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   פרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים
 בגזברות    00:14  בשעה 2022/12/92  התכנסה ביום  נש

 דוד בן ברון, יו"ר הועדה             :ףמשתת

 אדי פולונסקי, חבר הועדה                :יםחסר             

 ירון להב, חבר הועדה                             

 מהנדס המועצה שמעון אוזילבסקי,            :נוכחים

 ה לפיתוח שער הנגב אביב כהן, מנכ"ל החבר                           

 זבר גניצן אבקסיס, סגנית                             

 

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

  שמיות מעטפות  

   :ןדיו

 ראשון יפתחו  ה  בשלב ניקוד איכות ומחיר. שקלול המורכב משלבית,  -ונה דבחיעם  המכרז הינו מכרז 

   ניקוד איכותקבלת   לאחרבשלב השני, מציע. ועה צהכל  בדקו מסמכי וי  ההצעות הכספיותללא מעטפות ה

 האיכות של  ת המחיר וציון הצע מעטפות המכילות את ההצעות הכספיות.ה פתחויי ה המקצועית, של הוועד

 . הסופי הגבוה ביותר יוכרז כזוכהשהצעתו תימצא בעלת הציון  יע, ומצבהתאם ושוקללע ימציכל 

 

 בתיבת המכרזים נמצאו מעטפות כדלקמן: 

 הבאה ת מכרזים וועדישיבת ב  -בא של המכרזה יפתח בשלבשת  מעטפה עם אומדן 1

 מעטפות של משתתפים במכרז, שסומנו במספרים המופיעים בטור הימני בטבלה שלהלן:  2

 

 

   ערבות סכום  יעצשם המ מס' 

 בש"ח  

 הערות   תוקף 

  29/3/2023 7,500 תשתיות בע"מאסעד  1

  29/3/2023 7,500 משאבי מים חיים מ.ע  2
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 :  הטלחה

של  ל  יש לבדיקה  ההצעות  את  המקצועיתהעביר  זה,  הוועדה  קי  בכלל  המסמכים  בדיקת  כל  של  ומם 

 . במכרז ידתם של המציעים בתנאי הסף שנקבעו להשתתפותעמו  לנדרש בתנאי המכרזהנדרשים והתאמתם  

  תינתן  המלצה  לאחר הבדיקה, תוצאות ניקוד האיכות יובאו לוועדה הבאה ובה ייפתחו ההצעות הכספיות.

 המחיר. שקלול ניקוד האיכות ולתוצאות בהתאם עדת המכרזים הבאה ובו

 

 

 

 

 _____ (______)חסר                           ____)חסר(___ ____                          _______________   
 חבר הועדה                                          עדה  חבר הו                                             יו"ר הועדה           

 ירון להב                                           ונסקי אדי פול                                            דוד בן ברון         

 

 

 :הת הועדצומל ה את אתבזאני מאשר 

 
 

___29/12/2022___                    ____ ___ ______ 
 ראש מועצה                                  תאריך                                                                                                  

   אופיר ליבשטיין                                           
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