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יזם בחירת - 06/12 ב מכרז :הדיון הגדרת

:ההתקשרות נושא מכרז: מחיר :אומדן

i לאני אורי פלוטנו, אלכס אדיה. אייל שטאוכר, עמית עו״י ברלוביץ, ניד שוחט. גבי :נוכחים ועדה חברי
בודה רועי ארצי. יאיר :משקיפים !
1

אחר  : / זוכה קבלן בחירת / קבלני למכרז יציאה מתכנן/ בחירת *

המוקדם התהליך תאור

 נדרשים סף תנאי
המלצה

השוואה טכלת

מ, ס/ * מ

 ביחס ההצעה
לאוסדץ ההצעה סבזם ש ה מגי ההצע

;ro w 0
1

דיון/החלטה תמצית

i

מהנים ופן ת״א במחוז לעבודה האזורי הדין בית ונשיאת המשפט בתי מנהל גם זומנו אליו רחב בפורום דיון קיימה הוועדה

בת־ים. העיד |

 ההצגות בתום התיכנונית. הצעתו והצגת להצגתו שעה חצי ניתנה מהם אתר לכל כאשר המציעים הופיעו הוועדה בפני !

 אחת מכל המשנה וועדת התרשמות את האיכותי הציון למתן המשנה וועדת מציג שלסקי דדד אדריכל הציג בו דיון התקיים [

 הדיון בית ונשיאת המשפט בתי מנהל הביעו מפן לאחר המשנה. ועדת צוות ידי על להם שניתן הניקור ואת מההצעות ואחת !

להצעות. עמדתם את בת-ים העיר ומהנדס לעבודה חאוורי |

 המשפט בתי מנהל עמדת את שמיעתה ולאחר בלבד הוועדה חברי בפורום הוועדה נשארה הרחב. בפורום הדיון בתום |

 המהיר. מעטפות את ולפתוח חמשנה וועדת המלצת את לאשר הוועדה מחליטה בת-ים. וזעיר מהנדס וכן המחוזי ונשיאת

מש״ח 2.25 אומדן התוצאות: להלן

מש׳׳ח. 2.335007 הצעת מש״ח, 2.418 אשטרוס הצעת מש״ח. 4.094 הצעת מש״ח, 2.37 הצעת

02-5317111טל': 13185 ת.ד 91131 ירושלים 1 קפלן רח'
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ישראל מדינת
 הכללי החשב אגף * האוצר משרד

משפט ובחי ממשלה קריות של ובינוי תכנון של בנושאים ההתקשרויות ועדת

:הציונים טבלת להלן

m m אשטרום

100% לפי מחיר ניקוד 98.52 100 57.02 96.57

40% לפי המחיר 39.41 40 22.81 38.63

100% לפי האיכותי הציון ניקוד 76.4 73.4 71.6 82.4

60% לפי האיכות ניקור 4S.84 44.04 42.96 49.44

המשוקלל הציון 85.25 84.04 65.77 88.07
\

במכרז. כזוכה אשטרום על מכריזה הוועדה

לאמוץ. מאוד קרובות הכספיות שהתוצאות מאחר המציעים עם מו״מ לנחל שלא הוועדה מחליטה כץ במו

02-53171מל':וו 13185 ת.ד 91131 ירושלים ו קפלן רדו׳
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ורכישות התקשחות ראשי: פרק

ם ועדות משני: פרק חי עבודתן1 מנ

7,2.2 הוראה: הר0מ

7.2.2.12.0 :0ופ0 פר0מ

מזמעה יחידח _ שרד/יחידהמ ■
הבינו■ תהלמינ ח-ק’ט0יג1ול שרכ ננסים, יבת0ח j  הכללי החשב אגף צר-האו משרד

*0מ פרוטוקול םגרזימ ועדת םש
 j 12 ובימי לתכנון מיוחדת מכרזים ועדת
I משפט ובתי ממשלח תקריו

תאי*ד ן
30/5/2016

מכרז פרטי

I המכרז שם ! םידווי+שנה( 0מכרז)מ פר0מ 
בירושלים טיםהמשפ משרד בורע נהמב של הק1ותחז הקמה, תמו!. לקי,ח למימון מכח ;7/121

חכחים ועדה חברי

I בוועדה תפקיד משפחה ושם פרטי שם 1 בוועדה תפקיד 1 משפחה ושם פרטי ^שם
חבר פלוטנו אלכם | ש שבדא •ו שוחט גב• :

חבר לאני אורי | חבר ברלוביץ גיר

חבר ן חבר מע*ל0אי ן0ת
מזכיר/מרכז חבר שטאובר עמית

ה1 חברי ד רו ע ד ע שנ

ן בוועדה תפקיד משפחה ושם פרם• שם ן בוועדה תפקיד משפחה ושם פרם׳ שם

ופרה אסףרשם

:1רפ1•צ זר׳ קול501לפר

7,2,2,8מ 7’ס;פ00 ע־גנאיט ף0 ‘׳■-.שלמוח.י.תנא חצעתז בך־קת !ק!ל0"פיז0!פ0 * /0.

ת בהתאם שמעתק. !במקרים המשגה ועדת או המכרדם ועדת יד־ על שביצעה :רהצעות קת!.בד ל1&רזי!!ק * א < ם,!:תנ לן
:׳ ,4. ■ ב on , sזרשוואת >תעזי' ה׳ בזייקת

ההצעות בדיקת טיכום
ר מ! א ב׳ המצורפים הבזיקה ממלי■05פר על 00מבי

ההצעות וניקוד האיכות פרק .בדיקת

94 | בע״מ- וזכיינות נכסיס ישראל אפריקה
 80 י

"88

ההצעות וניקוד המחיר הצעות בדיקת

המציע שם1 הצעה 0מ

כע״מ- וזכיינות נכסים ישראל אפריקה \

מוצע מחיר
5797a000"  
5.661.018  
7 ,524,180

: 6 .885.007

מחיר ניקוד
94.82
“ 1 0 0

| 75.24 
82.22

מישראל אב* המאשר: שם18.12.2013 מ׳ום: בתוקף
3 מתוך 1 עמודהממשלתי הרפש מינהל מנחל המאשר: תפקיד



זוגה ק90 גווירת פרוטוקול :0910 שם
7.2.2 הוראה. פר0מת1רכיש1 .התקשח*™ ראשי: פרק

7.2.2.12.0 :0!פ0 פר0מ!עבודתן מברזים ועדות משני: פרק

משוקלל* ניקוד

משוקלל ניקוד } מחיר ניקוד ן איכות ניקוד |המציע שם(גער. ה '0מ
73 f “  94.82 ! 86.09

בע״מ־ וזכימות נכסים ישראל אפריקה

רז !:0 ר. .במסמכי ער. ג שגד! ר 001 א 'בו־־חיאט

שנפסלו הצעות
לד. •05 ר. חיבת את !לעיי; המכרז משלבי אחד בכל שעפסל! ההצעות נל את !לפים לשוב יש

הפסילה סיבת המציע שם הצעה *0מ ן
H H H h נקודות 70מ- נמוך האיכות ציון ............... 5

.7,4.13.1.0 ;00 ..,פסילת; הודעה.על.“ ,0ו!פ0ל .בהתאם ■ישלח; שנפסל! ק־ם$0ל עזת !ו׳

המכרזים ועדת החלטת

 7.4.ו a '00 הרבחל פק.0ה בחררת על המנירדם !עדתnu7rwv ס,”תכ ואת בר־! חכיפורועת להנחיית בהתאם בע0י

הזוכות ההצעות פירוט
גרת0מ מכרז של במקרה m ל־ם0;פקים'0 בר0מ בין ה הזב״ פש:ל של במקרר- לפרח יע

ניקודהמציע שם ן הצעח '0מ
משוקלל

הערות

קה ן2 ! שראל אפרי ם י סי I המציעה הוזמנה אלי! שימוע לתוצאות כפוף I 97.6 ! נכ
תוז | מו ״ כי מ ״ ע [   .    | | ___  ב

,4,14.1.0 :0מ עלדני־ה״. "ה־דעה .0לט!בי בהתאם ״ישלח! רזוכים לספקים ה־דע;רנ

וכל( שליש* )שני, פיות1כחל שנבחרו ההצעות ט1פיר

 ניקוד
משוקלל

הערות

 .4.14.3.0 00 ',,;!־!ל!פ פק0כ a־vm! ה,־זכ א׳ על "וחדער. .0!פ0ל בהתאם ״של!־!! החלופיים לספקים לעדעחז

זכו שלא ההצעות פירוט

 הערות | ניקוד |
I 1 משוקלל
: 77.14 I

.o' 0 7.4.14.2מ /,זכ׳יה אי על ר׳!דע:ז’.."0!פ0ל ב!־,תאם ■ישלה• זכייה א.־־ ותדע־ת

O המכרז את !לבטל מההצע!ת במי לבחור שלא החליטה הו!עדה

שנקבע! המידה •״:*•־נ עב־'■ המכרז לע!רך ריתרוגות מירי אח המעניקה ההצעה ן1)פג הוועדה להחלטות ונימוקים דיון

הכללי נ ,התש

ף ק ו ת .18 :0מ*ו ב §| 2.ד1עמ י12.2013 £ ׳3מ

h t tp : / / ta k a m .m o f .g o v .i l
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ם 0 ש 9 1 0: 1 ו3 ל0־ ו ק «1ו ר י ז ק0 ו ה פ נ ו ז

7.2.2 ה!ראח: פר0מורכישות התקשרויות :,ראש פרק

7.2.2.12.0 :0טוה פר0מ!עבודת{ מכרזים ועחת משני: פרק

ת. מנ במבירר.(( ביותר היקרה )או ביומו הזולי. ההצעה ב

! ותוזכימ 0נכסי לישרא אפר*קה חברת לש קללשוהמ דרקו ה כ׳ נמצא המחיר צעותה מעטפות חתי ת פ חרלא
 ! ה גבו שיעורג רזיםהמכ ועדת של מד! מחאו ותתח ההחבר של המחיר הצעת את,ז עם ביותר, ר. גם ה הוא ע״מב :

 : עדההוו ה0ליכח,החבמ ;א תבחובר 5.12 עיף0ל התאםוב ת,זא לאור (25%) במכרז המותר ר.ריגהח שיעורמ
 | ע1חשימ ע1ביצ לאחר מד).1מהא גהריהח תא חעד11ל ירלהסב תידרש היא וב ע1לשימ ברההח ציג■נ את לזמן

'     _____________________ הזוכה. צעההה דברב לטההח לתתקב \ ״

 בהתאם המנת. לעורן תרומת :ה מירב את רמענ־קה .ריותר.. הגבוה הדעת בעלת שאעה בהצעה המכרז׳ם ועדת. נחרה שבו במקרה
7 2:10,0 '0מ שימוע". או בירור !ק!ל0פר!;: .0!ם0 ]ראה nr למציע ע1ש׳מ הליך הוועדה תבצע המנרד במ&מכי שנקבע! המידה לאמות :2\

עדה1ר,ו חגרי חתימת

שג I ראש יושג ר f ר01נ חגר משפט• י»עץ ! 1ניג0 או ח ף0נו חגר וי0נו חג

■[/ תאריך
-■H חתימה

18.12.2013 מיום: בתוקף

h,החעינהכר־ t tp : / / ta k a m .m o f .g o v .i l
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ביחד/שימוע פרוטוקול :0910 ש□
7.2.2 הוראה: מספר ורכישות התקשרויות ראשי: פרק

7.2,2.10.0 טופס: פר0מ ועבודת} מכרזים !עדות משני: פרק

..............................־־־ זמינהמ היחיד _____ משרד/יחידה
־ י מ בי ר■ ת ל ח ♦נ מ - ה !710 0 גי1ל 1 ש רג ,סיםנכ חטיבת 1   הכללי החשב אגף האוצר- ח־מש
תאריך ! '0מ פרוטוקול | __________מכרזים ועדת שם

I ־ 6/6/2016 ! ” י 13 ובינוי לתכנון מיוחדת מכרזים ועדת ...........
j טמשפ ובתי ממשלה קריות  ; I

מכרז פרטי
̂שנר,0 ,)מם מכרז פר0 מ ] ........; ■ ־־־־"....י ■ . המכרז שם j (ידורי-
1 7712 j המשפנ^םובירושלעבור־משרד^ מבנה של ותחזוקה קמה,ה תכנון, חלק/ למימון מכח^

נוכחים ועדה חברי
ועדה1ב תפקיד משפחה ושם פרטי שם בוועדה תפקיד משפחה 0ש1 פרט* שם

חבר 1פלוטנ אלכס ראש יושב שוחט גבי
חבר לאני אור» חבר ברלוביץ ניר
חבר חבר איסמעיל ן0ח

P מזכיר/מרכז | חבר שטאובר עמית 1

הופר ף0א ! ערשם

המציע ,פרט

הבירור/שימוע »בת I__0_______המציע שם הצעה מם'
ים0נכ ישראל אפריקה במכרז המותר החריגה משיערו גבוה בשיעור מהאומדן חריגה \ מ״בע (זכ״נןת

מ1 |1ד* יט(30ט 0’',חומו־0ד־ונ־ לשלב )גית! קים1ני

 כל של פרוס הציגה החברה שלה ההצעה במסגרת המכרז דרישות כל את בחשבון לקחה היא האם כשאלה החברה
 החברה שהציגה והמצגת השימוע סיכום בנושא הוועדה חברי שאלות על והשיבה בחשבון. ידה על שנלקחו המרכיבים

 שניתן למחיר התחייבותה ני לחברה הבהיר הוועדה של המשפטי היועץ כך. על נוסף זה לפרוטוקול כנספח מצורפים
למסמכי בהתאם נ׳ ידיעה תחת היא הצעתה במסגרת

זה. בענ״ן הממשלה והחלטת מ התני להוראת בהתאם והפל זרים עובדים הפרוייקט במסגרת להעסיק לה אסור המנרז

הוועדה החלטת

במסגרת הפרויקט עלויות כלל את בחשבון לקתה היא וכי המכרז לדרישות היטב מודעת החברה כ׳ השתכנעה הוועדה
 j רק גבוהה במכרז 1 הצעה דן.מהאומ נמוכות היו במכרז אחרות המחיר ת1הצע גם כך, על נוסף שנתנה המחיר הצעת
ידה! על שהוצע במחיר בהתח״בותיה לעמוד תוכל החברה כ׳ סבורה הוועדה זאת, לאור .2 הצעה של המחיר מהצעת במעט

אפריקה חברת לש הצעתה על להכריז הוועדה ליטהמח 30/5/2Q16 ביום בוועדה שאושרה במכח דהניקו לטבלת םבהתא ;
 שוחט ביג מר של הנחייתו את בפניה רשמה הוועדה כן, כמו במכרז. כזוכה (2 מסי ״ניו)הצעהבע נותוזכ״ סיםנכ ;שראל

זרים. בדים1ע העסקת לעניין זח ובכלל המנח בתנאי החברה לעמידת בפרוייקט ביקורות לעריכת הניהול לחברת

הוועדה חבר* חתימת

סף1נ חבר | ף0גו חבר 1 נוסף חבר | משפטי *ועץ נציגו או חשב ראש *ושב
לאני אור׳ פלוטנב אלנס ; ברלוביץ ניר j שטאובר עמית איטמעיל חסן חט1ש גבי שם

1 חתימה
1ן

: • / ׳ < ־ :....1 ;

18.12.2013 מיום: בתוקף
מישראל אב* המאשר שם
1 מתוך 1 עמודהממשלתי הרכש מינהל מנחל המאשר: קידתפ



ישראל מדינת
 הכללי החשב אגף ־ האוצר משרד

ס9מש ונול ממשלח קריות של ובינוי תכנון של בנושאים ההתקשרויות ועדת

65/16 מסי פרוטוקול

לדיון תנושא על מידע
 ירושלים מחוזית קריה : הפרויקט שט

תקציבית: תקנה

4/7/16 : תאריך

זיכה בחירת : הדיון הגדרת

: ההתקשרות נושא מכרו: מחיר :אומדן

פלוטנו אלכס אריה, אייל לייטון, יעקב -ד עו׳ כרלוביץ, ניד שוחט, גבי :נוכחים ועדה חברי
הופר אסף ארצי, יאיר משקיפים;

המוקדם התהליך תאורכ

נדרשים סף תנאי
המלצה

השוואה טבלת
 ביד!& ההצעה

לאומץ ההזמה סכום ההצנעה פגיש גש'5

0
1

דיון/החלטה תמצית

 לבנק, מספקת וקםמן-גוברץ-גבע תבדת לפיו

ני מחליטה הוועדה הנדסיים, שירותים ,

 המציע מענה הוצג הוועדה בפני .1

 למימון התקשרה איתו

עניינים, לניגוד חשש אין זה במקרה

חברת עם ופיקוח ניהול כסוג עבודה קשרי קיימיס למציע לפיו המציע מענה הוצג הוועדה בפני .2

 להודיע יש ולכן ענימיס לניגוד חשש קיים זה במקרה כי מחליטה הוועדה פרויקטים, במספר וקםמן־גובריןיגבע

 ניגוד של קיומו מניעת לעניין הוראות האוצר משרד של המשפטי היועץ יגבש הזוכה, על ההכרזה עם כי למציע

עניינים,

 וקסמן־גוברין־גבע משרד עם המציעים של העניינים ניגוד לעניין הבדיקה ומיצוי האיכותי הציון למתן בהמשך .3

 של המעטפה למעט המציעים של הכספית ההצעה מעטפות נפתחו האוצר, משרד מטעם הפרויקט לניהול שנבחר

האומדן. מעטפת וכן הנדרש, האיכותי המינימלי הציון את קיבל שלא חכרת 3 מם׳ מציע

ויה. 10,040,000 הינד הרבעוני התשלום בגיי האומדן
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ישראל מדינת
הכללי החשב אגף - האוצר משרד

משפט ובתי ממשלה קריות של ובינוי תכנון של בנושאים ההתקשרויות ועדת

אהמציעים מחיר הצעות פירוט טבלת להלן ל והציון האיכותי הניקוד המחיר, הצעות בגין הניקוד מע״מ(, )ל

המשוקלל

■ ■ M t
2 מציע

ישראל אפריקה
& מציע 5 מציע 4 מציע 3 מציע 1 מציע

15,988,300 9,999,999 12,323,400 נפסל 9,591,818 8,247,000
 כספית הצעה

)₪(
51.58 82.47 66.92 נפסל : 85.98 100.00 מחיר איו!

84.20 83.00 87.40 84.40 58.40 83.20 אימת ציון

61.37 82.63 73.07 נפסל ! 85.51 94.96 I משוקלל ציון

במכת. הזוכה היא כי מחליטה הוועדה בע״מ נכסים אפ׳׳י שקיבלה ביותר הגבוה המשוקלל לציוץ בהמשך .4
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