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מש8681/

פרוטוקול
ישיבת וועדת מכרזים מתאריך  30בנובמבר 2020
מכרז פומבי מס'  - 23/20להתקנת מעלית בפיר קיים בבתי ספר
"הדר" ו"לב המושבה" ובקונסרבטוריון העירוני בנס ציונה
החלטה
חברי הוועדה :אריאל אלמוג – יו"ר הוועדה ,סמדר אהרוני – מ"מ יו"ר הוועדה
ומ"מ רה"ע ,נאור ירושלמי – מ"מ רה"ע.
מוזמנים:

עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  -היועצת המשפטית לעירייה ,עו"ד שני
חסון -ממונה תחום בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים ,אברהם הורן-
מנהל הפיתוח העירוני וסגן מנהל אגף הנדסה ,איזבלה שמידט-
מנהלת מחלקת מבני ציבור אגף הנדסה ,רון רוזנברג -רכז
פרוייקטים ומכרזים אגף הנדסה ,דנה לבני  -רכזת מכרזים.

לאור התפשטות נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות ,הוועדה קיימה את הישיבה
באמצעות "זום" (פלטפורמה לשיח קבוצתי בווידאו).
איזבלה שמידט -מנהלת מחלקת מבני ציבור אגף הנדסה ,הציגה בפני הוועדה את חוות
דעתה:
.1

עיריית נס ציונה פרסמה מכרז פומבי מס'  23/20להתקנת מעלית בפיר קיים בביה"ס
"הדר "ו"לב המושבה "ובמבנה הקונסרבטוריון העירוני בנס ציונה (להלן" :המכרז").

.2

המועד האחרון להגשה הצעות .29.9.20 -

.3

סיור קבלנים התקיים ביום .18.8.20

.4

בתיבת המכרזים נמצאה  1מעטפה של המציעה הבאה:
כפיר מעליות תעשיות  1996בע"מ

.5

לאחר בדיקת מסמכי המכרז ובהתאם לזכותה של העירייה עפ"י פי סעיף 9א' למסמך
א' למסמכי המכרז ,נדרשה המציעה להשלמת מסמכים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי
הסף במכרז.

.6

להלן ממצאי בדיקת מסמכי המכרז לאחר השלמת המסמכים:

עיריית

נס-ציונה

Municipality of Ness Ziona
השירות המשפטי

תנאי סף/מסמכים
קבלנים רשומים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט
–  1969בעלי סיווג קבלני  180ב ( )1לפחות.

כפיר
מעליות
V

עוסקים מורשים המנהלים ספרים כחוק.
מציע בעל ניסיון קודם מוכח בהתקנת  6מעליות לפחות במהלך השנים
.2016-2020
אישור בר תוקף המעיד על רישומו של המציע כקבלן רשום בפנקס
קבלנים בתחומים ובהיקפים המחייבים על פי דרישות הדין באשר
לעבודות נשוא המכרז ,ובסיווג הנדרש עפ"י מסמכי המכרז.
תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מע"מ.
אישור מרו"ח או פקיד שומה כי הינו מנהל ספרים כחוק.
להוכחת הניסיון הנדרש בסעיף 1א' 3למסמכי המכרז נדרש המציע לפרט
את ניסיונו על גבי נספח א' למסמכי המכרז ובצירוף המלצה לכל עבודה
שביצע.
פרוטוקול סיור מציעים כשהוא חתום ע"י המציע.
תאגידים יצרפו אישור רישום התאגיד ברשם החברות או השותפויות
בהתאם לסוג התאגיד וכן אישור עו"ד/רו"ח בדבר המוסמכים לחתום בשם
התאגיד ולחייבו.

V

קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע בלבד.
העתק שאלות ששלח המציע וכן העתק התשובות שניתנו על ידי העירייה
גם אם לא שאל המציע אף שאלה ,כאמור בסעיף  7לעיל.
כתב כמויות
תכניות

V
-V
הושלם
V
V

V
V

V
V
V
 Vהושלם
V

 .7מבדיקת מסמכי ההצעה עולה כי המציעה כפיר מעליות תעשיות  1996בע"מ הוכיחה
עמידתה בתנאי הסף במכרז.
 .8יובהר כי לאור הדחיפות הרבה בביצוע העבודות נשוא המכרז וכן מאחר ולא היו
מציעים נוספים שהתעניינו במכרז אין תועלת בפרסום מכרז נוסף.

המלצת האגף:
לאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז אני ממליצה לקבוע כזוכה במכרז את המציעה
כפיר מעליות תעשיות  1996בע"מ אשר עמדה בתנאי המכרז.

החלטה:
לאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז הוועדה מאמצת את המלצת האגף ומחליטה
להמליץ לראש העיר למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז למציעה כפיר מעליות
תעשיות  1996בע"מ אשר עמדה בתנאי המכרז והציעה לתת הנחה של  3%על כל אחד
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מהמחירים הנקובים בכתבי הכמויות במכרז – מסמך ד' ,1ד' 2ו-ד' 3למסמכי המכרז.

הישיבה ננעלה!
________________________
אריאל אלמוג  -יו"ר הוועדה
מאשר
_______________
שמואל בוקסר-רה"ע

