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   פרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים
 בגזברות   00:14 בשעה 3202/1/15  התכנסה ביום  נש

 דוד בן ברון, יו"ר הועדה         :פיםמשתת

 ירון להב, חבר הועדה                             

 אדי פולונסקי, חבר הועדה                :חסר             

 המועצה מהנדס  שמעון אוזילבסקי,            :נוכחים

             גזברניצן אבקסיס, סגנית                             

קבלת    -חוזר- בקריית החינוך (ביצוע הסדרי תנועה ובטיחות )טרמינל  :2022/30י פומב  :ל סדר היוםע

                    החלטה

 : יוןד

הוגשו   פתי   הצעות,  2למכרז  מפרוטוקול  בשלב  כעולה  בו.  ההצעות  המציעים  ראשון,  חת  עמידת  נבחנה 

הבדיק ממצאי  במכרז.  הנקובים  הסף  וניתוח בתנאי  מצ"ב  הו ,  הפרויקט  מנהלע"י    ו שנערכ  ההצעות,  ות 

   הינם כמפורט להלן:להחלטה זו,  

1. " בע"מהצעת  ובניו  חואטו  ולסעיפים    -  "שמעון  ההצעה  לכתב  א'  לנספח  לכתב    7.3  -ו  36.בהתאם 

בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה  ם מוכח וחיובי  בעל ניסיון קודאות על המציע להיות ההור

גופים ציבורים. המציע   4-לא פחות מ  עבור בנספח א' לכתב ההצעה על    ה פירט  המוסדות, רשויות או 

הינו  נקוב  דרישת ניסיון בהיקף  בהינתן ש  .מוסדות, רשויות או גופים ציבוריים בלבד  2  -ניסיון קודם ב

 . על הסף התאין מנוס מפסילת הצעהנדרש, גה את הניסיון  והמציעה לא הציתנאי סף,  

2. " אבהצעת  עמרהע.מ  ולסעיפים    -"  ו  לכתב ההצעה  א'  לנספח  על    7.3  -ו  6.3בהתאם  לכתב ההוראות 

נה וחיובי בביצוע עבודות מסוג העבודות  ניסיון קודם מוכח  בעל  להיות  לא  מציע  עבור  זה  שוא מכרז 

צעה על ניסיון קודם  המציעה פירטה בנספח א' לכתב ההמוסדות, רשויות או גופים ציבורים.  4-פחות מ

הינ  1  -ב נקוב  בהיקף  ניסיון  בהינתן שדרישת  בלבד.  ציבוריים  גופים  או  רשויות  סף,  מוסדות,  תנאי  ו 

 והמציעה לא הציגה את הניסיון הנדרש, אין מנוס מפסילת הצעתה על הסף. 

 :הטלחה

, בהליך של  עבודותהע  ו ממליצים בנוסף, להתקשר עם קבלן לביצואנ .הזביטלו של מכרז  על םאנו מורי

 מליאה על כך.הפטור ממכרז, בכפוף לאישור 

                                                                                                                          

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

 ירון להב                                           ונסקי אדי פול                                            דוד בן ברון         

 :הת הועדצול מה את אתבזאני מאשר 

 
___15/01/2023___                   ____ ___ ______ 

                                                                      
 ראש מועצה                                     יךתאר                                                                                                 

 ן אופיר ליבשטיי                                           
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