
 )כללי( 2020מכרזים     

 החלטת וועדת מכרזים זשם המכר מס. מכרז
שירותי ייעוץ בתחום מידע תכנוני,  01/2020

רישוי ותכנון עבור הוועדה המקומית 
 לתכנון ובנייה גזר

 במכרז לא הוגשו הצעות והמכרז בוטל.

 (26/01/2020)מועד פתיחה: 

02/2020 
לטיפולי תחזוקה ותיקונים 

 המועצה וטובוסים שלבא

 מכרז פעיל/טרם נסגר

 

03/2020 
 מכרז מערכות כיבוי אש

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה 

לבחור בהצעת  –שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה 

₪ לשנה ובעלת  55,000המציע בטיחות אש ואלנור שהינה על סך של 

לפים והציוד כהצעה הזוכה ס למחירון החביח 20%ה של אחוז ההנח

 במכרז.

 (05/03/2020)תאריך החלטה 

04/2020 
 לקבלת הצעות לרכש ואספקת מזון

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה 

שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה, 

 –ע רחלי שריקי בוע את  המצילק –המועצה  ממליצה הועדה לראשת

צרכניית עזריה כמציע הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר בהצעה 

יחידה. יצוין כי  ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס 

ביחס למחירון  3%לאומדן המועצה. ההצעה כוללת הנחה בשיעור של 

 המועצה.

 (05/03/2020)תאריך החלטה 

הפעלה, כנון, הקמה, צוע עבודות תלבי 05/2020
חיבור לרשת החשמל הארצית, 

ותחזוקה של מתקנים סולאריים 
 –לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 

(                                                                                       PVוולטאית )
עפ"י אסדרה תעריפית ו/או אסדרת 

גגות במועצה ברירת מחדל על 
 האזורית גזר

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה 

שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה, 

לקבוע את  המציע נקסטקום בע"מ  –ממליצה הועדה לראשת המועצה 

וזאת על אף שמדובר בהצעה יחידה. יצוין כי   כמציע הזוכה במכרז

 ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה.

 (05/03/2020)תאריך החלטה 

שירותי ייעוץ וניהול מערך ה  06/2020
אסטרטגיה, יחסי ציבור ודוברות 

 עבור המועצה

יקה לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית, וטבלאות הבד

אשר נשלחו באמצעות חיבור מרחוק ופרוטוקול הראיונות שנערכו 

לבחור בהצעת  –, ממליצה הועדה לראשת המועצה לחברי הועדה

 ₪ לחודש כהצעה הזוכה במכרז. 8,500המציעה הדר אלוני ע"ס 

 (05/03/2020)תאריך החלטה 

 לשירותי ייעוץ, ליווי, פיקוח  וניהול 07/2020

 פרויקטים

 ועצההנדסיים במ

 מכרז פעיל/טרם נסגר

 

לשירותי יעוץ, ניטור ובקרת שפכי  08/2020
 תעשייה ורפתות .

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה 



לבחור בהצעת  –שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה 

צעה ₪ לחודש כה 4,333ע"ס המציע תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ 

 הזוכה במכרז.

 (22/03/2020)תאריך החלטה 

 

שירותי ייעוץ בתחום מידע תכנוני, ל 09/2020
רישוי ותכנון עבור הוועדה המקומית 

 לתכנון ובנייה גזר

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה 

לבחור בהצעת  –מועצה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת ה

 ₪  לשעה כהצעה הזוכה במכרז.  209המציעה חגית אזריאל ע"ס 

 יצוין כי חבר הועדה גדי איצקוביץ נמנע.

 (22/03/2020)תאריך החלטה 

 

10/20 
לביצוע שירותי אספקת והתקנת 

 ריהוט
 בגני ילדים במועצה

 

 מכרז פעיל/טרם נסגר

 

 


