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   פרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים
 בגזברות   00:10 בשעה 15/1/2023  א תכנסה ביום נש

 ה דוד בן ברון, יו"ר הועד         :פיםמשתת

 ירון להב, חבר הועדה                                          

 אדי פולונסקי, חבר הועדה                :חסר                

 , רכז תשתיות  הרמשה זו           :נוכחים

 זבר גסגנית  ניצן אבקסיס,                            

 

 פתיחת   -'בשלב  - לאספקת שרותי תפעול ואחזקת מתקני שאיבה :2022/34י פומב  :יוםל סדר הע

 הצעות כספיות וקבלת החלטה  מעטפות  

 

   :ןדיו

בשלב הראשון נבחנת איכות  מחיר.  ניקוד איכות ושקלול  המורכב משלבית,  -ונה דבחיעם    המכרז הינו מכרז

ת המחיר  הצע  ,של המשתתף  ו הכספיתנבחנת הצעת שני  בשלב הע"י ועדה מקצועית.  ספק השירות המוצע,  

הסופי הגבוה ביותר יוכרז  שהצעתו תימצא בעלת הציון    יע, ומצבהתאם  ו שוקללע י מציכל  האיכות של  וציון  

 . כזוכה

הוגש  שלמכרז  מחירו  הצעות  מקצועית    ויעהופ   יםהמציע,  תי  ועדה  גזבר  משהורכבה  בפני  שניר,  אלעד 

 : קמןהינו כדלחברי הועדה,  ניקוד . ריכוז ומשה זוהר, רכש תשתיות ;החברהמנכ"ל  אביב כהן, המועצה, 

 משה אביב  אלעד  מציע שם ה

 28 28 28 מים חיים בע"מ מ.ע משאבי 

 28 28 28 א.ס.ע.ד תשתיות בע"מ 

 
 לקמן: בתיבת המכרזים נמצאו מעטפות כד

 לא כולל מע"מ  ₪ 11,100על סך  מעטפה עם אומדן 1

 כדלקמן:  של משתתפים במכרז מעטפות 2

 אחוז הנחה  בש"ח  מחיר מציע שם ה

 8%   10,212 מים חיים בע"מ מ.ע משאבי 

 15% 9,435 א.ס.ע.ד תשתיות בע"מ 

 המחירים לא כוללים מע"מ 
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 קמן :קוצבים את הניקוד כדל, אנו תוראולכתב הה 44סעיף ובהתאם לקבוע ב  ,אשר על כן

 א.ס.ע.ד תשתיות בע"מ מ.ע משאבי מים חיים בע"מ  

 28 28 משוקלל ברכיב האיכות ניקוד

 70 65 קלל ברכיב המחירמשו ניקוד

 98 93 ההצעה כולה  נקוד

 

 :החלטה

ה ממליצים לאשר את  של אנו  בע"מ  הצעה  שירותים    ,"א.ס.ע.ד תשתיות  ה  קצוב חודשית  בתמורה  למתן 

 .  מע"מ תפ ס ותב₪,  9,435וקבועה של 

 

 

 _________ ______                            __)חסר(___ ______                          ___________ ____   
 חבר הועדה                                          עדה  חבר הו                                             יו"ר הועדה           

 ירון להב                                           ונסקי אדי פול                                            דוד בן ברון         

 

 :הת הועדצומל ה את אתבזאני מאשר 

 

 

___15/01/2023___                   ____ ___ ______ 
 ראש מועצה                                  תאריך                                                                                                   

   אופיר ליבשטיין                                           
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