יום שני  18אפריל 2016
י' ניסן תשע"ו

פרוטוקול
ישיבת ועדת מכרזים שהתקיימה ביום ראשון ה 17/04/2016 -בשעה
16:00
חברי ועדה משתתפים:
ד"ר עבדאללה אבו שריקי -חבר ועדה
חליל אבו מחארב-חבר ועדה
חברי ועדה נעדרים:
משתתפים:
סלימאן אלבדור -מזכיר המועצה
גלית בוקרה -נציגת מחלקת הנדסה
עו"ד זיאד אלסאנע  -יועמ"ש המועצה
תיבת המכרזים נפתחה בשעה  16:10ע"י יו"ר הועדה מר חליל אבו מחארב ומזכיר
המועצה ,בתיבה נמצאו  8מעטפות.
מכרז מס'  -1/2016שיקום ושיפוץ מרחב ציבורי
מעטפה מס'  1התקבלה ב ,11:28 -בתאריך ה ,17/04/2016 -דחפורי הנגב בע"מ
כוללת:
 .1חוברת מכרז חתומה בחלק מן העמודים בחותמת
 .2הצעת המציע  294,005כולל מע"מ הנחה של 16%
 .1/1דף הצעה תאריך חתימה וחותמת
 .1/2קיימת ערבות בנקאית ע"ס  20,000אלש"ח בתוקף עד ה.25/07/2015 -
 .1/3קיים אישור תשלום על חוברת המכרז מצוין כי לא התקבלה קבלה מהמועצה
ולכן הגישו את האישור.
 .1.4מכתבי המלצות ,פרוטוקול מורשה חתימה ,תצהיר ,תעודת עוסק מורשה ,רישיון
קבלן ג+1-ב ,1-אישורי מס בתוקף עד ל.31/03/2017 -

מעטפה מס'  2התקבלה ב ,10:50 -בתאריך ה ,17/04/2016 -חב' אבו עאיש 2005
בע"מ
 .2/1חוברת מכרז  ,2/1חוברת חתומה +חותמת על כל דף ,הצעת המציע עם הנחה
בשיעור של  ,14.57%סך של  299,009.46אלש"ח.
 .2/2קבלת רכישת מסמכי המכרז.
 .3/2ערבות בנקאית בנק הפועלים  20,000אלש"ח בתוקף עד ה25/07/2016 -
 .4/2רישיון קבלן רשום +ג+1/ב ,1/תעודת קבלן לביצוע עבודות ממשלתיות ,תעודת
איזו ,פרופיל חברה ,אישור מס'  ,31/04/2017פרוטוקול מורשי חתימה ,תעודת עוסק
מורשה ,המלצות,
 .5/2פרוטוקול סיור קבלנים.
מעטפה מס'  3התקבלה ב ,17/04/2016 -בשעה  ,11:33חברת ש.מ.פ בנייה ופיתוח
בע"מ
 .3/1חוברת מכרז מסומנת ,חוברת חתומה בכל דף ודף ,הצעת המציע הינה
 276,503.95אלש"ח כולל מע"מ אחרי הנחה שלך  21%כמצוין.
 .3/2ערבות בנקאית -בנק מסד ע"ס  20,000אלש"ח בתוקף עד ה.25/07/2016 -
 .3/3קבלת רכישת מסמכי המכרז.
 .3/4אישור השתתפות פרוטוקול סיור קבלנים.
 .3/5אישור מורשי חתימה ,תעודת עוסק מורשה +רשיון עסק ,תעודת אישורי מס
בתוקף עד ה ,31/07/2017 -תעודת התאגדות ,קבלן רשום סוג ג' ,2דוח מרשם
החברות ,צילום נוסף מחוברת מכרזים א' 2כולל הצעת המבצע.
מכרז מס'  -3/2016שיפוץ משרדי הגבייה
מעטפה מס'  1התקבלה בשעה  11:33בתאריך ה 17/04/2016 -חברת ש.מ.ב בנייה
 .1/1חוברת מכרז סומנה ,חתימה בחותמת בכל דף ודף ,הצעת המציע היא
 213,202.46אלש"ח כולל מע"מ לפי הנחה של  ,18%ההנחה מצוינת בעמוד 21
בחוברת המכרז.
 .1/2ערבות בנקאית בנק מס"ד ע"ס  ₪ 12,000בתוקף עד ה.25/07/2016 -
 .1/3קבלת רכישת מסמכי מכרז.
 .1/4פרוטוקול סיור קבלנים.
 .1/5מורשי חתימה ,תעודת קבלן רשום ,מסמכי התאגיד ,תעודת עוסק מורשה
אישורי מס בתוקף עד ה ,31/04/2017 -צילום מסמך א' ,2כולל הצעת מציע ,כולם
סומנו.
מעטפה מס'  2התקבלה בתאריך ה ,17/04/2016 -חברת אבו עאיש  2005בע"מ.
 .2/1חוברת המכרז סומנה ,הצעת המציע היא  241,803.03אלש"ח כולל מע"מ לפי
הנחה של  ,7%בסוף החוברת מצוינת ההצעה שוב ,חותמת בכל דף ודף.
 .2/2ערבות בנקאית בנק הפועלים ,₪ 12,000 ,בתוקף עד ה.25/07/2016 -

 .2/3קבלת רכישת מסמכי מכרז.
 .2/4סיור קבלנים פרוטוקול.
 .2/5אישור מס בתוקף עד  ,31/03/2017פרוטוקול מורשי חתימה ,תעודת עוסק
מורשה ,רישיון קבלן ג' , ,1המלצות ,תעודת התאגדות.
מכרז מס'  -4/2016שיקום כבישים ומדרכות
מעטפה מס'  1התקבלה בשעה  ,11:30בתאריך ה ,17/04/2016 -חברת ש.מ.פ
 .1/1חוברת מכרז סומנה ,חתומה בחותמת בכל דף ודף ,הצעת המציע היא
 354,287.87אלש"ח כולל מע"מ הנחה של .23%
 .1/2ערבות בנקאית בנק מסד ע"ס  ₪ 23,000תוקף .25/07/2016
 .1/3קבלה לרכישת מסמכי מכרז.
 .1/4פרוטוקול סיור קבלנים.
 .1/5אישור מורשי חתימה ,תעודת עוסק מורשה ,אישור מס בתוקף עד ה,31/03/2017
תעודת התאגדות ,רישיון קבלן רשום ג' ,2-מסמכי תאגיד ,צילום מסמך א' 2-כולל
הצעה.
מעטפה מס'  2התקבלה בשעה  ,10:50בתאריך ה 17/04/2016 -חברת אבו עאיש
.2005
 .2/1החוברת חתומה בכל הדפים עם חותמת וחתימה בכל הדפים ,חוברת המכרז
סומנה ,הצעת המציע  350,008.88אלש"ח ,הנחה של .23.93%
 .2/2סיור קבלנים פרוטוקול
 .2/4קבלת רכישת מסמכי מכרז.
 .2/5רישיון קבלן רשום ג' ,1תעודת קבלן לעבודות ממשלתיות ,תעודת איזו ,פ .חברה,
תעודת התאגדות ,אישור מס בתוקף עד ה ,31/03/2017 -פרוטוקול מורשי חתימה ,ת.
עוסק מורשה ,המלצות.
מעטפה מס'  3התקבלה ב ,17/04/2016 -בשעה  ,11:50הסוללים קירצוף ופיתוח
בע"מ.
 .3/1החוברת סומנה ,חתומה בכל הדפים חותמת וחתימה ,הצעת המציע 329,442.00
אלש"ח בהנחה של  ,28.4%לחוברת מעודכנות שתי המלצות.
 .3/2ערבות בנקאית בנק מזרחי טפחות ע"ס  ₪ 23,000בתוקף עד .25/07/2016
 .3/3קבלה לרכישת מסמכי מכרז.
 .3/4פרוטוקול סיור קבלנים.
 .3/5פ .חברה ,אישור מס בתוקף עד ה ,31/03/2017 -ת .עוסק מורשה ,תעודת איזו,
רישום קבלן
רשום ג' ,1-תעודת נהיגה נכונה ,צילום ת.ז של ניסים אלעוברה ,ת .התאגדות ,פ.
מורשי חתימה ,בקשה לרישום חברה ,כל המסמכים יחד סומנו.
הפרוטוקול ננעל.

פרק חדש:
פרוטוקול ישיבה החלטת ועדת מכרזים  ,17/04/2016שעה ,17:00
חברי הועדה:
עבדאללה אבו שריקי – חבר ועדה
חליל אבו מחארב -חבר ועדה
ח'אלד אלסאנע -חבר הועדה
משתתפים:
זיאד אלסאנע -יועמ"ש המועצה
סלימאן אלבדור  -מזכיר המועצה
גלית בוקרה -נציגת הנדסה
החלטה:
מכרז מס' 3/2016
הוגשו שתי הצעות ,הועדה מחליטה לבחור בהצעה הזולה ביותר ,ההצעה הזוכה של
ש.מ.ב בע"מ ע"ס  213,202.46כולל מע"מ לפי הנחה בשיעור של  ,18%המציע עומד
בכל תנאי הסף של המכרז.
החלטה:
מכרז מס' 1/2016
הועדה החליטה לקבל את ההצעה הזולה ביותר ש.מ.פ בנייה ופיתוח בע"מ ע"ס
 276,503.95אלש"ח.
המציע עומד בתנאי הסף של המכרז ובין והצעה זאת היא הנמוכה והזולה ביותר בין
שלושת ההצעות שהתקבלו למכרז.
ח'אלד -באחת הישיבות אצל ראש המועצה ,הגזבר ציין שהכסף הזה מיועד אך ורק
למשרדי גביה ללא שיפוץ בניין המועצה.
החלטה:
מכרז מס' 4/2016
הוגשו  3הצעות למכרז ,הועדה מחליטה לבחור בהצעה הזולה ביותר ,הצעת הסוללים
אספלט קירצוף ופיתוח בע"מ ,הצעה ע"ס  ₪ 329,442.00לפי הנחה בשיעור של
 ,28.4%הינה ההצעה הזולה ביותר ולכן נבחרה ,המציע עומד בכל תנאי הסף של
המכרז.

