
 

  

  

  

7.9.2016  

  

  

  :לכבוד

  חברי וועדת המכרזים

  מי מגידו

  

מערכת הולכת שפכים למכון טיהור השפכים  – 10/2016מכרז הדון: 
"מבוא כרמל" ומערכת הולכת קולחים ממכון טיהור השפכים לקיבוץ 

  עין השופט, חלק א'

  דעת.הלן חוות עמידת המציעים, במכרז שבדון, על פי תאי הסף שקבעו במכרז, לה להלן בחית

  כללי

מרקר - דהבעיתון  12/8/2016המכרז להחת קווי שפכים וקווי קולחים פורסם ביום  .1

. כמו כן המכרז הופץ במסגרת "יפעת מכרזים" לקבלים שוים, וכן רצוי ומצויובמקומון 

שלחה הודעה להתאחדות הקבלים על מת שהם יביאו לידיעת החברים בערוצי ההפצה 

 ];מודעת המכרז –ספח א' ה על המכרז. [שלהם את הידיע

המסמכים ועדו לעיון  consultigng.co.il-www.almaמסמכי המכרז לעיון הועלו לאתר  .2

ועל מת להגיש את בלבד ובחית הכדאיות ועמידה בתאי סף של מציעים פוטציאלים, 

 וש את מסמכי המכרז מאשכול כספים של המועצה האזורית מגידו.המכרז היה צורך לרכ

עותק מפרוטוקול  –[ספח ב' התקיים מפגש מציעים במשרדי המועצה  21.8.2016ביום  .3

 ;מפגש המציעים]

 ;12:00בשעה  06/09/2016המועד האחרון להגשת הצעות, במכרז שבדון, קבע ליום  .4

5.  קבע במסמכי המכרז, תיבת המכרזיםוכחות  12:30פתחה באותו היום בשעה כפי שוב

פרוטוקול  –' גספח [ההשתתפות לא הוגדרה כחובה.  –המציעים שבחרו להשתתף 

 ;]פתיחת מעטפות



 

 

  
 

מעטפות של  8-ו אומדןשכללה את  המעטפ – מעטפות 9בתיבת המכרזים מצאו  .6

הה החה  (האומדן ידוע והיו המחירים שהוצגו בכתב הכמויות, שיטת המכרז מציעיםה

לאחוז חיובי ביחס למחירים בכתבי הכמויות), ההצעות היו של  0בשיעור אחיד בין 

 :המציעים הבאים

 דראושה ערפאן בע"מ; �

 בע"מ; 10אופק אתרים  �

 סלמן והבה וביו בע"מ; �

 בע"מ; 2000מי העמק  �

 בע"מ; 2010ח'מאיסה עבדאללה מוחי  �

 אבו קוש מערכות הדסה בע"מ; �

 בע"מ; ארזים תשתיות הגלבוע �

 מחמוד פאיז זועבי וביו בע"מ. �



 

 

  

  תוצאות המכרז

האומדן עצמו בה על בסיס כתב הכמויות  –מדובר במכרז שהוגדר כ"החה מאומדן"  .7

הקבלן דרש לציין אחוז החה אחיד , שכולל מחירים קבועים מראש, לעבודות הדרשות

 אומדן;מה

 להלן פירוט הצעותיהם של כל אחד מהמציעים: .8

  עשם המצי
תקיות 
  ההצעה

  הערות
אחוז 

  ההחה
מיקום ההצעה (מתוך ההצעות 

  התקיות)

  3  27%    תקיה  דראושה ערפאן בע"מ

 10אופק אתרים 
  בע"מ

  1  33.73%    תקיה

    26.66%  4דרשת השלמה  התקי  סלמן והבהב בע"מ

  2  30.21%    תקיה  בע"מ 2000מי העמק 

ח'מאיסה עבדאללה 
  בע"מ 2010מוחי 

  6  20.1%    תקיה

אבו קוש מערכות 
  הדסה בע"מ

  7  8%    תקיה

ארזים תשתיות 
  הגלבוע בע"מ

  8  10.15%    תקיה

מחמוד פאיז זועבי 
  וביו בע"מ

    22.3%  5דרשת השלמה  תקיה

ת מקרב ההצעו מהאמור לעיל ובהתאם לבדיקה המהלית עולה כי ההצעה הזולה ביותר .9

מי , הצעה של חברת בע"מ 10אופק אתרים היא הצעתה של חברת  התקיות במכרז

מקרב  היה בעלת הצעת המחיר עם אחוז ההחה השי בגובהו בע"מ 2000העמק 

 .ההצעות התקיות במכרז

במסגרתה גם  יתה בעל פה בוועדת המכרזים, חוות דעת של היועץ המשפטי מצורפת .10

אין בכך כדי לגרום לפסלות של הצעתם, ועדת  1.1.2017ום מציעים שהציעו ערבות עד לי

המכרזים הסכימה וקיבלה את דעתו של היועץ המשפטי (בכל מקרה ההצעה הזוכה 

ומשכך גם אם היה  31.12.2016הייתה עם ערבות מכרז לתאריך הקוב במסמכי המכרז 

בכך בכדי לא היה  1.1.2017צורך לפסול את המציעים עם הערבות שהייתה עד ליום 

 לשות את ההחלטה לעיין המציע הזוכה).



 

  

  

  לוועדת המכרזים סיכום והמלצות

(לדעת היועץ המשפטי גם הצעות ששאו תאריך , שמוה ההצעות שהוגשו מצאו תקיות .11

עסקים)  יום שבת שאיו יום 31.12.2016תקיות וכח היותו של יום  1.1.2017ערבות של 

לשות את זהות המציע הזוכה במכרז, הואיל וההצעה בכל מקרה לא היה בכך בכדי 

 הזוכה הייתה תקיה.

, ומשכך זכתה לציון מצאה כזולה ביותר בע"מ 10אופק אתרים הצעתה של חברת  .12

היה בעלת הצעת המחיר עם אחוז  בע"מ 2000מי העמק . הצעתה של חברת המרבי

 10.2כאמור בסעיף  במכרז ייםההחה השי בגובהו, מומלץ להכריז עליה ככשיר מספר ש

למסמכי המכרז, כך שבכל מקרה שבו המציע הזוכה מכל סיבה כלשהי לא יבצע את 

 ;2הפרויקט יתן יהיה בשה הקרובה לבצע את הפרויקט באמצעות כשיר מספר 

(או במקרה  בע"מ 10אופק אתרים המציע  לבצע התקשרות עםמומלץ לועדת המכרזים  .13

אם מכל סיבה שהיא לא יבצע הקבלן  מבע" 2000מי העמק  2עם כשיר מספר  הצורך

  .)הזוכה את הפרויקט

 שצורפו להצעות שהוגשו במסגרת המכרז. ,חוות דעת זו ערכה בהתבסס על המסמכים .14

, מכ"ל ערכה על ידי יגל דויטש ובדקה ואושרה על ידי ארז ימיישל ההצעות הבדיקה 

  .החברה

  



 

  ריכוז תוים:

 מס ח.פ. שם המציע מס"ד
אישור 
מורשי 
 חתימה

יהול 
פקסי 
 חשבוות

יכוי 
מס 

 במקור

קבלן 
רשום 

- 400 

אחד מבין השיים 
התחייבות  לפחות

קבלן 
משה, אם 

 רלווטי

ערבות 
 בקאית

רכישת 
מסמכי 
 המכרז

פרוטוקול 
כס 

 מציעים

תקיות 
 ההצעה?

אחוז 
 ההחה

פרויקט 
אחד 

בגובה 
 הצעתו

שי 
פרויקטים 

 במחצית
 הצעתו

1 
דראושה ערפאן 

 בע"מ
 תקין תקין תקין תקין 512971342

לא 
 רלווטי

 27.00% תקין תקין תקין תקין לא רלווטי תקין

2 
 10אופק אתרים 

 בע"מ
 33.73% תקין תקין תקין תקין לא רלווטי תקין תקין תקין תקין תקין תקין 512986241

3 
סלמאן והבה וביו 

 בע"מ
513115055 

לא 
 תקין

 תקין תקין תקין תקין
לא 

 רלווטי
 26.66% תקין תקין תקין תקין לא רלווטי

4 
 2000מי העמק 
 בע"מ

 30.21% תקין תקין תקין תקין לא רלווטי תקין תקין תקין תקין תקין תקין 512974403

5 
מחאיסה עבדאללה 

 בע"מ 2010מוחי 
 20.10% תקין תקין תקין תקין לא רלווטי תקין תקין תקין תקין תקין תקין 514388842

6 
אבו קוש מערכות 

 הדסה בע"מ
 תקין תקין תקין 513981894

לא 
 תקין

 8.00% תקין תקין תקין תקין לא רלווטי תקין תקין

7 
ארזים תשתיות 

 הגלבוע בע"מ
 10.15% תקין תקין תקין תקין לא רלווטי תקין תקין תקין תקין תקין תקין 513793513

8 
זועבי  מחמוד פאיז

 וביו בע"מ
513925149 

לא 
 תקין

 תקין תקין תקין
לא 
 תקין

 תקין לא רלווטי לא תקין
לא 
 תקין

 22.30% תקין תקין

  .ישור מורשי חתימה: דרש אימות היסיון הקודם וקבלת א1הערה 
 .במידת הצורך, הליקויים הים כאלו היתים להשלמה: 2הערה 

 
  



  



  

 

העתק מודעה  –ספח א 

  12.8.2016מיום 



  

  



  

פרוטקול כס  –ספח ב' 

  מציעים 
  



  

 

פרוטוקול פתיחת  –ספח ג' 

  מעטפות



  

 

  פרוטוקול ועדת מכרזים



  

 

7.9.2016  

  10/2016מכרז פומבי  – פרוקטול ועדת מכרזים

  

  וכחים, חברי ועדת המכרזים:

  מכ"ל מי מגידו – ארז ימיי

  מהדס המועצה האזורית מגידו – ברוך שמיר

  יועץ משפטי לחברה , משרד חיאלי ואח' – עו"ד ליאור חן

  עדרה: מיכל כהן 

  וכחים אחרים: 

  מהל תפעול מי מגידו  –עמית וסבאום 

  

  מהלך הדיון:

  

  המועצה, מיכל כהן, שעדרה מהדיון. הוועדה תכסה ללא גזברית 

  

 מאפשרתקין ו היועץ המשפטי, הקוורום הקיים עו"ד ליאור חן, בהתאם לחוות דעתו של

  לקיים את הישיבה. 

  

ארז ימיי הציג את המכרז (מצורף המסמך עם פרוט חוות הדעת), הדגיש את החשיבות 

  מהיר של הפרויקט. ה ובשקיפות של כלל הליכי המכרז וההכרח בביצוע

  

  :יועלו לאחר הישיבה לאתר האיטרטכולל פרוטוקול זה,  ,כל המסמכים

 consulting.co.il-www.alma   . 

  



  

 

  :על ידי ועדת המכרזים לאחר דיון הוחלט

להכריז על ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר של "אופק  .1

" כהצעה הזוכה (שיעור ההחה מכתב הכמויות היו 10אתרים 

33.73% . ( 

רשאית מי מגידו לבחור במציע  10.2בהתאם לאמור בסעיף  .2

, משכך לבחור 2ורגה במקום השי, ככשיר צעתו דאשר ה

 2) בע"מ כהצעה כשירה מספר 2000בהצעתה של מי העמק (

 ).30.21%(שיעור ההחה מכתב הכמויות היו 

מהצעתם וכן את ערבות  2-3להחזיר לכל המציעים את עותק  .3

בע"מ ומי העמק  10המכרז, זולת המציע הזוכה, אופק אתרים 

מוחזרת אף היא  2ל מציע כשיר ) בע"מ (ערבות המכרז ש2000(

 );2למציע שהוכרז ככשיר 

לאפשר לכל מציע שמעויין בכך לעיין בעותק מההצעות של  .4

 . 2הזוכה במכרז ושל ההצעה של המציעה הכשירה מספר 

  

  

_________________________  

  ארז ימיי  

  

____________________________  

  ברוך שמיר

  



  

  המציעים  

  ראש המועצה האזורית מגידו ויו"ר דירקטוריון מי מגידו; –איציק חולבסקי 

  גזברית , מועצה אזורית מגידו; –רו"ח מיכל כהן 

  מכ"ל, פלגי מים חברת המים; –צפריר סופר 

  מתכן , פלגי מים חברת המים  –סער כהן 

  ;www.alma-consulting.co.ilאתר האיטרט 

 


