
 

 

 החלטת וועדת מכרזים זשם המכר מס. מכרז

למתן שירותי פיזיותרפיה  01/2019

 לילדים במשכ"ל 

 )מרכז שיפור כישורי למידה(

מאחר ומדובר במכרז שפורסם בפעם השנייה 

לאחר שבפעם הראשונה גם לא הוגשו הצעות 

ובהעדר הצעות במכרז, מוצע כי הצוות 

יבחן בנית את אופן  המקצועי במועצה

 רות המתאים לסוג שירות זה.ההתקש

 (14/01/2019)תאריך החלטה: 

לקבלת הצעות למתן שירותי  02/2019

קהילות תומכות לאזרחים 

 וותיקים בתחום שיפוט המועצה

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  

המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני 

הוועדה, וכן שמיעת המציע במסגרת השימוע,  

 –דה לראשת המועצה ממליצה הוע

מאגר כוח אדם  –לקבוע המציע תגבור 

מקצועי זמני בע"מ כהצעה הזוכה בהיותה 

ההצעה הזולה ביותר ובעלת ניקוד האיכות 

הטוב ביותר. לאחר השימוע שנערך למציע 

וקבלת הסברי נציג המציע במעמד השימוע, 

שוכנעה הועדה כי הצעת המחיר הוגשה לאחר 

ע של המציע בחינה מעמיקה מצד המצי

ומיכולתו לעמוד בדרישות המכרז במחיר 

 (06/02/2019  )תאריך החלטה:שהוצע על ידו.

לשירותי ייעוץ, ליווי, פיקוח   03/2019

וניהול פרויקטים הנדסיים 

 במועצה

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  

המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני 

 –ועצה הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המ

לקבוע את  המציע להב ניהול פרויקטים  

בע"מ כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה 

בעלת ניקוד האיכות הטוב ביותר. כמו כן 

ממליצה הועדה לראשת המועצה לקבוע את 

הצעת המציע איציק גדליה ככשיר שני 

לתקופה של חצי שנה בהיותה ההצעה 

שדורגה במקום השני. בשים לב לממצאים 

בפנינו, מתייתר הצורך לדון בסוגיית  שהוצגו

עמידת המציעים האחרים בדרישות הסף, 

אולם הועדה תציין כי הבהרות יועמ"ש 

הועדה מקובלות עליה וכי מציעים אלו שלא 

השלימו את הנדרש, לא עומדים בדרישות 

 הסף. 

  (01/04/2019)תאריך החלטה: 



 

 

 החלטת וועדת מכרזים זשם המכר מס. מכרז

  לביצוע עבודות צביעה וסימון 04/2019

 כבישים

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת 

המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, ממליצה 

הועדה לראשת המועצה לבחור בהצעת 

בע"מ כהצעה הזוכה  אלקיים סימון כבישים

פרקי  2-הזולה ביותר בבהיותה במכרז זה 

 המלצות חיוביות.  בעלתו המכרז

לא כולל ₪  270,000ה: ההצעה הכספית הינ

 40%-מע"מ לשנה בגין עבודות תקופתיות ו

  הנחה על מחירון המועצה.

 (06/02/2019)תאריך החלטה: 

לביצוע עבודות אחזקת מערכות  05/2019

 ביוב גרוויטציוניות וקווי סניקה

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת 
המקצועית וכן, שמיעת המציע במסגרת 

 -ה הועדה לראשת המועצההשימוע, ממליצ
. לקבוע המציע אלי שירותי שאיבה וביוב 1

בע"מ כהצעה הזוכה בהיותה ההצעה הזולה 
ביותר ובעלת ניקוד האיכות הטוב ביותר. 

לאחר השימוע שנערך למציע וקבת הסברי 
נציג המציע במעמד השימוע, שוכנעה הועדה 

כי הצעת המחיר הוגשה לאחר בחינה 
ן התרשמה מניסיונו מעמיקה מצד המציע וכ

של המציע, היכרותו עם טיב השירותים 
הנדרשים ויכולתו לעמוד בדרישות המכרז 

במחיר שהוצע על ידו יצוין כי לאור המחיר 
הזול באופן יחסי, מוצע לבחון את 

ההתקשרות שוב לאחר שנה לפני מימוש 
 האופציה.

 (03/03/2019)תאריך החלטה: 

לב למהות המכרז )מכירת רכב( בשים  מכירת רכב משומש 06/2019

ההצעות נבדקו במקביל לפתיחה. ההצעה 

הגבוהה ביותר הינה הצעת המציע מצלוואי 

ש"ח. ההצעה  51,800מזל ויחזקאל ע"ס של 

עומדת בדרישות המכרז ולפיכך ממליצה 

הועדה לראשת המועצה לקבוע את המציע 

 הנ"ל כזוכה במכרז.

 (06/02/2019)תאריך החלטה: 



 

 

 

 החלטת וועדת מכרזים זשם המכר רזמס. מכ

אספקת ותחזוקת למתן שירותי  07/2019

מערכת מידע גיאוגרפית  

כולל: רישיונות שימוש,  למועצה

שירות, תחזוקה ותמיכת 

 משתמשים 

 

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  
המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני 
 –הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה 

לקבוע את  המציע אינטרטאון בע"מ כהצעה 
הזוכה במכרז בהיותה ההצעה בעלת הניקוד 

המשוקלל הטוב ביותר וסבירה בהתייחס 
 .לאומדן המועצה

 (27/05/2019)תאריך החלטה: 

לאספקה התקנה הטמעה  08/2019

תחזוקה של תוכנה לניהול עבור  ו

הועדה המקומית לתכנון ובניה 

  מועצה אזורית גזר –

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  
המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני 
 –הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה 

לקבוע את  המציע בר טכנולוגיות בע"מ 
כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה בעלת 

הניקוד המשוקלל הטוב ביותר וסבירה 
                  בהתייחס לאומדן המועצה.

 (27/05/2019)תאריך החלטה: 
למתן שירותי סריקת תיקי בניין  09/2019

ותיקי פיקוח עבור המועצה 

 האזורית גזר

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  

המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני 

 –ליצה הועדה לראשת המועצה הוועדה, ממ

לקבוע את  המציע טלדור מערכות מחשבים 

( בע"מ כהצעה הזוכה במכרז בהיותה 1986)

ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר 

 וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה.

 (17/04/2019)תאריך החלטה: 

 -להגדלת הכנסות ארנונה 10/2019
 פורסם מכרז חדש

טית ולאחר שהוצגו בהמלצת היועצת המשפ

האפשרויות ממליצה הוועדה לראשת 

המועצה לעכב את פתיחת המעטפות למשך 

יום או עד לקבלת החלטה של בית  14

 המשפט.

המעטפות לא יפתחו עד להחלטה של וועדת 

 מכרזים.



 

 

 

 החלטת וועדת מכרזים זשם המכר מס. מכרז

לביצוע עבודות: איסוף טיפול  11/2019

ית מעורבת ופינוי פסולת בית

 במועצה האזורית גזר

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  

המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני 

הוועדה, ממליצה הועדה לבצע השלמת 

בדיקה. היועצת המקצועית למכרז, סמדר 

כהן, תפנה למציע כדי לקבל את הסכם 

ההתקשרות מול קריית מלאכי וכן את 

מנת לבדוק את התחשיבים הרלוונטיים על 

הסבירות אם יוכלו להמשיך לקיים את 

  הקבוע במכרז.

 (24/03/2019)תאריך החלטה: 

מכרז לאספקת שירותי טיאוט  12/2019
מדרכות וכבישים ביישובי 

 והתחום המועצה האזורית גזר

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  

המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני 

 –הועדה לראשת המועצה  הוועדה, ממליצה

לקבוע את  המציע שטאל התמר אחזקות  

בע"מ כהצעה הזוכה בהיותה ההצעה הזולה 

ביותר העומדת בדרישות המכרז וסבירה 

בהתייחס לאומדן המועצה וע"פ ההבהרות 

 שהובאו בפנינו.

 ההחלטה התקבלה פה אחד.

 (01/04/2019)תאריך החלטה: 

 לרכש ואספקת מחשוב וציוד 13/2019
 היקפי

 

שמיעת המציע במסגרת השימוע,  ממליצה 

 –הועדה לראשת המועצה 

.לתקן את כל הצעות המחיר שנתגלו בהן טעויות 1

 חשבוניות כמפורט בחוות הדעת המשפטית.

.לפסול את הצעת המציע חיון מחשבים בע"מ 2

מאחר והצעה זו הוגשה באופן חלקי ובניגוד 

 לדרישות המכרז.

 לקבוע המציע וואן שילוב מערכות בע"מ.3

 כהצעה הזוכה בהיותה ההצעה הזולה ביותר.

לאחר השימוע שנערך למציע וקבלת הסברי נציג 

המציע במעמד השימוע, שוכנעה הועדה כי הצעת 

המחיר הוגשה לאחר בחינה מעמיקה מצד המציע 

וכן התרשמה מניסיונו של המציע, היכרותו עם 

ויכולתו לעמוד  טיב השירותים הנדרשים

 בדרישות המכרז במחיר שהוצע על ידו.

 (17/04/2019)תאריך החלטה: 



 

 

 החלטת וועדת מכרזים זשם המכר מס. מכרז

מכרז לקבלת שירותי אחסנת,  15/2019
 אחזקת והסגר כלבים וחתולים

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  

המקצועית והמשפטית וטבלאות הבדיקה 

וועדה, ממליצה הועדה שהוצגו בפני ה

לפסול  את המציע כלבית  –לראשת המועצה 

בן דוד במכרז לאור העובדה שההצעה הוגשה 

ללא ערבות ודינה פסילה. מאחר ומדובר 

בהצעה יחידה יש לפסול את המכרז כולו. 

הוועדה מבקשת מהגורמים המקצועיים 

לפעול בהקדם לצורך פרסום מכרז חדש 

מידת הצורך. ולפעול להארכת הסכם קצרה ב

 ההחלטה התקבלה פה אחד.

 (01/04/2019)תאריך החלטה: 

למתן שירותי ניהול, תפעול,  16/2019
גבייה ותחזוקה של מערכת 

המים ביישוב בית חשמונאי 
 שבמועצה

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  

המשפטית שהוצגה בפני הוועדה, ממליצה 

 לפסול את הצעת –הועדה לראשת המועצה 

המציע מ.ג.ע.ר בע"מ בהיותה הצעה שאינה 

עומדת בדרישות המכרז. מאחר ומדובר 

הצעות נוספות  בהצעה יחידה הרי שלא נותרו

לדיון ויש לבטל את המכרז. בשים לב לעובדה 

שמדובר במכרז שפורסם בפעם השניה, 

ממליצה הוועדה לגורמים המקצועיים 

במועצה לבחון את דרישות המכרז ותנאיו או 

לופין לבחון אפשרות להתקשרות ללא לחי

עריכת מכרז בנסיבות בהן עריכת מכרז נוסף 

לא תביא תועלת בכפוף לאישור מליאת 

 המועצה.  

 (01/04/2019)תאריך החלטה: 

שירותי ממונה בטיחות וגיהות ל 17/2019
בעבודה ושירותי יעוץ בתחום 

 בטיחות 
 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת 
וטבלאות הבדיקה שהוצגו לוועדה המקצועית 

וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה 
יחידה, ממליצה הוועדה לראשת המועצה 

לקבוע את המציע המרכז הישראלי לבטיחות 
וגהות בע"מ כמציע הזוכה במכרז על אף 
שמדובר בהצעה יחידה. יצוין כי ההצעה 

עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס 
 לאומדן המועצה.

 (27/05/2019אריך ההחלטה: )ת



 

 

 החלטת וועדת מכרזים זשם המכר מס. מכרז

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת   לביטוחי רכוש וחבויות 18/2019

המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, ממליצה 

לבחור בהצעת  –הועדה לראשת המועצה 

₪  679,230המציע הפניקס בע"מ ע"ס 

הזוכה חודשים כהצעה  18לתקופה של 

במכרז. כמו כן, מסמיכה הוועדה את יועץ 

הביטוח של המועצה לנהל מו"מ לאחר 

הזכייה עם המציע לצורך שיפור הצעתו. 

יודגש כי מו"מ זה אינו מהווה תנאי לזכיית 

 המציע במכרז.

 החלטה התקבלה בפה אחד. 

 (01/04/2019)תאריך החלטה: 

קבלת הצעות לארגון, תיאום ל 19/2019
 תלמות עובדים וביצוע הש

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  

המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני 

 –הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה 

לקבוע את  המציע תלמה תיירות ונסיעות 

בע"מ כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה 

בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר וסבירה 

 בהתייחס לאומדן המועצה.

 (27/05/2019)תאריך החלטה: 

לביצוע שירותי מדידה בתחום  20/2019
שיפוט המועצה כולל מדידות 

   GISמבוססות 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  
המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני 
 –הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה 

לקבוע את  המציע קלימי אורן בע"מ ע"ס  על 
למ"ר ₪  2.85ליום עבודה, ₪   2,600סך של 

למ"ר ₪  0.18בנוי לתוספת המדידה וסך של 
קרקע תפוסה, כל המחירים לא כוללים מע"מ 

כמציע הזוכה במכרז. יצוין כי  ההצעה 
עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס 

 לאומדן המועצה.
 (25/06/2019)תאריך החלטה: 



 

 

 

 םהחלטת וועדת מכרזי זשם המכר מס. מכרז

למתן שירותי דפוס והפקת  21/2019
 עיתון המועצה

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  

המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני 

הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין 

תיקון הצעות המחיר, ממליצה הועדה בפה 

לקבוע את  המציע  –אחד לראשת המועצה 

₪  1.613דפוס ואריזות בע"מ ע"ס  –רבגון 

לכל עותק מודפס של העיתון  לא כולל מע"מ 

לא כולל מע"מ ₪  10,000.6)ובסך הכל 

עותקים כאמור  6,200לגיליון בהנחה ויודפסו 

במסמכי המכרז( כמציע הזוכה במכרז 

בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל 

הטוב ביותר. יצוין כי  ההצעה עומדת 

 בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן

 המועצה. ההחלטה התקבלה פה אחד.

 (25/06/2019)תאריך החלטה: 

למתן שירותי ניהול גביה  22/2019
 ואכיפת גבייה מנהלית

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  
המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני 
 –הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה 

לקבוע את  המציע מילגם בע"מ  על סך של 
לחודש לא כולל מע"מ כמציע ₪  28,860

הזוכה במכרז. יצוין כי  ההצעה עומדת 
בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן 

 המועצה.
 (25/06/2019)תאריך החלטה: 

מכרז לקבלת שירותי אחסנת,  23/2019
 אחזקת והסגר כלבים וחתולים

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  

שהוצגו בפני  המקצועית וטבלאות הבדיקה

 –הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה 

לקבוע את  המציע כלבית בן דוד כזוכה 

במכרז על אף שמדובר בהצעה יחידה. יצוין 

כי  ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה 

 בהתייחס לאומדן המועצה.

 (17/04/2019)תאריך החלטה: 



 

 

 

 החלטת וועדת מכרזים זשם המכר מס. מכרז

למתן שירותי ייעוץ וריכוז  25/2019
הליכים ארגוניים בתחומי 

 החינוך במועצה

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  
המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני 
הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין 

 4הצעה יחידה, ממליצה הועדה בהרכב של 
 –חברים ונמנעת אחת לראשת המועצה 

 290רי חינוך בע"מ ע"ס לקבוע את  המציע ע
לשעה לא כולל מע"מ כמציע הזוכה במכרז ₪ 

על אף שמדובר בהצעה יחידה. יצוין כי  
ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה 

 בהתייחס לאומדן המועצה.
 (25/06/2019)תאריך החלטה: 

למתן שירותי תקשורת  27/2019
סלולארית ואספקת מכשירי 

 טלפון  סלולאריים

הדברים ועיון בחוות הדעת   לאחר שמיעת
המקצועיות, טבלאות הבדיקה שהוצגו בפני 
הוועדה וקבלת חוות הדעת משפטית בעניין 
תיקון הצעות המחיר, ממליצה הועדה בפה 

לקבוע את  המציע  –אחד לראשת המועצה 
סלקום ישראל בע"מ כהצעה הזוכה במכרז 
בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל 

ן כי  ההצעה עומדת הגבוה ביותר. יצוי
בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן 

 המועצה.
 (25/06/2019)תאריך החלטה: 

 


