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 שלום רב,

 

  חברת ורד ו.מ. בע"מ התקשרות עם -פינוי אשפה משולב  - 07.2020פומבי  מכרזהנדון: 

 

 כללי:

פומבי לקבלת הצעות מחיר לשירותי איסוף פסולת, פסולת מועצה אזורית עמק יזרעאל פרסמה מכרז 

 למחזור והטמנת פסולת. המכרז כלל  שירותים שונים הניתנים על ידי חברות שונות.

למועצה  12.10.20חברת ע. י. ר. לאיכות הסביבה, שזכתה במכרז לפינוי פחים כתומים, הודיעה ביום 

עה לקשיים כלכליים ולא תוכל להמשיך ולפנות את הפחים הכתומים. החברה ביקשה שהיא נקל

 להשתחרר מהחוזה והמועצה נעתרה לבקשתה.

לפרק הרלבנטי במכרז )פחים כתומים( הוגשו שתי הצעות נוספות, של חברת וליד חבשי בע"מ ושל 

ד חבשי נפסלה כיוון שלא הצעתה של חברת ולי –חברת ורד ו. מ. בע"מ. שתי ההצעות נפסלו על הסף 

עמדה בתנאי הסף.  הצעתה של ורד ו. מ. נפסלה כיוון שהציעה מחיר גבוה ממחיר המקסימום שנקבע 

 על ידי תאגיד תמיר. 

של  מחיר מקסימום סוג השירות/חברה
 ע.י.ר לאיכות הסביבה ורד ו.מ. בע"מ תאגיד תמיר

 ₪  6.5 ₪  8 ₪  6.5 360הנפת פח כתום 
 ₪  13 ₪  19 ₪  13 1100 הנפת פח כתום

נפסל על ידי ועדת  __ תוצאות ועדת מכרזים
 מכרזים

 אושר על ידי ועדת מכרזים 

 

מוכנה להשוות את המחיר למחיר המקסימום שהוצג על ידי תאגיד תמיר ועל בע"מ חברת ורד ו. מ. 

, מהנימוקים ללא מכרזכן אנו סבורים שבנסיבות העניין נכון יהיה להתקשר עם חברת ורד ו. מ. 

 הבאים: 

יתה היחידה שהתעניינה ילמעשה, מלבד חברת ע. י. ר., ש"פרשה מהמרוץ", חברת ורד ו. מ. ה .1

 בביצוע העבודה ועמדה בתנאי הסף. 

כך  -מחיר היעד נקבע על ידו תאגיד תמיר הינו הגוף שמשלם בגין פינוי הפחים הכתומים.  .2

  שאין תחרות על המחיר.

הליך שאורך מספר חודשים, וזאת לאחר שהמכרז הקודם התעכב  יציאה למכרז חדש משמעה .3

 מעל חצי שנה.

, פסולת אריזותבע"מ לפינוי  ורד ו.מ.לפיכך, אני ממליץ למליאת המועצה לאשר התקשרות עם חברת 

, מאחר שבנסיבות העניין עריכת מכרז נוסף לא תביא מקסימום של תאגיד תמירללא מכרז, במחיר 

 .25.10.20 -ושרה על ידי ועדת המכרזים בי זו אתהמלצתועלת. 

 .מצ"ב אישור ראש המועצה 

 ברכהב

 אסף אליה

 מנהל אגף איכות הסביבה


