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 2019בנובמבר  13ישיבת וועדת מכרזים מתאריך  

לביצוע שלב ג' בבית הספר קריית החינוך השש שנתי "פארק  52/19מכרז פומבי מס' 

 החלטה - בנס ציונההמדע" 
 

 נאור ירושלמי., יו"ר הוועדהמ"מ -סמדר אהרוני :חברי הוועדה

 
ממונה תחום -היועצת המשפטית לעירייה, עו"ד שני חסון -כהן -עו"ד שולמית מנדלמן :מוזמנים

מנהלת -איזבלה שמידטמהנדס העיר, -בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים, בועז גמליאל

מזכירת יחידת מ"מ -רכז מכרזים הנדסה, ליז לוי-מחלקת מבני ציבור, רון רוזנברגר

-מנהל הפרויקט חברת פרו-מזכירת וועדת מכרזים, אלכס אלפרוב-מכרזים, לילי פרג'

 שיא.

 : ואת חוות דעת ועדהובפני ה מנהל הפרויקט, הציג-אלכס אלפרוב

 

לביצוע שלב ג' בבית הספר קריית החינוך השש   52/19עיריית נס ציונה פרסמה מכרז פומבי מס'  .1

 )להלן המכרז(.  ציונה שנתי "פארק המדע" בנס

 .07.11.19המועד האחרון להגשה הצעות  .2

 קבלנים רכשו את מסמכי המכרז. 2קבלנים.  3התקיים סיור קבלנים שבו השתתפו  26.06.19ביום  .3

 של המציעה הבאה:  1בתיבת המכרזים נמצאה מעטפת הצעה  .4

 ארזי בר שדה בע"מ בניה יזום והשקעות

 רז לאחר השלמת המסמכים להצעות.. להלן ממצאי בדיקת מסמכי המכ4 

 ארזי בר שדה בע"מ בניה יזום והשקעות תיאור  מס' 

 הצעה כספית 1
 )הקמת המבנה + עבודות פיתוח(

22,431,600  ₪ 

 אומדן 2
 )הקמת המבנה + עבודות פיתוח(

 (1.4%)הפרש ₪ 22,755,844

התאמת סיווג בהתאם ונקס קבלנים רישום בפ 3

 לנדרש בתנאי המכרז

V 

 V תעודת עוסק מורשה 4

 V אישור ניהול ספרים 5

בתי ספר  3מציע בעל ניסיון מוכח בביצוע בנית  6

 5-כל אחד ב₪  20,000,000לפחות בהיקף של 

 .שנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות

V 

מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע לביצוע  7

בתי ספר  2העבודות הינו בעל ניסיון מוכח בהקמת 

V 



 

 

 ארזי בר שדה בע"מ בניה יזום והשקעות תיאור  מס' 

שנים שקדמו למועד האחרון להגשת  5 -לפחות ב

 ההצעות.

מנהל העבודה המוצע מטעם המציע לביצוע  8

בתי ספר  2העבודות הינו בעל ניסיון מוכח בהקמת 

שנים שקדמו למועד האחרון להגשת  5 -לפחות ב

 ההצעות.

V 

 V אישור רישום תאגיד 9

 V פרוטוקול סיור קבלנים חתום 10

 V ערבות מכרז 11

 V מסמכי מכרז חתומים 12

 V הצעת המציע 13

 V אישור מורשה חתימה  14

 

 :המלצה

ממליץ לקבוע כזוכה במכרז את המציעה "ארזי בר שדה  האגף ,לאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז

וזאת, הגם שמדובר בהצעה יחידה. שכן, למרות שהייתה התעניינות מצד בע"מ" אשר עמדה בתנאי המכרז 

קבלנים נוספים שהשתתפו בסיור קבלנים וחלקם אף רכשו את מסמכי המכרז, הם בחרו שלא להגיש הצעתם 

 .למכרז

 :החלטה

ה למציעה היחידה להמליץ לראש העיר למסור את ביצוע העבוד הועדה מאמצת את המלצת האגף ומחליטה

 .למרות היותה מציעה יחידהבתנאי המכרז  האשר עמד "ארזי בר שדה בע"מ",

 

 הישיבה ננעלה!

 

_______________________ 

 יו"ר הוועדהמ"מ , סמדר אהרוני
 מאשר

 
_______________ 

 רה"ע-שמואל בוקסר


