
  בע"מ     יונה     כפר     לפיתוח     הכלכלית     החברה
 

  6/10/2021     מיום  6  מס'       המכרזים     וועדת     ישיבת     פרוטוקול

נוכחים:
. אלי דיגאיעל שרטוב; אדווה קלמנוביץ;

משקיפים:
    ש., יועמ"בת חן גלעם ברתנא עו"ד ; יתעדי אליאס, מנכ"ל

  יונה     בכפר     תשתיות     ותיקוני     עפר, פיתוח, שדרוג     עבודות     לביצוע     21/  5      מסגרת     מכרז

רקע:

    ברתנא-     גלעם     חן     בת     עו"ד

התכנסה30/8/2021 ביום.1 של גם ההצעות כל בדיקת את ואישרה המכרזים ועדת  

המכרז. בהתאם כדרישת נפרדת במעטפה הכספית הצעתם את הגישו לא מציעים, אשר

ידינו. על נבדקו הסף בתנאי המציעים עמידת המכרזים ועדת להחלטת

בפניכם.  מונחת הסף בתנאי לעמידת בנוגע מרכזת דעת וחוות ההצעות בדיקת סיכום.2

מסמכים השלמות לקבלת המציעים לכל פניה נערכה ההצעות של ראשונה בדיקה לאחר.3

פנינו1/9/2021הסף. ב- בתנאי לעמידתם בנוגע והבהרות השלמות של ראשון בסבב  

.9/9/2021 ביום ראשונה פנייה נערכה חמוס ראאיף זעבי מציעים, למציע לארבעה

ופיתוח לבניה חברה יעז המציעים הצעות כי המציעים, נמצא התייחסות קבלת לאחר

למכרז.  הסף בתנאי עומדות בע"מ ופיתוח אחזקה חקלאות וראז בע"מ

בהצעותיהם.  פגם שנותר המציעים לשלושת נוספת פנייה  נערכה29/9/2021 ביום.4

מזכירת מול מהחברה. מבדיקה והשנייה הראשונה לפנייה הגיבו חבושה- לא חן המציע.5

מסמכים הציג התייחסות. משלא הגיש לא המיילים, אך שני את קיבל החברה, המציע

בתנאי עמידה אי בשל הצעתו את לפסול ממליצים אנחנו הסף בתנאי בעמידתו התומכים

.4.1.6-4.1.7 ו- 4.1.3- 4.1.2 בסעיפים הקבועים הסף

האחרון במועד בתוקף המס מרשויות מסמכים העביר חמוס- לא ראאיף זעבי המציע.6

הסף בתנאי עומד לא . בנוסף, המציע2020 בשנת שפקעו מסמכים אלא הצעות להגשת

. 4.1.6-4.1.7 בסעיפים הקבועים המקצועיים

למכרז. הסף בתנאי עמידה אי בשל אלו מציעים לפסול היא לכן, המלצתנו
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המסמכים את בע"מ הנדסה סילס המציע  הגיש29/9/2021 מיום החכ"ל פניית לאחר.7

מהגופים ביצוע אישורי הגיש וכן הסף בתנאי עמידתו להוכחת הנדרשים והאישורים

למכרז.  הסף בתנאי עומדת כנדרש. והצעתם הציבוריים

  החלטה:     הצעת

חמוס ראאיף ו-זעבי בע"מ ופיתוח בינוי הנדסה יעקב חבושה חן של ההצעות את לפסול.8

לעיל. כמפורט למכרז הסף בתנאי עמידה אי  בע"מ, בשל11

אחזקה חקלאות בע"מ, ראז ופיתוח לבניה חברה יעז המציעים עמידת את לאשר.9

האיכות רכיב לבדיקת ולהתקדם למכרז הסף בתנאי בע"מ הנדסה סילס, בע"מ ופיתוח

אלו.  הצעות של

החלטה:

אחד.  פה מאושר

 

  הועדה:     חברי     חתימת

___________________________________________

אישור יו"ר הדירקטוריון- גב' שושי כחלון-כידור

, כמפורט דלעיל6/10/21אני מאשרת את המלצות וועדת המכרזים מיום 

___________________________
תאריך                     

חתימה
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