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 28/11/2021   מיום  20פרוטוקול  וועדת מכרזים מס' 

 
 נוכחים: 

 
  :בזום-מכרזים ועדת חברי
  ועדת מכרזיםחבר -רוטאסף 

 חבר ועדת מכרזים-איציק אבוטבול
 חבר ועדת מכרזים -אייל פינס

 
 :משתתפים

 גזברית המועצה -נטע לי אביטל
 יועמ"ש המועצה -אולגה גונן

 מכרזי הנדסה -ליאת ניר אברהם
 רכז פרויקטים-יוגב אזולאי

 מנהל מחלקת בטחון-נועם רז
 

 15:30שעת התחלת הישיבה   
 15:45  סיום  שעת

 
 

 סדר יום:
 

 :יםמכרז סגירת
 

  השלמת מדרכות במושב נבטים -19ה//2021
 למוקד המועצה  kvmהקמת מערכת -18ב//2021

 
  



 
 

 
 

 השלמת מדרכות במושב נבטים-19ה//2021מכרז  סגירת
מעטפת אומדן 1 מעטפות + 4 נמצאובפתיחת התיבה   

מס' 
 סידורי

 תערבות בנקאי שם המציע
30,000  ₪

14/02/2022 

הצעה כולל 
 מע"מ

 ₪  862,056 ערבות  טלרן  1

 ₪  925,341 ערבות  א.ס.אלענמי בע"מ  2

מ.ע.חופרי שוקת  3
 בע"מ 

 ₪  703,731.60 ערבות 

א.ב.מבנה מובילי  4
 ערוער בע"מ 

 ₪  808,872.48 ערבות 

 ₪  755,718.21  אומדן  5

 
הקבלן מ.ע.חופרי שוקת בע"מ אינו מוכר למועצה, נעשה בירור מול מועצות דיון : 

אחרות וקיבלנו המלצות חמות עליו. כמו כן, בוצעה לו שיחת הבהרה עשה רושם 
ראשוני טוב והנו עומד אחר הצעתו. לגבי האומדן ננסה לבצע רידוד של העבודות 

 כדי להוזיל עלויות . 
 

מחלקת הנדסה וממליצה לראש המועצה  הוועדה מקבלת את המלצת החלטה:
₪  703,731.60בסך  מ.ע חופרי שוקת בע"מלקבל את ההצעה הזולה ביותר של 

 כזוכה במכרז.
 

 למוקד המועצה  KVMהקמת מערכת  -18ה//2021מכרז  סגירת
מעטפת אומדן 1 + מעטפה אחת  הנמצאבפתיחת התיבה   

מס' 
 סידורי

ערבות  שם המציע
שיק /תבנקאי

₪  5,000 בנקאי 
31/01/2022 

הצעה כולל 
 מע"מ

אבנט מערכות  1
תקשורת ובקרה 

 בע"מ 

₪  135,252 שיק בנקאי 
)בהתאם 

 למפרט(
 ₪  115,000  אומדן  2

 
ללא תמחור שעת  על גבי המפרט, התקבלה הצעה יחידה, המציע תמחר את המערכת

 טכנאי.
  



 
 

 
חברות ,אך התקבלה הצעה אחת. המציע תמחר את המערכת  5-נעשתה פניה לדיון: 

נערכה שיחת הבהרה למציע והתקבלה על גבי המפרט ללא תמחור שעת טכנאי, 
הבהרה מצידו כי המחירים הם כפי שמופיע במפרט וללא עלות שעת טכנאי 

 כמתחייב מהוראות המכרז. 
ומומלץ על ידה, על כן ממליצים  המציע מוכר למועצה שעבדה עימו לאורך השנים,

 לאשר את ההצעה על אף שהיא הצעה יחידה.
 .18%-ההצעה גבוהה מהאומדן בכ

 
 

וממליצה לראש המועצה לקבל  בטחוןהוועדה מקבלת את המלצת מחלקת החלטה: 
 כזוכה במכרז. אבנט מערכות תקשורת ובקרה בע"מאת ההצעה של 

 

רוטאסף   

 

 אייל פינס 

 

 איציק אבוטבול 

 


