / מסמכים 
י.ר.א.ב 
שרותי 

 נוי

 √ מרישיונות תקפים לכלי הרכב הנדרשיםצילומים  10

 √ תעודת רישום תאגיד  11

 √ העתק קבלה רכישת מסמכי מכרז 12

 √ נספח ביטוחי  –אישור בכתב מחברת הביטוח  13

 √ הבהרההעתק שאלות הבהרה ותשובות  14

 אומדן האגף  51
% 10 

- 

 3 % הצעת המציע אחוז הנחה  16

 
 

נמצא כי היא  ( בע"מ1985י.ר.א.ב שרותי נוי )מבדיקת מסמכי המכרז של המציעה  .3
 עומדת בכל תנאי הסף שנדרשו במכרז.

 
 המלצת האגף:

 
ועל אף על אף שמדובר בהצעה יחידה למכרז, לאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז, 

לקבוע כזוכה במכרז  את ממליץ האגף  לעירייה השירותים במתן הנדרשת הדחיפות בשל
  נוסף. למכרז לצאת ולא( בע"מ 1985י.ר.א.ב שירותי נוי )המציעה   

 
 החלטת הוועדה:

 

 העבודות הוועדה מאמצת את המלצת האגף ומחליטה להמליץ לראש העיר למסור את ביצוע 

 ( בע"מ1985י.ר.א.ב שירותי נוי ): הלמציע

 


