
החלטת ועדת מכרזיםשם מכרזמס מכרז

מכרז פומבי לקבלת שירותי אחזקה שוטפת  01/2017 1

של מקלטים בתחום שיפוט המועצה.

לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים, 

ממליצה הועדה לראש המועצה פה אחד, 

לקבוע את הצעת המציע רונגל בע"מ , ע"ס 

לא כולל מע"מ למקלט כזוכה ₪  695

במכרז, למרות היותה הצעה יחידה וזאת 

בהיותה סבירה ביחס לאומדן ועקב 

 המלצות חיוביות.

( 01/03/17 –)תאריך החלטה 

מדיה ותקשורת  יוול והפעלת  מערכות נלניה02/2017 2

לאור שפורט לעיל ובהתאם לחוו"ד  דיגיטלית עבור המועצה

וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הועדה, 

אנו ממליצים לראש המועצה לקבוע את 

מדיה  נמרוד פרידברג פיד 5המציע מס' 

כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה 

אשר קיבלה את הניקוד המשוקלל הטוב 

. סכום ההצעה הינו בסך של 93.16 -ביותר

לא כולל מע"מ. ₪ לחודש ₪  8,370

( 14/06/17 –)תאריך החלטה 

להרשאה לניהול הפעלה  פומבי מכרז 03/2017 3

ואחזקה של בריכת שחייה וחדר כושר 

בבית חשמונאי.

לאחר עיון בחומר ושמיעת הדברים, 

ממליצה הועדה לראש המועצה, פה אחד, 

 -כדלקמן

על  XXXלפסול את הצעת המציע  •

הסף עקב אי עמידה בדרישות 

הסף של מחזור כספי כנדרש 

במכרז, כפי שעולה מאישור 

מחזור כספי שצורף להצעה 

ובהתאם לחוו"ד והתייחסות 

 משפטית.

לקבוע את המציע ב.מ בריכת  •

שחייה בע"מ כזוכה במכרז, 

בהיותה ההצעה הטובה ביותר 

העומדת בדרישות הסף וחוו"ד 

 החיובית ביחס למציע זה.

 ( 01/03/17 –)תאריך החלטה             

למתן שירותי הפעלת פומבי  04/2017 4
חוגי מחול במסגרת בית ספר 

למחול במועצה.

לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים 

ממליצה הועדה לאמץ את המלצת הצוות 

מס מכרזשם מכרזהחלטת ועדת מכרזים 01/2017מכרז פומבי לקבלת שירותי אחזקה שוטפת של מקלטים בתחום שיפוט המועצה."לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים, ממליצה הועדה לראש המועצה פה אחד, לקבוע את הצעת המציע רונגל בע""מ , ע""ס 695 ₪ לא כולל מע""מ למקלט כזוכה במכרז, למרות היותה הצעה יחידה וזאת בהיותה סבירה ביחס לאומדן ועקב המלצות חיוביות. )תאריך החלטה – 01/03/17(" 02/2017לניהול והפעלת מערכות ניו מדיה ותקשורת דיגיטלית עבור המועצה"לאור שפורט לעיל ובהתאם לחוו""ד וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הועדה, אנו ממליצים לראש המועצה לקבוע את המציע מס' 5 נמרוד פרידברג פיד מדיה כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה אשר קיבלה את הניקוד המשוקלל הטוב ביותר- 93.16. סכום ההצעה הינו בסך של 8,370 ₪ לחודש ₪ לא כולל מע""מ. )תאריך החלטה – 14/06/17(" 03/2017מכרז פומבי להרשאה לניהול הפעלה ואחזקה של בריכת שחייה וחדר כושר בבית חשמונאי."על הסף עקב אי עמידה בדרישות הסף של מחזור כספי כנדרש במכרז, כפי שעולה מאישור מחזור כספי שצורף להצעה ובהתאם לחוו""ד והתייחסות משפטית. • לקבוע את המציע ב.מ בריכת שחייה בע""מ כזוכה במכרז, בהיותה ההצעה הטובה ביותר העומדת בדרישות הסף וחוו""ד החיובית ביחס למציע זה. )תאריך החלטה – XXX )01/03/17 לאחר עיון בחומר ושמיעת הדברים, ממליצה הועדה לראש המועצה, פה אחד, כדלקמן- • לפסול את הצעת המציע" 04/20174פומבי למתן שירותי הפעלת חוגי מחול במסגרת בית ספר למחול במועצה.לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ממליצה הועדה לאמץ את המלצת הצוות



 

 

 

המקצועי ולקבוע את הצעות המציעים עדי 

אזולאי וטל הללי כזוכות במכרז בהיותן 

ההצעות בעלות הניקוד המשוקלל הטוב 

ביותר. חלוקה תעשה ע"פ צרכי המועצה 

 והוראות המכרז.

 ( 26/04/17 –)תאריך החלטה 

ן שירותי הפעלת חוגי טניס פומבי למת 05/2017 5
 .במועצה

לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים 

ממליצה הועדה לאמץ את המלצת הצוות 

המקצועי ולקבוע את הצעת המציע יונתן 

קוסודוי כזוכה במכרז בהיותה ההצעה 

 בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר.

 ( 26/04/17 –)תאריך החלטה 

שירותי הפעלת חוגי פומבי למתן  06/2017 6
 .אקרובטיקה במועצה

לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים 

ממליצה הועדה לאמץ את המלצת הצוות 

המקצועי ולקבוע את המציע יניב ויסמן 

כזוכה במכרז בהיותה הצעה העומדת בכל 

דרישות המכרז וסבירה ביחס לאומדן 

 למרות היותה הצעה יחידה. 

 ( 26/04/17 –)תאריך החלטה 

 למתן שירותי הפעלת חוגי כדורגל  פומבי 07/2017 7
 במועצה.

לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים 

ממליצה הועדה לאמץ את המלצת הצוות 

המקצועי ולקבוע את המציע מושיק 

שוקרון כזוכה במכרז בהיותה ההצעה 

 בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר.

 ( 26/04/17 –)תאריך החלטה 

 פומבי למתן שירותי הפעלת חוגי כדורסל  08/2017 8
 במועצה.

לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים 

ממליצה הועדה לאמץ את המלצת הצוות 

המקצועי ולקבוע את המציעים אסי 

"אסי שירותי ספורט" ונועם אורן  -שמעון

כזוכים במכרז בהיותם ההצעות בעלות 

הניקוד המשוקלל הטוב ביותר. חלוקת 

התאם להוראות המכרז העבודה תעשה ב

 וצרכי המועצה. 

 ( 26/04/17 –)תאריך החלטה 

שירותי הפעלת חוגי קפוארה פומבי למתן  09/2017 9
 במועצה.

לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים 

ממליצה הועדה לאמץ את המלצת 

09/2017פומבי למתן שירותי הפעלת חוגי קפוארה במועצה.לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ממליצה הועדה לאמץ את המלצת  08/2017פומבי למתן שירותי הפעלת חוגי כדורסל במועצה."לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ממליצה הועדה לאמץ את המלצת הצוות המקצועי ולקבוע את המציעים אסי שמעון- ""אסי שירותי ספורט"" ונועם אורן כזוכים במכרז בהיותם ההצעות בעלות הניקוד המשוקלל הטוב ביותר. חלוקת העבודה תעשה בהתאם להוראות המכרז וצרכי המועצה. )תאריך החלטה – 26/04/17(" 07/20177פומבי למתן שירותי הפעלת חוגי כדורגל במועצה.לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ממליצה הועדה לאמץ את המלצת הצוות המקצועי ולקבוע את המציע מושיק שוקרון כזוכה במכרז בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר. )תאריך החלטה – 26/04/17( 06/2017פומבי למתן שירותי הפעלת חוגי אקרובטיקה במועצה.לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ממליצה הועדה לאמץ את המלצת הצוות המקצועי ולקבוע את המציע יניב ויסמן כזוכה במכרז בהיותה הצעה העומדת בכל דרישות המכרז וסבירה ביחס לאומדן למרות היותה הצעה יחידה. )תאריך החלטה – 26/04/17( 05/2017פומבי למתן שירותי הפעלת חוגי טניס במועצה.לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ממליצה הועדה לאמץ את המלצת הצוות המקצועי ולקבוע את הצעת המציע יונתן קוסודוי כזוכה במכרז בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר. )תאריך החלטה – 26/04/17( "המקצועי ולקבוע את הצעות המציעים עדי אזולאי וטל הללי כזוכות במכרז בהיותן ההצעות בעלות הניקוד המשוקלל הטוב ביותר. חלוקה תעשה ע""פ צרכי המועצה והוראות המכרז. )תאריך החלטה – 26/04/17("  



 

 

הצוות המקצועי ולקבוע את המציע טל 

נגר כזוכה במכרז בהיותה הצעה 

העומדת בכל דרישות המכרז וסבירה 

ביחס לאומדן למרות היותה הצעה 

 יחידה. 

 ( 26/04/17 –)תאריך החלטה 

 פומבי למתן שירותי הפעלת חוגי אנגלית  10/2017 10
 .במועצה 

לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים 

ממליצה הועדה לאמץ את המלצת 

הצוות המקצועי ולקבוע את המציעים 

שני כהן  –אופק מרכז ללמידה הישגית 

נילי פרידלנד כזוכים  -ואפטר סקול

בהיותן ההצעות עם הניקוד המשוקלל 

הטוב ביותר. חלוקת העבודה תעשה 

בהתאם להוראות המכרז וצרכי 

 המועצה.

 ( 26/04/17 –ריך החלטה )תא

פומבי למתן שירותי הפעלת חוגי ג'ודו  11/2017 11
 .במועצה 

לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים 

ממליצה הועדה לאמץ את המלצת 

הצוות המקצועי ולקבוע את המציעים 

ודרך הג'ודו כזוכים בהיותן  יוסי ליפרמן

ההצעות עם הניקוד המשוקלל הטוב 

ביותר. חלוקת העבודה תעשה בהתאם 

 להוראות המכרז וצרכי המועצה.

 ( 26/04/17 –)תאריך החלטה 

מכרז זוטא  לקבלת הצעות לארגון, תיאום  12/2017 12

 וביצוע השתלמות של עובדי המועצה.

לאחר עיון בחומר ושמיעת הדברים, 

ממליצה הועדה לראש המועצה, 

 -כדלקמן

לתקן טעות סופר בפרוטוקול  •

קודם, סכומי ההצעה שהוקראו 

בע"מ היו  90-ביחס לדקה ה

הגבוהים מבין החלופות 

הכלולות בהצעה וע"פ המכרז 

הסכומים הרלבנטיים הם 

 הנמוכים מבין החלופות.

לקבוע את הצעת המציע הדקה  •

בע"מ כזוכה במכרז  90-ה

ההצעה בעלת הניקוד בהיותה 

 המשוקלל הטוב ביותר.

12/201712מכרז זוטא לקבלת הצעות לארגון, תיאום וביצוע השתלמות של עובדי המועצה."לאחר עיון בחומר ושמיעת הדברים, ממליצה הועדה לראש המועצה, כדלקמן- • לתקן טעות סופר בפרוטוקול קודם, סכומי ההצעה שהוקראו ביחס לדקה ה-90 בע""מ היו הגבוהים מבין החלופות הכלולות בהצעה וע""פ המכרז הסכומים הרלבנטיים הם הנמוכים מבין החלופות. • לקבוע את הצעת המציע הדקה ה-90 בע""מ כזוכה במכרז בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר." 11/201711פומבי למתן שירותי הפעלת חוגי ג'ודו במועצה .לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ממליצה הועדה לאמץ את המלצת הצוות המקצועי ולקבוע את המציעים יוסי ליפרמן ודרך הג'ודו כזוכים בהיותן ההצעות עם הניקוד המשוקלל הטוב ביותר. חלוקת העבודה תעשה בהתאם להוראות המכרז וצרכי המועצה. )תאריך החלטה – 26/04/17( 10/201710פומבי למתן שירותי הפעלת חוגי אנגלית במועצה .לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ממליצה הועדה לאמץ את המלצת הצוות המקצועי ולקבוע את המציעים אופק מרכז ללמידה הישגית – שני כהן ואפטר סקול- נילי פרידלנד כזוכים בהיותן ההצעות עם הניקוד המשוקלל הטוב ביותר. חלוקת העבודה תעשה בהתאם להוראות המכרז וצרכי המועצה. )תאריך החלטה – 26/04/17( הצוות המקצועי ולקבוע את המציע טל נגר כזוכה במכרז בהיותה הצעה העומדת בכל דרישות המכרז וסבירה ביחס לאומדן למרות היותה הצעה יחידה. )תאריך החלטה – 26/04/17(  



 

 

תוכנית סופית של ההשתלמות 

תקבע בהתאם ע"י המועצה/ ועד 

עובדים על פי ההצעה והיקף כספי 

כולל ₪  300,000שלא יעלה על 

 מע"מ.

 ( 01/03/17 –)תאריך החלטה       

פנייה לקבלת הצעות  לרכישה ואספקת תווי  13/2017 13

מצעות ועד שי לחג עבור המועצה בא

 העובדים.

 הדברים ושמיעת בחומר עיון לאחר

 פה, המועצה לראש הועדה ממליצה

 -כדלקמן, אחד

 וכפי המציעים י"ע שניתנו מהבהרות

 ההצעות כל, ההצעות מבדיקת שעולה

 התווים לפיה הסף בדרישות עומדות לא

 של במקרים גם העסק בבתי יכובדו

 שכן", עונה סוף הנחות /מבצעים כפל"

 התווים מכובדים לא העסק מבתי בחלק

 .כזה במקרה

 מחמיר הינו שנקבע הסף ותנאי יתכן

 יש, זה סף תנאי משנקבע אולם, מדי

 דרישות פ"ע ההצעות את לבדוק הכרח

 .במכרז שנקבעו הסף

 מול לרבות, בשיויון לפגוע שלא מנת על

 לא שאולי פוטנציאליים משתתפים

, כאמור הסף תנאי לאור הצעה הגישו

 ההצעות כל את לפסול אלא מנוס אין

 הסף בתנאי ההצעות עמידת אי עקב

 .מבצעים לכפל בנוגע

 כי ומבוקש חדש הליך לפרסום לפעול יש

 תורחב בו באופן וישונו ייבחנו הסף תנאי

 .התחרות

 בסיס על רכישה תבוצע הפסח חג עבור

 .קיים הסכם

 ( 01/03/17 –)תאריך החלטה 

לקבלת שירותי ניהול  -פומבימכרז מסגרת  14/2017 14
ופיקוח של תחזוקת תשתיות במועצה 

 האזורית גזר.

לאחר השימוע שנערך ושמיעת המועמד 

המוצע עיון בחומר שהוצג בפני הועדה 

ושמיעת דברי יועמ"ש הועדה, ממליצה 

 770הועדה לפסול את הצעת המציע "

ניהול פרוייקטים", עקב העדר אפשרות 

 שירותים.המועמד המוצע לספק את ה

14/201714מכרז מסגרת פומבי- לקבלת שירותי ניהול ופיקוח של תחזוקת תשתיות במועצה האזורית גזר."לאחר השימוע שנערך ושמיעת המועמד המוצע עיון בחומר שהוצג בפני הועדה ושמיעת דברי יועמ""ש הועדה, ממליצה הועדה לפסול את הצעת המציע ""770 ניהול פרוייקטים"", עקב העדר אפשרות המועמד המוצע לספק את השירותים." 13/201713פנייה לקבלת הצעות לרכישה ואספקת שי לחג עבור המועצה באמצעות ועד העובדים."לאחר עיון בחומר ושמיעת הדברים ממליצה הועדה לראש המועצה, פה אחד, כדלקמן- מהבהרות שניתנו ע""י המציעים וכפי שעולה מבדיקת ההצעות, כל ההצעות לא עומדות בדרישות הסף לפיה התווים יכובדו בבתי העסק גם במקרים של ""כפל מבצעים/ הנחות סוף עונה"", שכן בחלק מבתי העסק לא מכובדים התווים במקרה כזה. יתכן ותנאי הסף שנקבע הינו מחמיר מדי, אולם משנקבע תנאי סף זה, יש הכרח לבדוק את ההצעות ע""פ דרישות הסף שנקבעו במכרז. על מנת שלא לפגוע בשיויון, לרבות מול משתתפים פוטנציאליים שאולי לא הגישו הצעה לאור תנאי הסף כאמור, אין מנוס אלא לפסול את כל ההצעות עקב אי עמידת ההצעות בתנאי הסף בנוגע לכפל מבצעים. יש לפעול לפרסום הליך חדש ומבוקש כי תנאי הסף ייבחנו וישונו באופן בו תורחב התחרות. עבור חג הפסח תבוצע רכישה על בסיס הסכם קיים. )תאריך החלטה – 01/03/17(" "תוכנית סופית של ההשתלמות תקבע בהתאם ע""י המועצה/ ועד עובדים על פי ההצעה והיקף כספי שלא יעלה על 300,000 ₪ כולל מע""מ. )תאריך החלטה – 01/03/17("  



 

 

מהריאיון / השימוע שנערך בפני הועדה 

למועמד עלה בבירור ובאופן חד משמעי 

כי לנ"ל יכולת ביטוי מוגבלת ביותר 

בשפה העברית וקיים קושי רב עד בלתי 

אפשרי להבין את דבריו. בשים לב 

למהות השירותים והדרישה לקשר רציף 

מול תושבים וגורמים רבים אחרים, 

מהותי ביותר  נושא התקשורת הינו

ומהווה חסם וכשל ובלעדיו סבורה 

הועדה כי המועמד הנ"ל לא יוכל לבצע 

את השירות הנדרש למועצה ועבור 

 התושבים.

הצעת המציע לפיו יוצג מועמד נוסף 

)אשר לא הוצג במקור במכרז(, שיסייע 

לנ"ל )למעט בשבתות(, אינה ישימה הן 

בהיבט הפרקטי והן בשים לב לכך 

שינוי בהצעה ופגיעה שהדבר מהווה 

בשיויון מול מציע נוסף שהשתתף 

 במכרז.

 

הצעת המציע " דבש ייעוץ ופיקוח נפסלת 

ע"פ המלצה מקצועית וכיוון 

שהמועמדים המוצעים מטעמם לא עמדו 

 בתנאי הסף.

גם לנושא זה אין אפשרות להצגת 

 מועמדים נוספים.

לאור זאת, המכרז מבוטל. הועדה 

חדש מבקשת כי במסגרת מכרז 

שיפורסם, יבחנו התנאים ויכללו דרישות 

נוספות לעניין כשירויות המועמד/ת 

 הנדרש לביצוע השירותים.

 (26/04/17 –)תאריך החלטה 

15 15/2017 
לניהול מערכות מידע )מנמ"ר( מכרז פומבי 

 במיקור חוץ

 

 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוו"ד

ממליצה הועדה לראש המועצה לבטל 

את המכרז וזאת עקב ליקויים מהותיים 

שנפלו בו, כפי שפורטו בפניי הועדה 

 כמפורט בתמצית להלן:

חשש לניגוד עניינים מובנה בין  (1

15/201715"מכרז פומבי לניהול מערכות מידע )מנמ""ר( במיקור חוץ""לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוו""ד ממליצה הועדה לראש המועצה לבטל את המכרז וזאת עקב ליקויים מהותיים שנפלו בו, כפי שפורטו בפניי הועדה כמפורט בתמצית להלן: 1 ( חשש לניגוד עניינים מובנה בין" "מהריאיון / השימוע שנערך בפני הועדה למועמד עלה בבירור ובאופן חד משמעי כי לנ""ל יכולת ביטוי מוגבלת ביותר בשפה העברית וקיים קושי רב עד בלתי אפשרי להבין את דבריו. בשים לב למהות השירותים והדרישה לקשר רציף מול תושבים וגורמים רבים אחרים, נושא התקשורת הינו מהותי ביותר ומהווה חסם וכשל ובלעדיו סבורה הועדה כי המועמד הנ""ל לא יוכל לבצע את השירות הנדרש למועצה ועבור התושבים. הצעת המציע לפיו יוצג מועמד נוסף )אשר לא הוצג במקור במכרז(, שיסייע לנ""ל )למעט בשבתות(, אינה ישימה הן בהיבט הפרקטי והן בשים לב לכך שהדבר מהווה שינוי בהצעה ופגיעה בשיויון מול מציע נוסף שהשתתף במכרז. הצעת המציע "" דבש ייעוץ ופיקוח נפסלת ע""פ המלצה מקצועית וכיוון שהמועמדים המוצעים מטעמם לא עמדו בתנאי הסף. גם לנושא זה אין אפשרות להצגת מועמדים נוספים. לאור זאת, המכרז מבוטל. הועדה מבקשת כי במסגרת מכרז חדש שיפורסם, יבחנו התנאים ויכללו דרישות נוספות לעניין כשירויות המועמד/ת הנדרש לביצוע השירותים. )תאריך החלטה – 26/04/17("  



 

 

פעילות המנמ"ר לבין שירותי 

 התמיכה הטכנית והמחשוב.

פגמים בניסוח תנאי הסף לעניין  (2

דרישת הסף לניסיון )הפער בין 

ציפיות וצרכי המועצה לבין 

דרישת הניסיון כפי שנוסחה(, 

וכן לעניין ההסמכה המקצועית 

 הנדרשת.

כפי שהובהר לעיל, ככל  (3

שהמועצה תפרסם מכרז חדש 

המכרז יכלול שינויים מהותיים 

 המתחייבים מהאמור לעיל.

למעלה מן הנדרש יצוין כי כפי שפורט 

בפנינו, עולה לכאורה כי כל ההצעות לא 

ות בדרישות הסף או לפחות קיים עומד

ספק בדבר עמידות המציעים בתנאי הסף 

אולם לאור המסקנות לעיל בדבר ביטול 

 המכרז מתייתר הצורך לדון בדבר.

 ( 12/07/17 –)תאריך החלטה 

לשירותי ממונה בטיחות מכרז פומבי  16/2017 16

וגיהות בעבודה ושירותי ייעוץ בתחום 

 בטיחות

 הצעות.בפתיחה לא נמצאו 

מוצע לצוות המקצועי לבחון מדוע לא 

 הוגשו הצעות.

 ( 14/06/17 –)תאריך החלטה 

לשיפוץ בית הרצל בקיבוץ מכרז פומבי  17/2017 17
 חולדה

 

בהעדר הצעות, תפעל המועצה להוצאת 

 מכרז חדש.

 ( 12/07/17 –)תאריך החלטה 

למתן שירותי ייעוץ השקעות במועצה  18/2017 18

 גזראזורית 

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת 

המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, 

ממליצה הועדה לפסול את הצעות רמי 

גבאי ורונן שטרית עקב אי עמידה 

המציעים הללו בתנאי הסף בדבר רישיון 

 יועץ השקעות.

כמו כן, ממליצה הועדה לראש המועצה 

לבחור בהצעת המציע גלובל ואליו ניהול 

הצעה הזוכה בהיותה השקעות בע"מ כ

ההצעה הזולה ביותר ובעלת הניקוד 

₪  1,500המשוקלל הטוב ביותר, ע"ס 

 לחודש, לא כולל מע"מ.

18/201718למתן שירותי ייעוץ השקעות במועצה אזורית גזר"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, ממליצה הועדה לפסול את הצעות רמי גבאי ורונן שטרית עקב אי עמידה המציעים הללו בתנאי הסף בדבר רישיון יועץ השקעות. כמו כן, ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת המציע גלובל ואליו ניהול השקעות בע""מ כהצעה הזוכה בהיותה ההצעה הזולה ביותר ובעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר, ע""ס 1,500 ₪ לחודש, לא כולל מע""מ." 17/201717מכרז פומבי לשיפוץ בית הרצל בקיבוץ חולדהבהעדר הצעות, תפעל המועצה להוצאת מכרז חדש. )תאריך החלטה – 12/07/17( 16/201716מכרז פומבי לשירותי ממונה בטיחות וגיהות בעבודה ושירותי ייעוץ בתחום בטיחותבפתיחה לא נמצאו הצעות. מוצע לצוות המקצועי לבחון מדוע לא הוגשו הצעות. )תאריך החלטה – 14/06/17( "פעילות המנמ""ר לבין שירותי התמיכה הטכנית והמחשוב. 2 ( פגמים בניסוח תנאי הסף לעניין דרישת הסף לניסיון )הפער בין ציפיות וצרכי המועצה לבין דרישת הניסיון כפי שנוסחה(, וכן לעניין ההסמכה המקצועית הנדרשת. 3 ( כפי שהובהר לעיל, ככל שהמועצה תפרסם מכרז חדש המכרז יכלול שינויים מהותיים המתחייבים מהאמור לעיל. למעלה מן הנדרש יצוין כי כפי שפורט בפנינו, עולה לכאורה כי כל ההצעות לא עומדות בדרישות הסף או לפחות קיים ספק בדבר עמידות המציעים בתנאי הסף אולם לאור המסקנות לעיל בדבר ביטול המכרז מתייתר הצורך לדון בדבר. )תאריך החלטה – 12/07/17("  



 

 

 ( 23/08/17 –)תאריך החלטה 

 ופיקוח ניהול שירותי לקבלתמכרז פומבי  19/2017 19

 .במועצה תשתיות תחזוקת של

לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים 

המועצה לקבוע ממליצה הועדה לראש 

את הצעת המציע דורון חופשי הנדסה 

לא כולל מע"מ לחודש ₪,  27,000ע"ס 

כהצעה הזוכה במכרז, בהיותה ההצעה 

בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר 

 שעומדת בכל דרישות המכרז.

 ( 12/07/17 –)תאריך החלטה 

למתן שירותי פרסום מודעות בעיתונות  20/2017 20

 ארצית

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת 

המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, 

ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור 

בהצעת אקטיב ויז'ן בע"מ כהצעה הזוכה 

למרות היותה הצעה יחידה, בהיותה 

סבירה ביחס לאומדן ועקב ניסיון עבר 

חיובי של המועצה בהתקשרויות 

קודמות. שיעור ההנחה ביחס לכתב 

 0.1%יות שנכלל בהצעה הינו הכמו

 הנחה. 

 (20/11/17 -)תאריך החלטה

לקבלת הצעות להפקת וביצוע  -מכרז זוטא 21/2017 21

 פסטיבל גזר

 לאור שפורט לעיל והוצג בחוו"ד

וטבלאות הבדיקה, ממליצה וועדת 

המכרזים לראש המועצה לקבוע את 

תיירות באופק חדש  -1הצעת המציע 

בע"מ כהצעה הזוכה  במכרז זה בהיותה 

ההצעה , אשר קיבלה את הניקוד 

המשוקלל הטוב ביותר וכן הייתה 

ההצעה בעלת אחוז ההנחה הטוב ביותר 

₪  ₪   405,000)הזולה ביותר, בסך של 

 מע"מ(. לא כולל

 ( 14/06/17 –)תאריך החלטה 

 
22 

 

22/2017 
לשירותי הסעות תלמידים או  -מכרז פומבי

עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל או 

 להסעות אקראיות ומיוחדות

לאור כל שהוצג לעיל מקבלת הועדה את 

המלצת מ"מ מנהלת המחלקה וממליצה 

הועדה לראש המועצה כדלקמן: 

1( לקבוע את המציעים הבאים 

כזוכים בהיותם ההצעות 

הטובות ביותר בקווים 

22/201722מכרז פומבי- לשירותי הסעות תלמידים או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל או להסעות אקראיות ומיוחדות"לאור כל שהוצג לעיל מקבלת הועדה את המלצת מ""מ מנהלת המחלקה וממליצה הועדה לראש המועצה כדלקמן: 1 ( לקבוע את המציעים הבאים כזוכים בהיותם ההצעות הטובות ביותר בקווים" 21/201721מכרז זוטא- לקבלת הצעות להפקת וביצוע פסטיבל גזר"לאור שפורט לעיל והוצג בחוו""ד וטבלאות הבדיקה, ממליצה וועדת המכרזים לראש המועצה לקבוע את הצעת המציע 1- תיירות באופק חדש בע""מ כהצעה הזוכה במכרז זה בהיותה ההצעה , אשר קיבלה את הניקוד המשוקלל הטוב ביותר וכן הייתה ההצעה בעלת אחוז ההנחה הטוב ביותר )הזולה ביותר, בסך של 405,000 ₪ ₪ לא כולל מע""מ(. )תאריך החלטה – 14/06/17(" 20/201720למתן שירותי פרסום מודעות בעיתונות ארצית"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת אקטיב ויז'ן בע""מ כהצעה הזוכה למרות היותה הצעה יחידה, בהיותה סבירה ביחס לאומדן ועקב ניסיון עבר חיובי של המועצה בהתקשרויות קודמות. שיעור ההנחה ביחס לכתב הכמויות שנכלל בהצעה הינו 0.1% הנחה. )תאריך החלטה- 20/11/17(" 19/201719מכרז פומבי לקבלת שירותי ניהול ופיקוח של תחזוקת תשתיות במועצה."לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ממליצה הועדה לראש המועצה לקבוע את הצעת המציע דורון חופשי הנדסה ע""ס 27,000 ₪, לא כולל מע""מ לחודש כהצעה הזוכה במכרז, בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר שעומדת בכל דרישות המכרז. )תאריך החלטה – 12/07/17(" )תאריך החלטה – 23/08/17(  



 

 

 הרלבנטיים:

אגד היסעים בע"מ  •

-1,2,4ביחס לקווים: 

11,54-75,78,83,84. 

מטיילי ירון בר בע"מ  •

 17-53ביחס לקווים: 

אורבוס הסעות בע"מ  •

-12ביחס לקווים: 

15,16. 

טלטל היסעים ביחס  •

 .79-80לקווים: 

 2( לפסול את הצעות המציעים:

 -מסיעי עמק איילון •

 בשל משיכת הצעתו.

ציון גל טל מובילים  •

בשל  -בע"מ 2500

 משיכת הצעתו.

אורבוס הסעות בע"מ  •

 65-68ביחס לקווים: 

עקב אי עמידת המסיע 

בכמות כלי רכב נדרשת 

לקווים אלו וזאת ע"פ 

העולה מהצעתו ולאחר 

הבהרות שניתנו על ידו, 

כפי שפורט בחוות 

 הדעת.

יסעים בע"מ טלטל ה •

 5,6,10ביחס לקווים: 

עקב אי עמידת המסיע 

בכמות כלי רכב נדרשת 

לקווים אלו וזאת ע"פ 

העולה מהצעתו ולאחר 

, הבהרות שניתנו על ידו

 בחוות שפורט כפי

 .הדעת

• החלטה בדבר הקווים 

בהם הצעת המציע פז 

• החלטה בדבר הקווים "• טלטל היסעים בע""מ ביחס לקווים: 5,6,10 עקב אי עמידת המסיע בכמות כלי רכב נדרשת לקווים אלו וזאת ע""פ העולה מהצעתו ולאחר הבהרות שניתנו על ידו, כפי שפורט בחוות הדעת." "• אורבוס הסעות בע""מ ביחס לקווים: 68 - 65 עקב אי עמידת המסיע בכמות כלי רכב נדרשת לקווים אלו וזאת ע""פ העולה מהצעתו ולאחר הבהרות שניתנו על ידו, כפי שפורט בחוות הדעת." "• ציון גל טל מובילים 2500 בע""מ- בשל משיכת הצעתו." • מסיעי עמק איילון- בשל משיכת הצעתו. • טלטל היסעים ביחס לקווים: 80 - 79. "• אורבוס הסעות בע""מ ביחס לקווים: - 12 15,16." "• מטיילי ירון בר בע""מ ביחס לקווים: 53 - 17" "• אגד היסעים בע""מ ביחס לקווים: - 1,2,4 75,78,83,84 - 11,54."  הרלבנטיים:



 

 

סופר טורס היה המציע 

הזול ביותר, תתקבל 

לאחר מתן האפשרות 

להשלמת המסמכים על 

ידו כפי שנקבע בשימוע, 

ככל שהמסמכים שיולו, 

הנ"ל זוכה בקווים -85

 .81-82 ,76-77 ,88

במידת הצורך תאושרר 

החלטה זו בועדת 

המכרזים בישיבה 

הבאה.  

)תאריך החלטה – 12/07/17(  

לרכישה ואספקה של ציוד מחשוב עבור  23/2017 23

 מוסדות המועצה)כולל מוסדות חינוך(

הדברים ועיון בחוות הדעת  לאחר שמיעת

המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, 

ממליצה הועדה לראש המועצה להכריז 

על המציעים הבאים כזוכים בהיותם 

 בעלי ההצעה הזולה ביותר לכל פרק:

 זיפקום תקשורת בע"מ: •

כולל ₪,  3,201פרק ב': ע"ס  

 מע"מ.

כולל ₪,  1,588פרק ה': ע"ס 

 מע"מ.

כולל ₪ ,  3,600פרק ז': ע"ס 

 מע"מ.

כולל ₪ ,  19,925פרק ח': ע"ס 

 מע"מ.

וזאת כפוף לחתימתו על כל מסמכי 

 המכרז.

 נטקור פתרונות תקשורת בע"מ: •

כולל ₪,  4,299.75פרק ד': ע"ס 

 מע"מ.

כולל ₪ ,  3,435.12פרק ו': ע"ס 

 מע"מ.

 וואן שילוב מערכות בע"מ: •

₪ ,  215,104.50פרק א': ע"ס 

 כולל מע"מ.

כולל מע"מ.₪,  ,2016פרק ג': ע"ס   

23/201723לרכישה ואספקה של ציוד מחשוב עבור מוסדות המועצה)כולל מוסדות חינוך("לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראש המועצה להכריז על המציעים הבאים כזוכים בהיותם בעלי ההצעה הזולה ביותר לכל פרק: • זיפקום תקשורת בע""מ: פרק ב': ע""ס 3,201 ₪, כולל מע""מ. פרק ה': ע""ס 1,588 ₪, כולל מע""מ. פרק ז': ע""ס 3,600 ₪ , כולל מע""מ. פרק ח': ע""ס 19,925 ₪ , כולל מע""מ. וזאת כפוף לחתימתו על כל מסמכי המכרז. • נטקור פתרונות תקשורת בע""מ: פרק ד': ע""ס 4,299.75 ₪, כולל מע""מ. פרק ו': ע""ס 3,435.12 ₪ , כולל מע""מ. • וואן שילוב מערכות בע""מ: פרק א': ע""ס 215,104.50 ₪ , כולל מע""מ. פרק ג': ע""ס 6,201 ₪, כולל מע""מ." "סופר טורס היה המציע הזול ביותר, תתקבל לאחר מתן האפשרות להשלמת המסמכים על ידו כפי שנקבע בשימוע, ככל שהמסמכים שיולו, הנ""ל זוכה בקווים - 85 88, 77 - 76, 82 - 81. במידת הצורך תאושרר החלטה זו בועדת המכרזים בישיבה הבאה. )תאריך החלטה – 12/07/17("  



 

 

 ( 23/08/17–)תאריך החלטה 

 
לאחר שמיעת השימועים ועיון במסמכים  מכרז דפוס ושילוט 24/2017 24

 השונים, החלטת הועדה היא כדקלמן:

 – כימי נייר על פנקסים 'א לפרק ביחס

הצעת קונוס תדמית ותקשורת בע"מ 

הנחה. בהיותה ההצעה  36.9%הינה ע"ס 

הזולה ביותר ולאחר שהועדה שוכנעה 

שהמציע יוכל לבצע את השירותים 

 במחיר המוצע. 

 – אחד צבע מעטפות 'ב לפרק ביחס

הצעת קונוס תדמית ותקשורת בע"מ 

הנחה. בהיותה ההצעה  17%הינה ע"ס 

שוכנעה  הזולה ביותר ולאחר שהועדה

שהמציע יוכל לבצע את השירותים 

 במחיר המוצע. 

 

 כולל צבעוניים מגנטים 'ג לפרק ביחס

הצעת דפוס  - מבריקה למינציה ציפוי

המרכז והצעת א.ס איתם סחר בע"מ 

הנחה. מאחר ושתיהן זהות ולא  2%ע"ס 

הוגשו הצעות במסגרת ההתמחרות 

המועצה תהיה רשאית לבצע את 

 העבודות עם כל אחד מהספקים כאמור.

 

: וצבעוניות איכותיות מדבקותפרק ד' 

 הנחה. 8%א.ס איתם סחר בע"מ ע"ס 

: א.ס איתן סחר ביקור כרטיסיפרק ה' 

 הנחה.  15%בע"מ ע"ס 

: 'ג 80 עץ נטול נייר-לוגו דפיפרק ו' 

 16.5%בע"מ, ע"ס  1972דפוס חבצלת 

הנחה בהיותה ההצעה הזולה ביותר 

ולאחר שהועדה שוכנעה שהמציע יוכל 

 לבצע את השירותים במחיר המוצע. 

אבוקה  :פוסטרים/כרזותפרק ז' 

הנחה בהיותה  25%העתקות בע"מ ע"ס 

ההצעה הזולה ביותר ולאחר שהועדה 

שוכנעה שהמציע יוכל לבצע את 

24/201724מכרז דפוס ושילוט"לאחר שמיעת השימועים ועיון במסמכים השונים, החלטת הועדה היא כדקלמן: ביחס לפרק א' פנקסים על נייר כימי – הצעת קונוס תדמית ותקשורת בע""מ הינה ע""ס 36.9% הנחה. בהיותה ההצעה הזולה ביותר ולאחר שהועדה שוכנעה שהמציע יוכל לבצע את השירותים במחיר המוצע. ביחס לפרק ב' מעטפות צבע אחד – הצעת קונוס תדמית ותקשורת בע""מ הינה ע""ס 17% הנחה. בהיותה ההצעה הזולה ביותר ולאחר שהועדה שוכנעה שהמציע יוכל לבצע את השירותים במחיר המוצע. ביחס לפרק ג' מגנטים צבעוניים כולל ציפוי למינציה מבריקה - הצעת דפוס המרכז והצעת א.ס איתם סחר בע""מ ע""ס 2% הנחה. מאחר ושתיהן זהות ולא הוגשו הצעות במסגרת ההתמחרות המועצה תהיה רשאית לבצע את העבודות עם כל אחד מהספקים כאמור. פרק ד' מדבקות איכותיות וצבעוניות : א.ס איתם סחר בע""מ ע""ס 8% הנחה. פרק ה' כרטיסי ביקור : א.ס איתן סחר בע""מ ע""ס 15% הנחה. פרק ו' דפי לוגו-נייר נטול עץ 80 ג' : דפוס חבצלת 1972 בע""מ, ע""ס 16.5% הנחה בהיותה ההצעה הזולה ביותר ולאחר שהועדה שוכנעה שהמציע יוכל לבצע את השירותים במחיר המוצע. פרק ז' פוסטרים/כרזות: אבוקה העתקות בע""מ ע""ס 25% הנחה בהיותה ההצעה הזולה ביותר ולאחר שהועדה שוכנעה שהמציע יוכל לבצע את" )תאריך החלטה –23/08/17(  



 

 

 השירותים במחיר המוצע. 

 גלילה מתקן כולל צבעוני רולאפפרק ח' 

: אבוקה העתקות בע"מ, נשיאה ותיק

הנחה בהיותה ההצעה הזולה  35%ע"ס 

ביותר ולאחר שהועדה שוכנעה שהמציע 

 לבצע את השירותים במחיר המוצע. יוכל 

: קונוס A4 למסמכי פולדרפרק ט' 

 8.3%תדמית ותקשורת בע"מ, ע"ס 

 הנחה.

: לאור הודעתו של נציג פליירים פרק י'

המציע קונוס תדמית ותקשורת בע"מ  

במעמד השימוע בדבר חזרתו מההצעה 

מציעים  3ישנם  2-ומאחר ובמקום ה

 הנחה. 5%בעלי הצעה זהה של   

חלטת המועצה היא למנות את מנהלת ה 

ליאת פרמון לערוך  -הרכש של המועצה

התמחרות בין המציעים, בהתאם 

להוראות המכרז. ההצעה שתבחר תהיה 

ע"פ תוצאות ההליך. ולאחר שיתקבלו 

תוצאות אלו תאושרר ההחלטה לפרק זה 

 בישיבה הבאה .

 1972דפוס חבצלת  :חוברותפרק י"א 

הנחה בהיותה ההצעה  21.5%בע"מ, ע"ס 

הזולה ביותר ולאחר שהועדה שוכנעה 

שהמציע יוכל לבצע את השירותים 

 במחיר המוצע. 

 20%שון שלטים ע"ס,  :שילוטפרק י"ב 

 הנחה.

דפוס המרכז  :תכניות העתקתפרק י"ג 

 הנחה. 20%ע"ס 

 ( 23/08/17 –)תאריך החלטה 

משפטית  –תערך בחינה נוספת  שירותי עיצוב גרפי למועצהלמתן  25/2017 25

בטרם  ומקצועית של מסמכי המכרז, 

 פרסום מכרז חדש.

 ( 31/07/17 –)תאריך החלטה 

למתן שירותי  ייעוץ תקשורת, הסברה,  26/2017 26
פרסום, אסטרטגיה, דברור ויחסי ציבור 

 עבור המועצה

  לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת

המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו 

 הועדה בפני

26/201726למתן שירותי ייעוץ תקשורת, הסברה, פרסום, אסטרטגיה, דברור ויחסי ציבור עבור המועצהלאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הועדה 25/201725למתן שירותי עיצוב גרפי למועצהתערך בחינה נוספת – משפטית ומקצועית של מסמכי המכרז, בטרם פרסום מכרז חדש. )תאריך החלטה – 31/07/17( ": קונוס תדמית ותקשורת בע""מ, ע""ס 8.3% הנחה. פרק י' פליירים : לאור הודעתו של נציג המציע קונוס תדמית ותקשורת בע""מ במעמד השימוע בדבר חזרתו מההצעה ומאחר ובמקום ה-2 ישנם 3 מציעים בעלי הצעה זהה של 5% הנחה. החלטת המועצה היא למנות את מנהלת הרכש של המועצה- ליאת פרמון לערוך התמחרות בין המציעים, בהתאם להוראות המכרז. ההצעה שתבחר תהיה ע""פ תוצאות ההליך. ולאחר שיתקבלו תוצאות אלו תאושרר ההחלטה לפרק זה בישיבה הבאה . פרק י""א חוברות : דפוס חבצלת 1972 בע""מ, ע""ס 21.5% הנחה בהיותה ההצעה הזולה ביותר ולאחר שהועדה שוכנעה שהמציע יוכל לבצע את השירותים במחיר המוצע. פרק י""ב שילוט : שון שלטים ע""ס, 20% הנחה. פרק י""ג העתקת תכניות : דפוס המרכז ע""ס 20% הנחה. )תאריך החלטה – 4A )23/08/17 השירותים במחיר המוצע. פרק ח' רולאפ צבעוני כולל מתקן גלילה ותיק נשיאה : אבוקה העתקות בע""מ, ע""ס 35% הנחה בהיותה ההצעה הזולה ביותר ולאחר שהועדה שוכנעה שהמציע יוכל לבצע את השירותים במחיר המוצע. פרק ט' פולדר למסמכי"  



 

 

ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור 

כהצעה הזוכה  יותם אשלבהצעת המציע 

בעלת הניקוד המשוקלל בהיותה ההצעה 

והמתאימה לדרישות  הטוב ביותר

לא כולל לחודש ₪   7650  ס "ע המועצה 

 .  מ"מע

( 81/20/07 – החלטה תאריך ) 
לשירותי ממונה בטיחות וגיהות בעבודה  27/2017 27

 ושירותי ייעוץ בתחום בטיחות.
לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת 

המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, 

ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור 

בהצעת שיא פרויקטים ובטיחות בע"מ 

כהצעה הזוכה למרות היותה הצעה 

יחידה, בהיותה סבירה ביחס לאומדן 

המלצות חיוביות. סכום ההצעה ועקב 

 לחודש, לא כולל מע"מ. ₪  3,800

 (23/08/17 -)תאריך החלטה

לאור בדיקת המכרז שנערכה ומאחר  לביצוע עבודות צביעת כבישים. 28/2017 28

ומדובר בקבלן מומלץ אשר הגיש הצעת 

מחיר זולה, ממליצה הועדה לראש 

המועצה לבחור בהצעת המציע י.ש 

כבישים בע"מ, על סך רחמים ותשתיות 

ש"ח, לא כולל מע"מ עבור  262,500

ביצוע העבודות השוטפות ובעלת אחוז 

למחירון כהצעה הזוכה  58%ההנחה ע"ס 

 במכרז בהיותה ההצעה הזולה ביותר.

(23/08/17 -)תאריך החלטה  
  לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת קבלת שירותי סליקת כרטיסי אשראי 29/2017 29

ממליצה הועדה לראש המקצועית 

המועצה לבטל את המכרז וזאת מאחר 

שאף אחת מההצעות שהוגשה במסגרתו 

לא עומדת בדרישות המכרז. וועדת 

המכרזים ממליצה לגורמים המקצועיים 

לפעול לפרסום מכרז חדש בנושא תוך 

בחינה מעמיקה של תנאי השוק בסוג 

 התקשרות זה. 

 (27/12/17 -)תאריך החלטה

 לשיפוץ בית הרצל בקיבוץ חולדה 30/2017 30
 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת 

המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו 

30/201730לשיפוץ בית הרצל בקיבוץ חולדהלאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו 29/201729קבלת שירותי סליקת כרטיסי אשראילאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית ממליצה הועדה לראש המועצה לבטל את המכרז וזאת מאחר שאף אחת מההצעות שהוגשה במסגרתו לא עומדת בדרישות המכרז. וועדת המכרזים ממליצה לגורמים המקצועיים לפעול לפרסום מכרז חדש בנושא תוך בחינה מעמיקה של תנאי השוק בסוג התקשרות זה. )תאריך החלטה- 27/12/17( 28/201728לביצוע עבודות צביעת כבישים."לאור בדיקת המכרז שנערכה ומאחר ומדובר בקבלן מומלץ אשר הגיש הצעת מחיר זולה, ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת המציע י.ש רחמים ותשתיות כבישים בע""מ, על סך 262,500 ש""ח, לא כולל מע""מ עבור ביצוע העבודות השוטפות ובעלת אחוז ההנחה ע""ס 58% למחירון כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה הזולה ביותר. )תאריך החלטה- 23/08/17(" 27/201727לשירותי ממונה בטיחות וגיהות בעבודה ושירותי ייעוץ בתחום בטיחות."לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת שיא פרויקטים ובטיחות בע""מ כהצעה הזוכה למרות היותה הצעה יחידה, בהיותה סבירה ביחס לאומדן ועקב המלצות חיוביות. סכום ההצעה 3,800 ₪ לחודש, לא כולל מע""מ. )תאריך החלטה- 23/08/17(" "ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת המציע יותם אשל כהצעה הזוכה בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר והמתאימה לדרישות המועצה ע""ס 7650 ₪ לחודש לא כולל מע""מ. ( תאריך החלטה – 07/02/18 )"  



 

 

 .בפני הוועדה

ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור 

מ "ס קרן הנדסה בע.בהצעת המציע ס

כהצעה הזוכה בהיותה ההצעה הזולה 

לא כולל ₪   2,430,578.90ס "ע, ביותר

ביצוע העבודות כפוף לקבלת כל .  מ"מע

 .האישורים התקציביים

 (25/10/17-)תאריך החלטה

לקבלת הצעות לאספקת מדפסות אישיות  31/2017 
ומחלקתיות כולל שירותי תמיכה ותחזוקה 

 עבור המועצה האזורית גזר

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת 

שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה 

לראש המועצה להכריז על המציע 

צילומעתיק בע"מ כזוכה במכרז בהיותו 

 3,169.2בעלת ההצעה הזולה ביותר ע"ס 

בגין השירות  –לא כולל מע"מ ₪ 

לא כולל מע"מ ₪  3,150החודשי, וסך של 

 זיכוי בגין רכישת המלאי הקיים.

 (20/11/17 -)תאריך החלטה

למתן שירותי ייעוץ בתחום תיירות עבור  32/2017 
 המועצה

לאור חוות הדעת המשפטית שנמסרה 

במעמד הישיבה על אי עמידת ההצעה 

היחידה שהוגשה במסגרת מכרז זה 

רבות למכרז שהן דרישות בדרישות הע

מהותיות, ממליצה הועדה לראש 

המועצה לפסול את הצעת המציעה 

אילנית אפרים. מאחר ולא נותרו הצעות 

כשרות במכרז זה, יש לבטל את המכרז 

ולפעול לפרסומו מחדש, תוך חידוד 

 ההנחיות הרלוונטיות. 

 (20/11/17 -)תאריך החלטה

עיתון "גזרי למתן שירותי עריכת והפקת  33/2017 
 מידע" עבור המועצה

לאור חוות הדעת המשפטית שנמסרה 

במעמד הישיבה על אי עמידת ההצעה 

היחידה שהוגשה במסגרת מכרז זה 

בדרישות הערבות למכרז שהן דרישות 

מהותיות, ממליצה הועדה לראש 

המועצה לפסול את הצעת המציעה רותי 

כהן. מאחר ולא נותרו הצעות כשרות 

לבטל את המכרז ולפעול  במכרז זה, יש

לפרסומו מחדש, תוך חידוד ההנחיות 

 הרלוונטיות. 

33/2017"למתן שירותי עריכת והפקת עיתון ""גזרי מידע"" עבור המועצה"לאור חוות הדעת המשפטית שנמסרה במעמד הישיבה על אי עמידת ההצעה היחידה שהוגשה במסגרת מכרז זה בדרישות הערבות למכרז שהן דרישות מהותיות, ממליצה הועדה לראש המועצה לפסול את הצעת המציעה רותי כהן. מאחר ולא נותרו הצעות כשרות במכרז זה, יש לבטל את המכרז ולפעול לפרסומו מחדש, תוך חידוד ההנחיות הרלוונטיות. 32/2017למתן שירותי ייעוץ בתחום תיירות עבור המועצהלאור חוות הדעת המשפטית שנמסרה במעמד הישיבה על אי עמידת ההצעה היחידה שהוגשה במסגרת מכרז זה בדרישות הערבות למכרז שהן דרישות מהותיות, ממליצה הועדה לראש המועצה לפסול את הצעת המציעה אילנית אפרים. מאחר ולא נותרו הצעות כשרות במכרז זה, יש לבטל את המכרז ולפעול לפרסומו מחדש, תוך חידוד ההנחיות הרלוונטיות. )תאריך החלטה- 20/11/17( 31/2017לקבלת הצעות לאספקת מדפסות אישיות ומחלקתיות כולל שירותי תמיכה ותחזוקה עבור המועצה האזורית גזר"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראש המועצה להכריז על המציע צילומעתיק בע""מ כזוכה במכרז בהיותו בעלת ההצעה הזולה ביותר ע""ס 3,169.2 ₪ לא כולל מע""מ – בגין השירות החודשי, וסך של 3,150 ₪ לא כולל מע""מ זיכוי בגין רכישת המלאי הקיים. )תאריך החלטה- 20/11/17(" "בפני הוועדה. ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת המציע ס.ס קרן הנדסה בע""מ כהצעה הזוכה בהיותה ההצעה הזולה ביותר, ע""ס 2,430,578.90 ₪ לא כולל מע""מ. ביצוע העבודות כפוף לקבלת כל האישורים התקציביים. )תאריך החלטה-25/10/17("  



 

 

 (27/12/17 -)תאריך החלטה

 
לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  למכירת רכב משומש 34/2017 

המקצועית ממליצה הועדה לראש 

לאשר את מכירת הרכב המועצה 

בהיות מצלוואי מזל ויחזקאל למציעים 

הצעתם ההצעה הגבוהה ביותר שהוגשה 

 ש"ח כולל מע"מ.  67,750ע"ס 

 (27/12/17 -)תאריך החלטה

 

 
  למתן שירותי עיצוב גרפי למועצה 35/2017 

 
  לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת

ממליצה הועדה לראש המקצועית 

המועצה שלא לבחור בהצעה היחידה 

אלא שהוגשה כהצעה הזוכה במכרז זה 

לבטל את המכרז וזאת מאחר שההצעה 

שהוגשה אינה עומדת בדרישות המועצה. 

וועדת המכרזים ממליצה לגורמים 

המקצועיים לפעול לפרסום מכרז חדש 

בנושא תוך בחינה נוספת של נושא 

 המחיר והיבטים נוספים שנקבעו במכרז.

 (27/12/17 -)תאריך החלטה

 

 
ניקיון ואספקת חול לקבלת הצעות לסינון,  36/2017 

 תקני לגני ילדים.
לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת 

המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, 

ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור 

כהצעה  אלון עלוא –בהצעת גרין סנד 

הזוכה למרות היותה הצעה יחידה, 

בהיותה סבירה ביחס לאומדן ועקב 

ניסיון עבר חיובי של המועצה 

 בהתקשרויות קודמות. 

 ההצעה הינה כדלקמן: 

לא ₪  440 –ניקיון וסינון ארגז חול לגן 

 כולל מע"מ.

 540 -תיחוח, ניקיון וסינון שטח הגן לגן 

 לא כולל מע"מ.₪ 

קי שעומד בדרישות אספקת ופיזור חול נ

לא כולל ₪  280 –מ"ק  1-ל 1498ת"י 

36/2017לקבלת הצעות לסינון, ניקיון ואספקת חול תקני לגני ילדים."לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת גרין סנד – אלון עלוא כהצעה הזוכה למרות היותה הצעה יחידה, בהיותה סבירה ביחס לאומדן ועקב ניסיון עבר חיובי של המועצה בהתקשרויות קודמות. ההצעה הינה כדלקמן: ניקיון וסינון ארגז חול לגן – 440 ₪ לא כולל מע""מ. תיחוח, ניקיון וסינון שטח הגן לגן - 540 ₪ לא כולל מע""מ. אספקת ופיזור חול נקי שעומד בדרישות ת""י 1498 ל-1 מ""ק – 280 ₪ לא כולל" 35/2017למתן שירותי עיצוב גרפי למועצהלאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית ממליצה הועדה לראש המועצה שלא לבחור בהצעה היחידה שהוגשה כהצעה הזוכה במכרז זה אלא לבטל את המכרז וזאת מאחר שההצעה שהוגשה אינה עומדת בדרישות המועצה. וועדת המכרזים ממליצה לגורמים המקצועיים לפעול לפרסום מכרז חדש בנושא תוך בחינה נוספת של נושא המחיר והיבטים נוספים שנקבעו במכרז. )תאריך החלטה- 27/12/17( 34/2017למכירת רכב משומש"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית ממליצה הועדה לראש המועצה לאשר את מכירת הרכב למציעים מצלוואי מזל ויחזקאל בהיות הצעתם ההצעה הגבוהה ביותר שהוגשה ע""ס 67,750 ש""ח כולל מע""מ. )תאריך החלטה- 27/12/17(" )תאריך החלטה- 27/12/17(  



 

 

 מע"מ.

 (20/11/17 -)תאריך החלטה

פנייה לעדכון מאגר הספקים והיועצים של  37/2017 
 המועצה

 המועצה לראש ממליצה הוועדה 
 והיועצים הספקים רשימת את לאשר

 פונים של בקשות דחיית כולל, שהוצגה
בדרישות עמדו שלא . 

 תעשה יועצים/  לספקים הפנייה 
 בנוהל הקיימים המועצה נהלי פי על

 הרלוונטים לנהלים בהתאם וכן הרכש
יועצים עם להתקשרות הנוגעים . 

 מעוניינים יהיו אשר פונים 
 רשאים יהיו, למאגר בעתיד להרשם
 בקשה להגשת כפוף, עת בכל, כן לעשות

 והתנאים הטפסים כל ומילוי, מתאימה
 .הנדרשים

 פונה של פנייה שתתקבל ככל 
 יש או המכרז בדרישות עומד אינו אשר

 יובא הדבר – בקשתו את לדחות כוונה
המכרזים ועדת להחלטת . 

/  מחיר הצעות הליכי, ככלל 
 לכאלו ורק אך תעשה זוטא מכרז

 במקרים. המועצה במאגר הרשומים
 או במאגר כזה תחום קיים של חריגים

 על או יועצים/ספקים מספיק קיימים לא
 המחלקה מנהל דעת שיקול פי

 ניתן, רכש מחלקת מנהלת/הרלוונטית
 ובתנאי רשום שאינו לספק לפנות יהיה
 הנדרשים הטפסים את ימלא ל"שהנ

 טרם במאגר הרישום בדרישות ויעמוד
ההצעה הגשת . 

 ובקרה מעקב תנהל המועצה 
המאגרים לגבי  

( 81/02/07 -החלטה תאריך ). 
שירותי סירוס ועיקור לקבלת הצעות למתן  38/2017 

 .חתולי רחוב במועצה
לאור בדיקת המכרז שנערכה ומאחר 

ומדובר בקבלן מומלץ אשר הגיש הצעת 

מחיר זולה העומדת בדרישות המועצה, 

ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור 

 –בהצעת המציע אס או אס חיות 

 127האגודה למען בעלי חיים, על סך 

ש"ח, לא כולל מע"מ לחתול כהצעה 

הזוכה במכרז בהיותה ההצעה הזולה 

 ביותר.

 (20/11/17 -)תאריך החלטה

לקבלת הצעות להפעלת מרכז יום לאזרח  39/2017 
 הוותיק בתחום שיפוט המועצה

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  

המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו 

בפני הוועדה, וכן שמיעת המציע 

במסגרת השימוע,  ממליצה הועדה 

39/2017לקבלת הצעות להפעלת מרכז יום לאזרח הוותיק בתחום שיפוט המועצההמקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, וכן שמיעת המציע במסגרת השימוע, ממליצה הועדה 38/2017לקבלת הצעות למתן שירותי סירוס ועיקור חתולי רחוב במועצה."לאור בדיקת המכרז שנערכה ומאחר ומדובר בקבלן מומלץ אשר הגיש הצעת מחיר זולה העומדת בדרישות המועצה, ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת המציע אס או אס חיות – האגודה למען בעלי חיים, על סך 127 ש""ח, לא כולל מע""מ לחתול כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה הזולה ביותר. )תאריך החלטה- 20/11/17(" 37/2017פנייה לעדכון מאגר הספקים והיועצים של המועצה"הוועדה ממליצה לראש המועצה לאשר את רשימת הספקים והיועצים שהוצגה, כולל דחיית בקשות של פונים . שלא עמדו בדרישות הפנייה לספקים / יועצים תעשה על פי נהלי המועצה הקיימים בנוהל הרכש וכן בהתאם לנהלים הרלוונטים . הנוגעים להתקשרות עם יועצים פונים אשר יהיו מעוניינים להרשם בעתיד למאגר, יהיו רשאים לעשות כן, בכל עת, כפוף להגשת בקשה הנדרשיםמתאימה, ומילוי כל הטפסים והתנאים . ככל שתתקבל פנייה של פונה אשר אינו עומד בדרישות המכרז או יש כוונה לדחות את בקשתו – הדבר יובא . להחלטת ועדת המכרזים ככלל, הליכי הצעות מחיר / מכרז זוטא תעשה אך ורק לכאלו הרשומים במאגר המועצה. במקרים חריגים של קיים תחום כזה במאגר או לא קיימים מספיק ספקים/יועצים או על פי שיקול דעת מנהל המחלקה הרלוונטית/מנהלת מחלקת רכש, ניתן יהיה לפנות לספק שאינו רשום ובתנאי שהנ""ל ימלא את הטפסים הנדרשים ויעמוד בדרישות הרישום במאגר טרם . הגשת ההצעה המועצה תנהל מעקב ובקרה לגבי המאגרים .( תאריך החלטה- 07/02/18 )" "מע""מ. )תאריך החלטה- 20/11/17("  



 

 

לראש המועצה לבחור בהצעת המציע 

מאגר כוח אדם מקצועי זמני  –תגבור 

כהצעה הזוכה בהיותה ההצעה  בע"מ

בעלת ניקוד האיכות הטוב הזולה ביותר ו

לחודש. יצוין כי ₪  0על סך ביותר 

ה התרשמה כי הצעת המחיר הוועד

הוגשה לאחר בחינה מעמיקה מצד 

המציע וכן התרשמה מהאיתנות 

הפיננסית של המציע ומיכולתו לעמוד 

 בדרישות המכרז במחיר שהוצע על ידו.

 (27/12/17 -)תאריך החלטה

 
לביצוע עבודות אחזקת  מתקני חשמל  40/2017 

 למבני ציבור ומוסדות חינוך במועצה
לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת 

המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, 

ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור 

חברה לעבודות חשמל  עמיאורבהצעת 

כהצעה הזוכה במכרז לאור היותה  בע"מ

ההצעה הכשרה בעלת שיעור ההנחה 

הגבוה ביותר וכן הציון המשוקלל הטוב 

יע ביותר. שיעור ההנחה שהוצע ע"י המצ

 .33%הינו בשיעור של 

 (20/11/17 -)תאריך החלטה

מסגרת לשירותי ייעוץ ותכנון בתחום  41/2017 
 הביוב, הניקוז והמים

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת 

המקצועית ממליצה הועדה לראש 

לאשר את המציע א.נ. קפלן המועצה 

הנדסה ופרויקטים בע"מ כזכיין יחידי 

במכרז זה בהיותו המציע בעל הניקוד 

הגבוה ביותר, שיעור ההנחה בהצעתו 

 הנחה על המחירון.  15%הינו 

 (17/01/18 -)תאריך החלטה

 
 -לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות  42/2017 

 כלי אצירה כתומים בתחום שיפוט המועצה  
 הדעת בחוות ועיון הדברים שמיעת לאחר

, הוועדה בפני שהוצגה המקצועית
 לבחור המועצה לראש הועדה ממליצה
 מ"בע אילת המנוף נוי שרותי בהצעת
 הכשרה ההצעה בהיותה הזוכה כהצעה
, זה במכרז לדיון שנותרה היחידה
 ובעלת לאומדן ביחס סבירה בהיותה
 סך על הינה ההצעה. חיוביות המלצות

  :של

  לכלי חודשיים שימוש דמי •
 39 - קוב 2.5 של בנפח אחד כתום אצירה

42/2017לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות - כלי אצירה כתומים בתחום שיפוט המועצה"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת שרותי נוי המנוף אילת בע""מ כהצעה הזוכה בהיותה ההצעה הכשרה היחידה שנותרה לדיון במכרז זה, בהיותה סבירה ביחס לאומדן ובעלת שלהמלצות חיוביות. ההצעה הינה על סך : דמי שימוש חודשיים לכלי • אצירה כתום אחד בנפח של 2.5 קוב - 39" 41/2017מסגרת לשירותי ייעוץ ותכנון בתחום הביוב, הניקוז והמים"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית ממליצה הועדה לראש המועצה לאשר את המציע א.נ. קפלן הנדסה ופרויקטים בע""מ כזכיין יחידי במכרז זה בהיותו המציע בעל הניקוד הגבוה ביותר, שיעור ההנחה בהצעתו הינו 15% הנחה על המחירון. )תאריך החלטה- 17/01/18(" 40/2017לביצוע עבודות אחזקת מתקני חשמל למבני ציבור ומוסדות חינוך במועצה"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת עמיאור חברה לעבודות חשמל בע""מ כהצעה הזוכה במכרז לאור היותה ההצעה הכשרה בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר וכן הציון המשוקלל הטוב ביותר. שיעור ההנחה שהוצע ע""י המציע הינו בשיעור של 33%. )תאריך החלטה- 20/11/17(" "לראש המועצה לבחור בהצעת המציע תגבור – מאגר כוח אדם מקצועי זמני בע""מ כהצעה הזוכה בהיותה ההצעה הזולה ביותר ובעלת ניקוד האיכות הטוב ביותר על סך 0 ₪ לחודש. יצוין כי הוועדה התרשמה כי הצעת המחיר הוגשה לאחר בחינה מעמיקה מצד המציע וכן התרשמה מהאיתנות הפיננסית של המציע ומיכולתו לעמוד בדרישות המכרז במחיר שהוצע על ידו. )תאריך החלטה- 27/12/17("  



 

 

מ"מע כולל לא ₪  

 של( הנפה) פינוי עבור תשלום •
 של בנפח אחד כתום אצירה כלי תכולת

 המועצה שיפוט מתחום שפונתה קוב 2.5
מ"מע כולל לא  ₪ 27 -מיון לתחנת  

(07/02/18)תאריך החלטה   
לקבלת הצעות בעניין ביצוע שירותי  43/2017 

תחזוקה, תיקונים ורכש מזגנים במשרדי 
המועצה ומוסדות חינוך בתחום שיפוט 

 המועצה
 

לאחר שמיעת השימוע ועיון בחוות הדעת 

המקצועית  שהוצגה בפני הוועדה, 

המועצה לבחור ממליצה הועדה לראש 

בהצעת ירון אבוחצירה כוכב המזגנים, 

כהצעה הזוכה במכרז לאור היותה 

ההצעה הכשרה בעלת שיעור ההנחה 

 .24%הגבוה ביותר בשיעור של 

 (20/11/17 -)תאריך החלטה

 
לשירותי ייעוץ, ליווי, פיקוח וניהול  44/2017 

 פרויקטים הנדסיים במועצה.
 הדעת בחוות ועיון הדברים שמיעת לאחר

 שהוצגו הבדיקה וטבלאות המקצועית 
 המציע שמיעת וכן, הוועדה בפני

 הועדה ממליצה,  השימוע במסגרת
 המציע בהצעת לבחור המועצה לראש

 כהצעה מ"בע פרויקטים ניהול טל רונן
 בעלת ההצעה בהיותה במכרז הזוכה
 ניקוד ובעלת ביותר הגבוה ההנחה שיעור

הנחה 15% סך על ביותר הטוב האיכות  
 (17/01/18 -)תאריך החלטה

 
לביצוע שירותי מדידות מקרקעין עבור  45/2017 

 המועצה והועדה המקומית לתו"ב גזר 
 בתחום שיפוט המועצה  

 

 הדעת בחוות ועיון הדברים שמיעת לאחר
 לראש הועדה ממליצה המקצועית

 הבאים המציעים את לאשר המועצה
 כזכיינים ביותר הגבוה הניקוד בעלי

 :במכרז
 ₪ 2400 ס"ע מ"בע אבסולוט 

 עבודה ליום ₪ 1200-ו בשטח עבודה ליום
 .במשרד

 מידע מערכות דטהמפ  
 ליום ₪ 2325 ס"ע מ"בע גיאוגרפיות

 עבודה ליום ₪ 1163-ו בשטח עבודה
 במשרד

 (17/01/18 -)תאריך החלטה

 
 הדעת בחוות ועיון הדברים שמיעת לאחר שירותי ייעוץ ותכנון בתחום כבישים ופיתוח 46/2017 

 לראש הועדה ממליצה המקצועית
 הבאים המציעים את לאשר המועצה

 כזכיינים ביותר הגבוה הניקוד בעלי
 :במכרז

 מ"בע  וניהול הנדסה חופשי 
 הינו בה שהוצע ההנחה שיעור כאשר

המחירון על %20 . 
 תנועה אזרחית הנדסה. ג  

 ההנחה שיעור כאשר מ"בע ותחבורה
המחירון על 20% הינו בה שהוצע  

46/2017שירותי ייעוץ ותכנון בתחום כבישים ופיתוח"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית ממליצה הועדה לראש המועצה לאשר את המציעים הבאים בעלי הניקוד הגבוה ביותר כזכיינים : במכרז חופשי הנדסה וניהול בע""מ כאשר שיעור ההנחה שהוצע בה הינו . 20% על המחירון ג. הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע""מ כאשר שיעור ההנחה שהוצע בה הינו 20% על המחירון" 45/2017"לביצוע שירותי מדידות מקרקעין עבור המועצה והועדה המקומית לתו""ב גזר בתחום שיפוט המועצה""לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית ממליצה הועדה לראש המועצה לאשר את המציעים הבאים בעלי הניקוד הגבוה ביותר כזכיינים : במכרז אבסולוט בע""מ ע""ס 2400 ₪ ליום עבודה בשטח ו-1200 ₪ ליום עבודה . במשרד דטהמפ מערכות מידע גיאוגרפיות בע""מ ע""ס 2325 ₪ ליום במשרדעבודה בשטח ו-1163 ₪ ליום עבודה )תאריך החלטה- 17/01/18(" 44/2017לשירותי ייעוץ, ליווי, פיקוח וניהול פרויקטים הנדסיים במועצה."לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, וכן שמיעת המציע במסגרת השימוע, ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת המציע רונן טל ניהול פרויקטים בע""מ כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר ובעלת ניקוד האיכות הטוב ביותר על סך 15% הנחה )תאריך החלטה- 17/01/18(" 43/2017לקבלת הצעות בעניין ביצוע שירותי תחזוקה, תיקונים ורכש מזגנים במשרדי המועצה ומוסדות חינוך בתחום שיפוט המועצהלאחר שמיעת השימוע ועיון בחוות הדעת המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת ירון אבוחצירה כוכב המזגנים, כהצעה הזוכה במכרז לאור היותה ההצעה הכשרה בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר בשיעור של 24%. )תאריך החלטה- 20/11/17( "₪ לא כולל מע""מ תשלום עבור פינוי )הנפה( של • תכולת כלי אצירה כתום אחד בנפח של 2.5 קוב שפונתה מתחום שיפוט המועצה לתחנת מיון- 27 ₪ לא כולל מע""מ )תאריך החלטה 07/02/18("  



 

 

 (17/01/18 -תאריך החלטה)

 
לשירותי ייעוץ תחבורה ותנועה עבור  47/2017 

 המועצה והועדה המקומית לתו"ב.
מאחר ולמכרז לא הוגשו כלל הצעות, יש 

לבטל את המכרז ולפעול לפרסומו 

 .מחדש

 (27/12/17)תאריך החלטה 

 
לביצוע עבודות שונות כלים הנדסאיים  48/2017 

באמצעות כלים הנדסיים וציוד מכני עבור 
 המועצה האזורית גזר

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת 

המקצועית והמשפטית שהוצגו בפני 

הוועדה, ממליצה הועדה לראש המועצה 

משק עפר ופיתוח בע"מ לבחור בהצעת 

, כהצעה ולקטיבי חברה לפיתוח בע"מ

הזוכה במכרז לאור היותה ההצעה 

הכשרה בעלת שיעור ההנחה הגבוה 

 .7.5%ביותר בשיעור בשיעור של 

 (20/11/17 -)תאריך החלטה

למתן שירותי ייעוץ בתחום תיירות עבור  49/2017 
 המועצה

 הדעת בחוות ועיון הדברים שמיעת לאחר
, הוועדה בפני שהוצגה המקצועית

 לבחור המועצה לראש הועדה ממליצה
 הזוכה כהצעה צמח אילנית בהצעת
 בהיותה, יחידה הצעה היותה למרות
 עבר ניסיון ועקב לאומדן ביחס סבירה
 בהתקשרויות המועצה של חיובי

 למחיר ביחס ההנחה שיעור. קודמות
 0% הינו בהצעה שנכלל המירבי החודשי

 כולל לא לחודש ₪ 8,500 הכל סך. הנחה
מ"מע  

 (17/01/18 -תאריך החלטה)

 
פומבי לקבלת הצעות לארגון , תיאום  50/2017 

 וביצוע השתלמות של עובדי המועצה.
  לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת

המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו 

 וכן חוות הדעת המשפטית, ,בפני הוועדה

מקבלת הועדה את עמדת יועמ"ש הועדה 

לפיה יש לפסול את הצעות המציע הדקה 

בע"מ בשל אי עמידה בדרישות  90-ה

המכרז הנוגעות לאופן התמחור והצעת 

 המחיר.

ממליצה הועדה לראש המועצה כמו כן, 

תלמה תיירות לבחור בהצעת המציע 

כהצעה הזוכה בהיותה  ונסיעות בע"מ

בעלת ניקוד האיכות הטוב ביותר ההצעה 

על סך  והמתאימה לדרישות המועצה 

 לאדם כולל מע"מ במלון אלמא.₪  1,500

50/2017פומבי לקבלת הצעות לארגון , תיאום וביצוע השתלמות של עובדי המועצה."לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, וכן חוות הדעת המשפטית, מקבלת הועדה את עמדת יועמ""ש הועדה לפיה יש לפסול את הצעות המציע הדקה ה-90 בע""מ בשל אי עמידה בדרישות המכרז הנוגעות לאופן התמחור והצעת המחיר. כמו כן, ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת המציע תלמה תיירות ונסיעות בע""מ כהצעה הזוכה בהיותה ההצעה בעלת ניקוד האיכות הטוב ביותר והמתאימה לדרישות המועצה על סך 1,500 ₪ לאדם כולל מע""מ במלון אלמא." 49/2017למתן שירותי ייעוץ בתחום תיירות עבור המועצה"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת אילנית צמח כהצעה הזוכה למרות היותה הצעה יחידה, בהיותה סבירה ביחס לאומדן ועקב ניסיון עבר חיובי של המועצה בהתקשרויות קודמות. שיעור ההנחה ביחס למחיר החודשי המירבי שנכלל בהצעה הינו 0% מע""מהנחה. סך הכל 8,500 ₪ לחודש לא כולל )תאריך החלטה- 17/01/18(" 48/2017כלים הנדסאיים לביצוע עבודות שונות באמצעות כלים הנדסיים וציוד מכני עבור המועצה האזורית גזר"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית והמשפטית שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת משק עפר ופיתוח בע""מ ולקטיבי חברה לפיתוח בע""מ, כהצעה הזוכה במכרז לאור היותה ההצעה הכשרה בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר בשיעור בשיעור של 7.5%. )תאריך החלטה- 20/11/17(" 47/2017"לשירותי ייעוץ תחבורה ותנועה עבור המועצה והועדה המקומית לתו""ב."מאחר ולמכרז לא הוגשו כלל הצעות, יש לבטל את המכרז ולפעול לפרסומו מחדש. )תאריך החלטה 27/12/17( )תאריך החלטה- 17/01/18(  



 

 

 

 

 

 (27/12/17 -)תאריך החלטה

 
לביצוע עבודות איסוף, פינוי וסילוק פסולת  51/2017 

 גזם לאתר מורשה
 הדעת בחוות ועיון הדברים שמיעת לאחר

, הוועדה בפני שהוצגה המקצועית
 לבחור המועצה לראש הועדה ממליצה
 ושירותים תברואה ניהול מאיה בהצעת

 היותה למרות הזוכה כהצעה מ"בע 1995
 ביחס סבירה בהיותה, יחידה הצעה

 של חיובי עבר ניסיון ועקב לאומדן
 שיעור. קודמות בהתקשרויות המועצה
 המירבי החודשי למחיר ביחס ההנחה
 שסך כך הנחה 2% הינו בהצעה שנכלל

 הינו חודשי פאושלי מחיר הכל
 0-ו מ"מע כולל לא לחודש ₪148,960

 פינוי ליום המירבי המחיר על הנחה אחוז
 ₪1,800 הכל סך - מוניצפלית לא פסולת

מ"מע כולל לא ליום  
( 17/01/18 -החלטה תאריך ) 

שירותי ייעוץ תכנון וליווי אדריכלי  -מסגרת 52/2017 
 לפרוייקטים בתחום שיפוט המועצה

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת 

המקצועית ממליצה הועדה לראש 

לאשר את המציעים הבאים המועצה 

בעלי הניקוד הגבוה ביותר כזכיינים 

 במכרז:

שניאור אדריכלים כאשר שיעור  .1

על  15%ההנחה שהוצע בה הינו 

 המחירון.

אדריכלים כאשר  י. אבקסיס .2

שיעור ההנחה שהוצע בה הינו 

 על המחירון. 6.7%

( 17/01/18 -החלטה תאריך ) 

52/2017מסגרת- שירותי ייעוץ תכנון וליווי אדריכלי לפרוייקטים בתחום שיפוט המועצהלאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית ממליצה הועדה לראש המועצה לאשר את המציעים הבאים בעלי הניקוד הגבוה ביותר כזכיינים במכרז: 1 . שניאור אדריכלים כאשר שיעור ההנחה שהוצע בה הינו 15% על המחירון. 2 . י. אבקסיס אדריכלים כאשר שיעור ההנחה שהוצע בה הינו 6.7% על המחירון. ( תאריך החלטה- 17/01/18 ) 51/2017לביצוע עבודות איסוף, פינוי וסילוק פסולת גזם לאתר מורשה"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת מאיה ניהול תברואה ושירותים 1995 בע""מ כהצעה הזוכה למרות היותה הצעה יחידה, בהיותה סבירה ביחס לאומדן ועקב ניסיון עבר חיובי של המועצה בהתקשרויות קודמות. שיעור ההנחה ביחס למחיר החודשי המירבי שנכלל בהצעה הינו 2% הנחה כך שסך הכל מחיר פאושלי חודשי הינו 148,960₪ לחודש לא כולל מע""מ ו-0 אחוז הנחה על המחיר המירבי ליום פינוי פסולת לא מוניצפלית - סך הכל 1,800₪ ליום לא כולל מע""מ ( תאריך החלטה- 17/01/18 )" )תאריך החלטה- 27/12/17(  


