
 )כללי(1202מכרזים 
 החלטת וועדת מכרזים ז שם המכר מס. מכרז 

  ללא 
לקבלת הצעות  -הליך פומבי  

לשירותי אכיפת תביעה וליווי משפטי  
 בתחומים מוניציפליים )למעט תו"ב( 

 
 

ת  המקצועית וטבלאות הבדיקה  לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדע

עדת הבחינה  ו  ותנ שהוצגו בפני הוועדה, מאשרת הוועדה את מסק

לבחור בהצעת המציע עו"ד שגיא סיוון   –וממליצה לראשת המועצה 

   ₪ לחודש לא כולל מע"מ. 8,820כהצעה הזוכה בהליך זה ע"ס 

(02/03/2021)תאריך החלטה    

 

 -להפקת אירוע מרוץ למיליון 01/2021
ת עצמאיות בשטח  וירטואלי+ משימו 

 פתוח ובעסקי המועצה 
 

  הבדיקה וטבלאות המקצועית  הדעת  בחוות  וןועי ריםהדב שמיעת לאחר
הוועדה  בפניוצגו שה , 

"  גלבוע  הוד" המציע  בהצעת  לבחור – המועצה  לראשת הועדה  ממליצה
.מ "מע כולל  לא ₪ 150,000 ס" ע זה במכרז הזוכה כהצעה  

 
(01/02/2021  )תאריך החלטה  

 
לניהול והפעלת בריכת  הצעות לקבלת  02/2021

בית    שחייה וחדר הכושר ביישוב 
 חשמונאי 

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת וטבלאות הבדיקה, ממליצה  

לאשר את הצעת המציע   -ועדת המכרזים לראשת המועצה בפה אחד

לחודש לא כולל מע"מ עבור   ₪ 177,174ל סך  סנונית בריכות בע"מ ע 

לחודש לא כולל מע"מ עבור הפעלת חדר   ₪ 40,000 -הפעלת בריכה ו

כרז בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל  כה במכושר כהצעה הז

 הטוב ביותר. 

(24/03/2021  )תאריך החלטה  

 

לשירותי ניהול והפעלה של בתי ספר   03/2021
-"הרצוג" ו   –על יסודיים )שש שנתי( 

 "איתן" בתחום שיפוט המועצה

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת וטבלאות הבדיקה, ממליצה  

לאשר את הצעת ברנקו    -פה אחד ת המועצה בועדת המכרזים לראש

וייס כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל  

 הטוב ביותר. 

 
(05/05/2021  )תאריך החלטה  

 

לניהול מערכות המידע הממוחשבות   04/2021
 במועצה 

 

וטבלאות הבדיקה, ממליצה  לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת   

  לאשר את הצעת המציע -ת המועצה בפה אחדועדת המכרזים לראש

  ₪ 24,500בע"מ על סך של  2013חדשנות  -מרעיון למציאות אלתרנט

לחודש לא כולל מע"מ כהצעה הזוכה במכרז בעלת הניקוד המשוקלל  

 הטוב ביותר 

 (26/04/2021)תאריך החלטה  

  שירותי הדברת מזיקים, עשביה 05/2021
  במועצה האזורית גזר ולכידת זוחלים

 וביישובי המועצה 
 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה  

בפני הוועדה, ולאחר עריכת שימוע למציע ארדיטי שירותי   שהוצגו

לבחור בהצעת    –הדברה ותברואה ממליצה הועדה לראשת המועצה 

כה במכרז  המציע " ארדיטי שירותי הדברה ותברואה " כהצעה הזו 



 ולה ביותר. בהיותה הצעת המחיר המשוקללת הז 

 (02/06/2021)תאריך החלטה  

מתן שירותי ראיית חשבון, הנהלת   06/2021
 חשבונות וחשבות שכר 

 

דעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה  לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות ה

שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה,  

לקבוע את  המציע מרגד   –יצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד ממל

כמציע הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר  –( בע"מ 1975חשבונאים )

לחודש לא  ₪  91,000בהצעה יחידה. יצוין כי  ההצעה הינה על סך של 

 כולל מע"מ עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה. 

 (02/06/2021)תאריך החלטה  

 מכרז פעיל/טרם נסגר  לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות  07/2021

 

לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי   08/2021
הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד  

 ולהסעות אקראיות ומיוחדות

 מכרז פעיל/טרם נסגר 

 

 אספקת ריהוט לבית ספר כרמי יוסף  09/2021
 להסעות תלמידים לשנת תשפ"ב 

דברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית  וטבלאות  לאחר שמיעת ה

ממליצה הועדה    הבדיקה וכן חוות הדעת המשפטית שהוצגו בפני הוועדה

 לראשת המועצה בפה אחד: 

 לפסול את ההצעות הבאות: 

 עמי סוכנויות בע"מ; -ש.  בן . 1.1.1

 דהן משה;  . 1.1.2

 אחים וקסמן תעשיות בע"מ;  . 1.1.3

 בע"מ; 1991רהיטי הכוח  . 1.1.4

בע"מ כהצעה הזוכה ביחס לפרק   2003ולקבוע את  המציע רהיטי פיטרו 

המשוקלל הטוב ביותר ובעלות כוללת   א' בהיותה ההצעה בעלת הניקוד

ביחס למחיר המחירון   ₪0% המגלמת הנחה בשיעור של  435,012.97של 

( בע"מ בעלות כוללת  2015ואת הצעת המציע ספירו מערכות מתקדמות )

 ביחס למחיר המחירון ,  6.5%גלמת הנחה בשיעור של המ  680,603₪של 

בירות בהתייחס  יצוין כי  הצעות אלו עומדות בדרישות המכרז וס

 לאומדן המועצה. 

 (02/06/2021החלטה   )תאריך

למתן שירותי אספקה , התקנה,   10/2021
זעקה,  ירות למערכות ה תחזוקה וש

גילוי אש וכן שירותי מוקד ובקרה  
 במתקני המועצה 

ז פעיל/טרם נסגר מכר  

 

לקבלת הצעות לאספקת שוברי מתנה   11/2021
 ובדי המועצה לע

 מכרז פעיל/טרם נסגר 

 

לקבלת הצעות לאספקת שוברי מתנה   12/2021
 ובדי המועצה לע

 מכרז פעיל/טרם נסגר 

 

לקבלת הצעות לרכש ואספקת כלי   13/2021
 אצירה    

 מכרז פעיל/טרם נסגר 

 

 


