
 

 

תש"ף  אלול,   כ"ו 
 2020ספטמבר,    15

 0470-20-ארסימוכין:  
 

 לכבוד
 יועציםועדת 

 מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב
 

 א.ג.נ.,
 

   –05/2020מס'  פנייה להצעות מחיר בעניין  עיםהשוואת מציהנדון: 
 נוי פסולת מערך פימת להקייעוץ ותי ירהזמנה להציע הצעות למתן ש

 במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב 
 

 

 . מעטפות 2 וצעה פתיחת מעטפות. נמצאו ב 31.8.2020יום ב .1
   ע"מ ולל מכלא  ₪ 69,900בסך ע"מ ותכנון אקולוגי בפורטל ייעוץ –מציעה א' 
 לא כולל מע"מ   ₪ 000138,בסך   "מ ד.ה.ב מד בע  -מציעה ב'  

 

 .  ותנאי הסף בפרט, נבחנו ונבדקו על ידי הח"מ  הההצע .2

ייעוץ ותכנון בע"מ לא הגיש בה • דה בתנאי  צעתו מסמכים המעידים על עמיהמציע פורטל 
 .  1ג. 3סף מספר 

 .  3ג3סעיף  ו 2ב3סעיף בהצעתו מסמכים להוכחת ע"מ לא הגיש ב מד ב.המציע ד.ה •

 

 אולם חברת   ם כאמור לעיללהשלמת המסמכי למציעים נעשתה פנייה  אמור  לצורך הוכחת ה .3
בעל תואר  ,  מציעבשכיר  לעניין " מציע או    ידים על עמידתה בתנאי הסףלא הגישה מסמכים המע 

   , ומכאן כי אינו עומד בתנאי סף. בה, גאוגרפיה או איכות הסביבהת סביאקדמי בהנדס

 

 ת מסמכים כאמור לעיל: לאחר השלמ להלן ניתוח עמידת המציעים בתנאי הסף  .4
 

ד.ה.ב. מד בע"מ פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מהתנאי

עוסק מורשה לצורך מע"מ מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל 

אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה
כן כן

מציע שעומד בתנאי חוק עסקאטות גופים ציבוריים 

התשל"ו- 1976 כמפורט בתצהיר ואישור המצורפים 

למסמכי הפניה כנספחים ב'3-ב'4

כןכן

המציע או עובד שכיר במציע )ככל ומדובר בתאגיד( בעל 

תואר אקדמי בהנדסת סביבה גאוגרפיה או איכות הסביבה
כן לא

המציע בעל ניסיון חוכח בביצוע לפחות 3 סקרי מיפוי סוגי 

פסולת וכמויות כמו פסולת מעורבת, פסולת גושית גזם 
כן כן

המציע הינו בעל ניסיון בהכת לפחות 3 מכרזי פינוי פסולת לרשות 

מקומית/ מועצה אזורית ב-5 שנים האחרונות
כן כן

 



 

 

ממשקלה    70%הוא: מחיר ההצעה יהווה    פניהבחירת ההצעה הזוכה כפי שנקבע במסמכי ה   מנגנון .5
 הנותרים יינתנו לאיכות המציע והצעתו.   30% -ו

 

 ניקוד מדדי האיכות: פירוט  .6

ד.ה.ב. מד בע"מ ניקוד מקסימליפרמטר פרמטר

מספר סקרי מיפוי סוגי פסולת וכמויות 

כמו פסולת מעורבת פסולת גושית 

פסולת בניה וכד', התאמת כלי אצירה 

לפינוי פסולת ברשות מקומית /מועצה 

אזורית ב-5 שנים אחרונות. יינתן ניקוד 

רק עבור כל סקר נוסף מעבר ל-3 

סקרים שנדרשו בתנאי הסף ג2.

1010 נק'

התרשמות מהמלצות בפרויקטים 

שנעשו בתחום הכנה וליווי מכרז של 

פינוי פסולת ברשויות מקומיות

1010 נק'

המציע הינו בעל ניסיון הכנת לפחות 

3 מכרזי פינוי פסולת לרשות מקומית/ 

מועצה אזורית ב-5 שנים האחרונות. 

יינתן ניקוד רק עבור כל מכרז נוסף 

מעבר ל-3 מכרזים שנדרשו בתנאי 

הסף 3ג.

1010 נק'

3030סה"כ ניקוד איכות 

הערכת כישורים 

מויעולות של המציע 

והיועץ המוצע למתן 

שירותי ייעוץ בהקמת 

מערך לפינוי פסולת 

במועצה

 
 : ניקוד ההצעות סה"כ   .7

 

הצעת מחיר

138,000100 ₪ ד.ה.ב מד בע"מ

סה"כ ניקוד ההצעה

70

 שם מציע

30

ניקוד מדד איכות-30% ניקוד מדד מחיר- 70%

 
מידתה  לאור אי ע "גי ץ ותכנון אקולו" פורטל ייעוהיא לפסול את חברת ור, המלצתי מהא לאור  .8

  .מד בע"מ כהצעה הזוכה ל חברת ד.ה.בשהצעתה להכריז על בתנאי הסף, ו
      
                   

 , בברכה 

 
 אלכסנדר רודינסקי                       
 מנהל תפעול ולוגיסטיקה                              

 
 העתקים:

 הסכמים והתקשרויות, מועצה. רכזת   –ב' חן מויאל ג
 כש, מועצה.ררכזת  –ום נח גב' טל
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