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נוספים:
מר קובי זרקא –מהנדס המועצה
קבלנים.
מר חיים סגרון.

משתתפים:
מר יהודה דיין – יו"ר הוועדה.
מר מאיר ביטון – חבר הוועדה.
מר חיים עמיר – חבר הוועדה.

 .1הצעות מחיר – מתקן מיניפיץ
התקבלו שתי הצעות:
א .דשא עוז – הגיש ערבות בסך  ₪ 9,000עד .22/4/15
סה"כ ההצעה –  ₪ 141,010כולל מע"מ.
קובי – מבקש מהקבלן הנוכח לדעת מה הרקע והנסיון?
עמית – יושבים באשדוד ,בשלוש השנים האחרונות מתקינים ומייצרים את המסגרות
והדשא ,נותנים את כל המתקן לפי דרישות משכ"ל.
ב .גנית פארק – הגיש ערבות בסך  ₪ 9,000עד .22/4/15
סה"כ ההצעה  ₪ 154,438כולל מע"מ.
 .2מכרז פומבי  – 61/2015תשתיות למגרש מיניפיץ
התקבלה הצעה אחת:
מוקטרן מוחמד – הגיש ערבות בסך  ₪ 9,000עד .21/4/15
סה"כ ההצעה –  ₪ 247,527כולל מע"מ.
אומדן  :לתשתיות  ₪ 254,154כולל מע"מ.
למתקן.₪ 177,000 :
 .3מכרזים  – 32-35/2014רמת כורזים.
קובי ב 29/7/2014-התקיימה פתיחה למכרזים אלה ,לאחרונה התקבלו תקציבי מפעל
הפיס ולכן נדרשת החלטה כדי לבצע את העבודות במהלך חופשת הפסח וחופשת הקיץ.
הגשה טבלת השוואה לכל המכרזים.
א .מכרז פומבי  – 32/2014עבודות חשמל בבי"ס "רמת כורזים" – החלטה
ההצעה הזולה הינה של י.שפע –  ₪ 29,854כולל מע"מ.
הערה :עוז מערכות לא שילם עבור ההשתתפות במכרז.
החלטה :הוועדה ממליצה לקבל את הצעת י .שפע בסך  ₪ 29,854כולל מע"מ.

\C:\Users\MimiR\Desktopפרוטוקולים\פרוטוקול ועדת מכרזים .doc12015

ב .מכרז פומבי  – 33/2014עבודות צביעה בבי"ס "רמת כורזים"
ההצעה הזולה הינה של שמעון אהרון בסך  ₪ 134,177כולל מע"מ.
החלטה :הוועדה ממליצה לקבל את הצעת שמעון אהרון בסך  ₪ 134,177כולל מע"מ.
ג – 34/2014 .עבודות חיפוי בי"ס "רמת כורזים"
ההצעה הזולה הינה של שמעון אהרון בסך  ₪ 156,763כולל מע"מ.
החלטה :הוועדה ממליצה לקבל את הצעת שמעון אהרון בסך  ₪ 156,763כולל מע"מ.
ד – 35/2014 .עבודות פיתוח בבי"ס רמת כורזים
ההצעה הזולה הינה של יעקב שפע בסך  ₪ 80,476כולל מע"מ.
החלטה :הוועדה ממליצה לקבל את הצעת י .שפע בסך  ₪ 80,476כולל מע"מ.
 .4מכרז  – 37/2014תחנות המתנה ביישובי המועצה – הגדלת חוזה
קובי – הוועדה אישרה את הצעת גנית פארק בסך  , ₪ 208,000לתחנות ההסעה בתוך
יישובי המועצה .לאחרונה אושרה כניסת אוטובוסים מרמת הגולן ליישובים הדרומיים.
התקבלה תוספת תקציב ,מבקש את אישור הוועדה להגדלת החוזה עם הקבלן בסך
. ₪ 104,159
החלטה :הוועדה ממליצה להגדיל את ההסכם עם הקבלן בסכום של .₪ 104,150

הפרוטוקול אושר ונחתם ביום ____ _____6.2.15ע"י

______________________
יהודה דיין ,יו"ר ועדת מכרזים

_____________________
בני בן מובחר ,ראש המועצה
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