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 ועדת מכרזים של המועצה האזורית מטה יהודה החלטות פרוטוקול

 עצהובמשרדי המ 17:00בשעה  17.1.2019שהתקיימה ביום שני 

  :נוכחים
 יו"ר ועדת מכרזים -  דוד אבו

 ראש המועצהסגן חבר ועדת המכרזים ו -  ישלומי מגנז
 ועדת מכרזיםחבר  -  שמשון בן ברוך

 ועדת מכרזיםחבר  -  אלדד דוד
 ועדת מכרזיםחברת  -  שני רביב כהן

 ועדת מכרזיםחבר  -  חן גיא
 ועדת מכרזיםחבר  -  אלמוג בן שלוש

 ועדת מכרזיםחבר  -  אבי דניאל
 ועדת מכרזיםחברת  -  אילנה דוד

 ועדת מכרזיםחבר  -  ראובן צמח
 חבר ועדת מכרזים - אביסף דדון 

 
  משתתפים:
 מנכ"ל המועצה –יעל אברמן 

 היועצת המשפטית למועצה –ורד כהן, עו"ד 
 לשכה משפטית – , עו"דרועי הלר

 מזכירת הועדה –זהבה כהן 
 מבקר המועצה –יואל ינון 

 מנהלת אגף פיתוח –שרית עוזרי 
 מנהלת אגף מידע ותקשוב –גילי אהרוני 

 מנהל מחלקת לשרותי דת –אמויאל ליאור 
 מנהלת מחלקת בטיחות בתעבורה –שמעון בוסקילה 
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 יועץ מקצועי אגף הפיתוח –משה כהן  
 יועץ מקצועי אגף מידע ותקשוב –עופר גורדון  
 יועץ מקצועי מחלקת ביוב –אהוד שלו  
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 דיון: מצ"ב תימלול
 

בהתאם להצהרת מנהל מחלקת הבטיחות במהלך ישיבת ועדת המכרזים לעניין  : החלטה
לקבל את ההצעה הגבוהה חברות מציעות במכרז, אנו מחליטים  2האפשרות של זהות בין 

שקלים עבור  145,000ביותר של חברת אלון יעקוב הובלות בע"מ שהגישה הצעה על סך 
שקלים עבור משאית שמספר הרישוי  151,000הצעה בסך ו 6040713משאית מספר רישוי 

 .ת בעלי החברותוזה בכפוף לחוות דעת משפטית משלימה לעניין, זהו 6047713שלה הוא 

 כות מידע לניהול ההסעים וצי רכבירותי תפעול ומערש 18/18מכרז  .2

 דיון: מצ"ב פרוטוקול

אפשרות שהוא נחשף  נהישומציעה נציג מטעמה שחברת ברניר אשר לנוכח החשש החלטה: 
שהוגשה במכרז ולנוכח העובדה כי ברצון הגורמים  מאחר וזו הצעה היחידהו ,למסמכי המכרז

על שינויים מהותיים ם של המכרז יבמפרטים הטכניהמקצועיים במועצה בחלוף הזמן לערוך 
 אנו מחליטיםשנבחרה בכל נושא ההסעות, המועצה החדשה של המדיניות והצרכים פי 

 להורות על ביטול המכרז,

  גשרים מסילת ציון ביצוע עבודות הקמת 22/18מכרז  .3

 דיון: מצ"ב פרוטוקול 

הצעה הזולה ביותר שהוגשה ה הבהתאם להמלצת היועץ המקצועי ובהתאם להיותהחלטה: 
אליהו מנחם כזוכה במכרז וזאת כמובן חברת הוועדה ממליצה על  ,עומדת בתנאיםולמכרז 

 .5ו 4 נספחים בכפוף להשלמת החוסר שלו בתצהירים

  קברים ביצוע עבודות חפירת 23/18מכרז  .4

 דיון : מצ"ב פרוטוקול

ולאור בהתאם להמלצת מנהלת האגף והיועצים המקצועיים שליוו את המכרז הזה החלטה: 
 אנו ממליציםאליהו מנחם הגישו את ההצעה הזולה ביותר שהוגשה במכרז  תחברהעובדה כי 

 .5ו 4 יםלהכריז על ההצעה הזו כהצעה הזוכה בכפוף להשלמת החסרים בתצהירים בנספח

 15-975-44, מספר רישוי 2001שנת ייצור  350  18 –רק מסוג מאן ב מכירת אוטובוס 21/18מכרז  .5

 דיון: מצ"ב פרוטוקול

בהתאם להמלצת מנהל מחלקת בטיחות בתעבורה אנו מחליטים להמליץ על זכייתה החלטה: 
שקלים  מהנימוק שלפי  12,000בע"מ כהצעה זוכה ברכישת האוטובוס בסכום של  דבנניחברת 

ומאחר והעלויות של  ,היועץ המקצועי שמעון בוסקילה אין ביקוש לרכישת האוטובוס בשוק
המועצה להשאיר אותו במועצה הם גבוהות הרבה יותר מהמחיר שאנחנו נקבל עבורו ולמרות 

, ולנוכח העובדה כי האוטובוס לא ישמש את למכור אותו שזה המחיר שמוצע הוא עדיין ממליץ
 .המועצה בהסבתו לחפ"ק

 ביטוח רכבי המועצה 24/18מכרז  .6

 דיון: מצ"ב פרוטוקול

החלטה: בהתאם להמלצת יועץ הביטוח ובהתאם לחוות הדעת המשפטית על עמידה בתנאי 
כזוכה  וח בע"מרמות סוכנויות ביטהסף אנו מחליטים להמליץ על ההצעה הזולה של חברת 

 במכרז.

 דיון חוזר- ופתיחת סתימות ביוב וניקוזשאיבות  13/18מכרז  .7

 דיון: מצ"ב פרוטוקול

תה ות עם חברת ארזים אשר החלה בעבודהחלטת ועדת המכרזים וההתקשרהחלטה: לאחר 
מכתב ב"כ המציעה חברת מפגש שמשון לגבי אי עמידתה של חברת ארזים התקבל במועצה 

הובא העניין לבדיקה ולפיכך ( 2.4בתנאי הסף של מצבת משאיות נדרשת )תנאי סף בסעיף 
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מחודשת של הגורמים המקצועיים במועצה אשר בדקו ומצאו כי אכן אף לא חברה אחת 
 מסמכים אשר הוגשו על ידן.השהגישה הצעה למכרז לא עמדה בתנאי הסף זה על פי 

המלצת הצוות המקצועי, לפיו אף מציעה לא עמדה בתנאי הסף הנדרשים ובהתאם ללאור כך, 
משכך  ,מעיד כי ניסוח תנאי הסף כפי שנקבע איננו נכון ויש לנסחו באופן אחרברור כי הדבר 

חדש  ולפרסםמכרז אנו מחליטים לבטל את זכייתה של חברת ארזים במכרז ולבטל את ה
 .תחתיו בו יתוקנו תנאי הסף כך שיתאימו לצרכים ולרצון של המועצה

לביצוע ואחזקות תשתיות פיתוח וכבישים בשטח השיפוט של  14/2017דיון בנושא מכרז  .8
  המועצה מכרז מסגרת

 דיון: מצ"ב תמלול

בהתאם להנחיית פסק הדין וועדת המכרזים דנה בעמידה בתנאי בסף של הקבלן ואף החלטה: 
נשמעו טענות לעניין אי שביעות רצון מקצועית  ,ואולם ,יא מצאה שהוא עומד בתנאי הסףה

עת פורסם המכרז והוגשו הצעות ) 2017בשנת  שהוצעו על ידי חברת עלפיוחשש שהמחירים 
להמליץ לכן הוועדה מחליטה ,ו 2019יום לשנת כתואמים את המחירים שנכונים  אינם (אליו

בנוסף, ממליצה הוועדה כזוכה בכפוף לשימוע לבירור שתי הסוגיות הללו על זכיית חברת עלפי 
שני  בחירת במכרז הקודם קרישהייתה חפצה  כפימכרז נוסף לצורך בחירת קבלן נוסף לפרסם 
 זכיינים.

 

 

_____________ 
 דוד אבו

 יו"ר ועדת מכרזים
        ____________ 
 ניב ויזל :מאשר       
 המועצהראש         

 


