
מס. 

מכרז

החלטת וועדת מכרזיםזשם המכר

למתן שירותי פיזיותרפיה לילדים  01/2019

 ל במשכ

)מרכז שיפור כישורי למידה(

מבלי  מדובר במכרז שפורסם בפעם השנייה

 כרזבהעדר הצעות במכלל.  צעותהשהוגשו בו 

 , מוצע כי הצוות המקצועי במועצהבפעם השנייה

תאים לסוג נית את אופן ההתקשרות המשיבחן ב

 (14/01/2019)תאריך החלטה:  שירות זה.

לקבלת הצעות למתן שירותי קהילות  02/2019

תומכות לאזרחים וותיקים בתחום 

 שיפוט המועצה

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  

הבדיקה שהוצגו בפני  המקצועית וטבלאות

הוועדה, וכן שמיעת המציע במסגרת השימוע,  

 –שת המועצה ממליצה הועדה לרא

מאגר כוח אדם  –המציע תגבור  את לקבוע

מקצועי זמני בע"מ כהצעה הזוכה בהיותה 

ההצעה הזולה ביותר ובעלת ניקוד האיכות הטוב 

ביותר. לאחר השימוע שנערך למציע וקבלת 

במעמד השימוע, שוכנעה הסברי נציג המציע 

הועדה כי הצעת המחיר הוגשה לאחר בחינה 

יכולתו לעמוד בל המציע ומעמיקה מצד המציע ש

)תאריך בדרישות המכרז במחיר שהוצע על ידו.

 (06/02/2019  החלטה:

לשירותי ייעוץ, ליווי, פיקוח  וניהול  03/2019

פרויקטים הנדסיים במועצה

ות הדעת לאחר שמיעת הדברים ועיון בחו

המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני 

 –ה הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצ

לקבוע את  המציע להב ניהול פרויקטים  בע"מ 

עלת כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה ב

ניקוד האיכות הטוב ביותר. כמו כן ממליצה 

הועדה לראשת המועצה לקבוע את הצעת המציע 

י לתקופה של חצי שנה איציק גדליה ככשיר שנ

בהיותה ההצעה שדורגה במקום השני. בשים לב 

נינו, מתייתר הצורך לדון לממצאים שהוצגו בפ

בסוגיית עמידת המציעים האחרים בדרישות 

תציין כי הבהרות יועמ"ש הסף, אולם הועדה 

שלא מציעים ההועדה מקובלות עליה וכי 

השלימו את הנדרש, לא עומדים בדרישות הסף. 

 (01/04/2019)תאריך החלטה: 

מכרז זה לאחר שהמציע ון נוסף במדובר בדי כבישים  לביצוע עבודות צביעה וסימון 04/2019

מס. מכרזשם המכרזהחלטת וועדת מכרזים 01/2019למתן שירותי פיזיותרפיה לילדים במשכל )מרכז שיפור כישורי למידה(מדובר במכרז שפורסם בפעם השנייה מבלי שהוגשו בו הצעות כלל. בהעדר הצעות במכרז בפעם השנייה, מוצע כי הצוות המקצועי במועצה יבחן בשנית את אופן ההתקשרות המתאים לסוג שירות זה. )תאריך החלטה: 14/01/2019( 02/2019לקבלת הצעות למתן שירותי קהילות תומכות לאזרחים וותיקים בתחום שיפוט המועצה"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, וכן שמיעת המציע במסגרת השימוע, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לקבוע את המציע תגבור – מאגר כוח אדם 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 בחינה מעמיקה מצד המציע של המציע וביכולתו לעמוד בדרישות המכרז במחיר שהוצע על ידו.)תאריך החלטה: 06/02/2019(" 03/2019לשירותי ייעוץ, ליווי, פיקוח וניהול פרויקטים הנדסיים במועצה"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה – 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 שהוצגו בפנינו, מתייתר הצורך לדון בסוגיית עמידת המציעים האחרים בדרישות הסף, אולם הועדה תציין כי הבהרות יועמ""ש הועדה מקובלות עליה וכי המציעים שלא השלימו את הנדרש, לא עומדים בדרישות הסף. )תאריך החלטה: 01/04/2019(" 04/2019לביצוע עבודות צביעה וסימון כבישיםמדובר בדיון נוסף במכרז זה לאחר שהמציע



 

 

שנבחר כזוכה לא עמד בהתחייבויותיו כלפי 

המועצה ולאור בקשת המועצה לאשר את 

ף ההתקשרות עם המציע שדורג במקום השני חל

עריכת מכרז חדש בשים לב לפרק הזמן הקצר 

במכרז.  הראשון שחלף ממועד קביעת הזוכה

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת 

סבורה הוועדה ת שהוצגה בפני הוועדה, המקצועי

כי בנסיבות העניין קיימת עדיפות לקבוע את 

המציע שדורג במקום השני כזוכה במכרז וזאת 

שאר לאור הנימוקים על פני מכרז חדש ובין ה

משפטית המקובלת על הועדה השפורטו בחוו"ד 

ועל מנת להשיג יעילות בביצוע השירותים. לאור 

קבלן הקיים ממליצה ביטול ההתקשרות עם ה

לקבוע את המציע י.ש  -ה לראשת המועצההועד

רחמים פיתוח תשתיות וכבישים בע"מ ע"ס 

₪ לביצוע עבודות תקופתיות לשנה, לא  286400

ביחס  20%ל מע"מ ובעלת שיעור הנחה של כול

למחירון עבודות מזדמנות שנכלל במכרז כמציע 

ין כי ההצעה עומדת בדרישות הזוכה במכרז. יצו

בהתייחס לאומדן המועצה וכי  ההמכרז וסביר

בנסיבות שנוצרו החלטה זו עדיפה על פני פרסום 

 מכרז חדש

 06/02/19)תאריך החלטה: 

ת אחזקת מערכות ביוב לביצוע עבודו 05/2019

 גרוויטציוניות וקווי סניקה

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

. לקבוע 1 -ממליצה הועדה לראשת המועצה
ה המציע אלי שירותי שאיבה וביוב בע"מ כהצע
הזוכה בהיותה ההצעה הזולה ביותר ובעלת 

תר. לאחר השימוע ניקוד האיכות הטוב ביו
ת הסברי נציג המציע במעמד לשנערך למציע וקב

השימוע, שוכנעה הועדה כי הצעת המחיר הוגשה 
מציע וכן התרשמה לאחר בחינה מעמיקה מצד ה

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

זול באופן שהוצע על ידו יצוין כי לאור המחיר ה
יחסי, מוצע לבחון את ההתקשרות שוב לאחר 

 שנה לפני מימוש האופציה.
 (03/03/2019)תאריך החלטה: 

 

 

 

05/2019לביצוע עבודות אחזקת מערכות ביוב גרוויטציוניות וקווי סניקה"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וכן, שמיעת המציע במסגרת השימוע, ממליצה הועדה לראשת המועצה- 1. לקבוע המציע אלי שירותי שאיבה וביוב 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 בחינה מעמיקה מצד המציע וכן התרשמה מניסיונו 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. )תאריך החלטה: 03/03/2019(" "שנבחר כזוכה לא עמד בהתחייבויותיו כלפי המועצה ולאור בקשת המועצה לאשר את ההתקשרות עם המציע שדורג במקום השני חלף עריכת מכרז חדש בשים לב לפרק הזמן הקצר שחלף ממועד קביעת הזוכה הראשון במכרז. לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, סבורה הוועדה כי בנסיבות העניין קיימת עדיפות לקבוע את המציע שדורג במקום השני כזוכה במכרז וזאת על פני מכרז חדש ובין השאר לאור הנימוקים שפורטו בחוו""ד המשפטית המקובלת על הועדה ועל מנת להשיג יעילות בביצוע השירותים. לאור ביטול ההתקשרות עם הקבלן הקיים ממליצה הועדה לראשת המועצה- לקבוע את המציע י.ש רחמים פיתוח תשתיות וכבישים בע""מ ע""ס 286400 ₪ לביצוע עבודות תקופתיות לשנה, לא כולל מע""מ ובעלת שיעור הנחה של 20% ביחס למחירון עבודות מזדמנות שנכלל במכרז כמציע הזוכה במכרז. יצוין כי ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה וכי בנסיבות שנוצרו החלטה זו עדיפה על פני פרסום מכרז חדש )תאריך החלטה: 06/02/19"  



 

 

בשים לב למהות המכרז )מכירת רכב( ההצעות  שומשמכירת רכב מ 06/2019

נבדקו במקביל לפתיחה. ההצעה הגבוהה ביותר 

יע מצלוואי מזל ויחזקאל ע"ס הינה הצעת המצ

ש"ח. ההצעה עומדת בדרישות המכרז  51,800של 

ולפיכך ממליצה הועדה לראשת המועצה לקבוע 

 את המציע הנ"ל כזוכה במכרז.

 (06/02/2019)תאריך החלטה: 

 

אספקת ותחזוקת למתן שירותי  07/2019

 מערכת מידע גיאוגרפית  למועצה

כולל: רישיונות שימוש, שירות, 

 זוקה ותמיכת משתמשים תח

 

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  
המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, 

לקבוע את   –ממליצה הועדה לראשת המועצה 
"מ כהצעה הזוכה במכרז המציע אינטרטאון בע

בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הטוב 
 .ביותר וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה

 (27/05/2019אריך החלטה: )ת

לאספקה התקנה הטמעה ותחזוקה  08/2019

של תוכנה לניהול עבור  הועדה 

מועצה  –המקומית לתכנון ובניה 

  אזורית גזר

 

הדעת   לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות
ה שהוצגו בפני הוועדה, המקצועית וטבלאות הבדיק

לקבוע את   –ממליצה הועדה לראשת המועצה 
טכנולוגיות בע"מ כהצעה הזוכה במכרז  המציע בר

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

 

הדעת   לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות

המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, 

לקבוע את   –ממליצה הועדה לראשת המועצה 

( בע"מ 1986המציע טלדור מערכות מחשבים )

עלת הניקוד כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה ב

המשוקלל הטוב ביותר וסבירה בהתייחס לאומדן 

 המועצה.

 (17/04/2019)תאריך החלטה: 

 -גדלת הכנסות ארנונהלה 10/2019
 פורסם מכרז חדש

אשר ליווה את המכרז  המשפטי ץבהמלצת היוע

בפני ועדת המכרזים ולאחר שהוצגו   הנ"ל

ממליצה הוועדה לראשת המועצה לעכב  ,האפשרויות

יום או עד לקבלת  14יחת המעטפות למשך את פת

 לטה של בית המשפט.הח

 רזים.המעטפות לא יפתחו עד להחלטה של וועדת מכ

10/2019להגדלת הכנסות ארנונה- פורסם מכרז חדש"בהמלצת היועץ המשפטי אשר ליווה את המכרז הנ""ל ולאחר שהוצגו בפני ועדת המכרזים האפשרויות, ממליצה הוועדה לראשת המועצה לעכב את פתיחת המעטפות למשך 14 יום או עד לקבלת החלטה של בית המשפט. המעטפות לא יפתחו עד להחלטה של וועדת מכרזים." 09/2019למתן שירותי סריקת תיקי ותיקי פיקוח עבור המועצה האזורית גזר"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לקבוע את המציע טלדור מערכות מחשבים )1986( בע""מ כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה. )תאריך החלטה: 17/04/2019(" 08/2019לאספקה התקנה הטמעה ותחזוקה של תוכנה לניהול עבור 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. )תאריך החלטה: 27/05/2019(" 07/2019למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת מידע גיאוגרפית למועצה כולל: רישיונות שימוש, 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. )תאריך החלטה: 27/05/2019("  06/2019מכירת רכב משומש"בשים לב למהות המכרז )מכירת רכב( ההצעות נבדקו במקביל לפתיחה. ההצעה הגבוהה ביותר הינה הצעת המציע מצלוואי מזל ויחזקאל ע""ס של 51,800 ש""ח. ההצעה עומדת בדרישות המכרז ולפיכך ממליצה הועדה לראשת המועצה לקבוע את המציע הנ""ל כזוכה במכרז. )תאריך החלטה: 06/02/2019("  



 

 

 

לביצוע עבודות: איסוף טיפול ופינוי פסולת ביתית  11/2019

 מעורבת במועצה האזורית גזר

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית 

הוועדה, ממליצה וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני 

בטרם תתקבל החלטה  הועדה לבצע השלמת בדיקה

ן, תפנה . היועצת המקצועית למכרז, סמדר כהבמכרז

למציע כדי לקבל את הסכם ההתקשרות מול קריית 

מלאכי וכן את התחשיבים הרלוונטיים על מנת 

אם יוכלו להמשיך וה ההצעה סבירותלבדוק את 

  לקיים את הקבוע במכרז.

 (24/03/2019ה: )תאריך החלט

מכרז לאספקת שירותי טיאוט מדרכות וכבישים  12/2019
 ית גזרביישובי והתחום המועצה האזור

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית 

וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה 

לקבוע את  המציע שטאל  –הועדה לראשת המועצה 

ה בהיותה ההצעה התמר אחזקות  בע"מ כהצעה הזוכ

הזולה ביותר העומדת בדרישות המכרז וסבירה 

הובאו בהתייחס לאומדן המועצה וע"פ ההבהרות ש

 בפנינו.

 ההחלטה התקבלה פה אחד.

 (01/04/2019)תאריך החלטה: 

 לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי 13/2019
 

שמיעת המציע במסגרת השימוע,  ממליצה הועדה לראשת  

 –המועצה 

צעות המחיר שנתגלו בהן טעויות  את כל ה.לתקן 1

 חשבוניות כמפורט בחוות הדעת המשפטית.

יע חיון מחשבים בע"מ מאחר .לפסול את הצעת המצ2

 והצעה זו הוגשה באופן חלקי ובניגוד לדרישות המכרז.

כהצעה הזוכה   .לקבוע המציע וואן שילוב מערכות בע"מ3

 בהיותה ההצעה הזולה ביותר.

ברי נציג המציע  ך למציע וקבלת הסלאחר השימוע שנער

במעמד השימוע, שוכנעה הועדה כי הצעת המחיר הוגשה 

מיקה מצד המציע וכן התרשמה מניסיונו לאחר בחינה מע

של המציע, היכרותו עם טיב השירותים הנדרשים ויכולתו  

 לעמוד בדרישות המכרז במחיר שהוצע על ידו. 

 ( 17/04/2019)תאריך החלטה: 

דות איטום מבנה אשכול פיס ביישוב ע עבולביצו 14/2019
 בית חשמונאי

שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית  לאחר

והמשפטית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני 

וכן שמיעת המציע במסגרת השימוע, הוועדה,

לקבוע את המציע  -ממליצה הועדה לראשת המועצה

חלבי אמל ובניו איטום בע"מ כהצעה הזוכה בהיותה 

14/2019לביצוע עבודות איטום מבנה אשכול פיס ביישוב בית חשמונאי"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית והמשפטית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה,וכן שמיעת המציע במסגרת השימוע, ממליצה הועדה לראשת המועצה- לקבוע את המציע חלבי אמל ובניו איטום בע""מ כהצעה הזוכה בהיותה" 13/2019לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי"שמיעת המציע במסגרת השימוע, ממליצה הועדה לראשת המועצה – 1.לתקן את כל הצעות המחיר שנתגלו בהן טעויות חשבוניות כמפורט בחוות הדעת המשפטית. 2.לפסול את הצעת המציע חיון מחשבים בע""מ מאחר והצעה זו הוגשה באופן חלקי ובניגוד לדרישות המכרז. 3.לקבוע המציע וואן שילוב מערכות בע""מ 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 טיב השירותים הנדרשים ויכולתו לעמוד בדרישות המכרז במחיר שהוצע על ידו . )תאריך החלטה: 17/04/2019 (" 12/2019מכרז לאספקת שירותי טיאוט מדרכות וכבישים ביישובי והתחום המועצה האזורית גזר"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה – 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. )תאריך החלטה: 01/04/2019(" 11/2019לביצוע עבודות: איסוף טיפול ופינוי פסולת ביתית מעורבת במועצה האזורית גזרלאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לבצע השלמת בדיקה בטרם תתקבל החלטה במכרז. היועצת המקצועית למכרז, סמדר כהן, תפנה למציע כדי לקבל את הסכם ההתקשרות מול קריית מלאכי וכן את התחשיבים הרלוונטיים על מנת לבדוק את סבירות ההצעה והאם יוכלו להמשיך לקיים את הקבוע במכרז. )תאריך החלטה: 24/03/2019(  



 

 

שהינו שיעור  44.8%הצעה בעלת שיעור הנחה של ה

 ביותר ולפיכך הזולה ביותר. ההנחה הגבוה

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, הכרותו עם טיב 

נדרשים ויכולתו לעמוד בדרישות המכרז השירותים ה

 .במחיר שהוצע על ידו

ייצוין כי ההפרש בינו לבין המציעים האחרים הינו 

והוועדה השתכנעה שהפער בעליות  8%-בשיעור של כ

נובע מכך שבבעלות המציע חברת בת לאספקת 

 השירותים.

 ( 27/10/19)תאריך החלטה: 

 

ת והסגר מכרז לקבלת שירותי אחסנת, אחזק 15/2019
 כלבים וחתולים

 

הדעת  המקצועית לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות 

והמשפטית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, 

לפסול  את  –ממליצה הועדה לראשת המועצה 

המציע כלבית בן דוד במכרז לאור העובדה שההצעה 

הוגשה ללא ערבות ודינה פסילה. מאחר ומדובר 

את המכרז כולו. הוועדה בהצעה יחידה יש לפסול 

בהקדם לצורך מבקשת מהגורמים המקצועיים לפעול 

פרסום מכרז חדש ולפעול להארכת הסכם קצרה 

 במידת הצורך. ההחלטה התקבלה פה אחד.

 (01/04/2019)תאריך החלטה: 

למתן שירותי ניהול, תפעול, גבייה ותחזוקה של  16/2019
 מערכת המים ביישוב בית חשמונאי שבמועצה

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המשפטית 

ני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת שהוצגה בפ

לפסול את הצעת המציע מ.ג.ע.ר בע"מ  –המועצה 

בדרישות המכרז. מאחר ומדובר בשל אי עמידותה 

הצעות נוספות לדיון  בהצעה יחידה הרי שלא נותרו

ויש לבטל את המכרז. בשים לב לעובדה שמדובר 

הוועדה רז שפורסם בפעם השניה, ממליצה במכ

לגורמים המקצועיים במועצה לבחון את דרישות 

המכרז ותנאיו או לחילופין לבחון אפשרות 

להתקשרות ללא עריכת מכרז בנסיבות בהן עריכת 

מכרז נוסף לא תביא תועלת בכפוף לאישור מליאת 

 המועצה.  

 (01/04/2019)תאריך החלטה: 

16/2019למתן שירותי ניהול, תפעול, גבייה ותחזוקה של מערכת המים ביישוב בית חשמונאי שבמועצה"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המשפטית שהוצגה בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לפסול את הצעת המציע מ.ג.ע.ר בע""מ בשל אי עמידותה בדרישות המכרז. מאחר ומדובר בהצעה יחידה הרי שלא נותרו הצעות נוספות לדיון ויש לבטל את המכרז. בשים לב לעובדה שמדובר במכרז שפורסם בפעם השניה, ממליצה הוועדה לגורמים המקצועיים במועצה לבחון את דרישות המכרז ותנאיו או לחילופין לבחון אפשרות להתקשרות ללא עריכת מכרז בנסיבות בהן עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת בכפוף לאישור מליאת המועצה. )תאריך החלטה: 01/04/2019(" 15/2019מכרז לקבלת שירותי אחסנת, אחזקת והסגר כלבים וחתוליםלאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית והמשפטית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לפסול את המציע כלבית 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 ולפעול להארכת הסכם קצרה במידת הצורך. ההחלטה התקבלה פה אחד. )תאריך החלטה: 01/04/2019( ההצעה בעלת שיעור הנחה של 44.8% שהינו שיעור ההנחה הגבוה ביותר ולפיכך 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, הכרותו עם טיב השירותים הנדרשים ויכולתו לעמוד בדרישות המכרז במחיר שהוצע על ידו. ייצוין כי ההפרש בינו לבין המציעים האחרים הינו בשיעור של כ-8% והוועדה השתכנעה שהפער בעליות נובע מכך שבבעלות המציע חברת בת לאספקת השירותים. )תאריך החלטה: 27/10/19 (  



 

 

תי וגיהות בעבודה ושירונה בטיחות שירותי ממול 17/2019
 יעוץ בתחום בטיחות 

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית 
וטבלאות הבדיקה שהוצגו לוועדה וקבלת התייחסות 

משפטית בעניין הצעה יחידה, ממליצה הוועדה 
לראשת המועצה לקבוע את המציע המרכז הישראלי 

רז על אף לבטיחות וגהות בע"מ כמציע הזוכה במכ
יצוין כי ההצעה עומדת שמדובר בהצעה יחידה. 

 בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה.
 (27/05/2019)תאריך ההחלטה: 

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

שהוצגה בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת 

המציע הפניקס בע"מ ע"ס לבחור בהצעת  –המועצה 

חודשים כהצעה הזוכה  ₪18 לתקופה של  679,230

וח במכרז. כמו כן, מסמיכה הוועדה את יועץ הביט

של המועצה לנהל מו"מ לאחר הזכייה עם המציע 

ורך שיפור הצעתו. יודגש כי מו"מ זה אינו מהווה לצ

 תנאי לזכיית המציע במכרז.

 החלטה התקבלה בפה אחד. 

 (01/04/2019: )תאריך החלטה

קבלת הצעות לארגון, תיאום וביצוע השתלמות ל 19/2019
 עובדים 

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית 

, ממליצה וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה

לקבוע את  המציע תלמה  –הועדה לראשת המועצה 

תה תיירות ונסיעות בע"מ כהצעה הזוכה במכרז בהיו

וקלל הטוב ביותר וסבירה ההצעה בעלת הניקוד המש

 בהתייחס לאומדן המועצה.

 (27/05/2019)תאריך החלטה: 

לביצוע שירותי מדידה בתחום שיפוט המועצה  20/2019

   GIS כולל מדידות מבוססות

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית 
 וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה

לקבוע את  המציע קלימי  –הועדה לראשת המועצה 
₪ ליום עבודה,   2,600אורן בע"מ ע"ס  על סך של 

₪  ₪0.18 למ"ר בנוי לתוספת המדידה וסך של  2.85
א כוללים מע"מ למ"ר קרקע תפוסה, כל המחירים ל

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

 (25/06/2019)תאריך החלטה: 

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת   למתן שירותי דפוס והפקת עיתון המועצה 21/2019

טבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה המקצועית ו

התייחסות משפטית בעניין תיקון הצעות וקבלת 

המחיר, ממליצה הועדה בפה אחד לראשת המועצה 

דפוס ואריזות בע"מ  –רבגון  לקבוע את  המציע –

₪ לכל עותק מודפס של העיתון  לא כולל  1.613ע"ס 

21/2019למתן שירותי דפוס והפקת עיתון המועצה"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין תיקון הצעות המחיר, ממליצה הועדה בפה אחד לראשת המועצה – לקבוע את המציע רבגון – דפוס ואריזות בע""מ ע""ס 1.613 ₪ לכל עותק מודפס של העיתון לא כולל"  GIS20/2019 לביצוע שירותי מדידה בתחום שיפוט המועצה כולל מדידות מבוססות"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 סך של 2,600 ₪ ליום עבודה, 2.85 ₪ למ""ר בנוי לתוספת המדידה וסך של 0.18 ₪ למ""ר קרקע תפוסה, כל המחירים לא כוללים מע""מ כמציע הזוכה במכרז. יצוין כי ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה. )תאריך החלטה: 25/06/2019(" 19/2019לקבלת הצעות לארגון, תיאום וביצוע השתלמות עובדים"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. )תאריך החלטה: 27/05/2019(" 18/2019לביטוחי רכוש וחבויות"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לבחור בהצעת המציע הפניקס בע""מ ע""ס 679,230 ₪ לתקופה של 18 חודשים כהצעה הזוכה 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. )תאריך החלטה: 01/04/2019(" 17/2019לשירותי ממונה בטיחות וגיהות בעבודה ושירותי יעוץ בתחום בטיחות"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו לוועדה 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. )תאריך ההחלטה: 27/05/2019("  



 

 

₪ לא כולל מע"מ לגיליון  10,000.6מע"מ )ובסך הכל 

עותקים כאמור במסמכי  6,200ה ויודפסו בהנח

רז( כמציע הזוכה במכרז בהיותה ההצעה בעלת המכ

הניקוד המשוקלל הטוב ביותר. יצוין כי  ההצעה 

שות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן עומדת בדרי

 המועצה. ההחלטה התקבלה פה אחד.

 (25/06/2019)תאריך החלטה: 

בחוות הדעת   לאחר שמיעת הדברים ועיון פת גבייה מנהליתלמתן שירותי ניהול גביה ואכי 22/2019
המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, 

  לקבוע את –ממליצה הועדה לראשת המועצה 
₪ לחודש לא  28,860המציע מילגם בע"מ  על סך של 

כולל מע"מ כמציע הזוכה במכרז. יצוין כי  ההצעה 
חס לאומדן עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתיי

 המועצה.
 (25/06/2019)תאריך החלטה: 

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

ת הדעת  לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוו

המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, 

לקבוע את   –ממליצה הועדה לראשת המועצה 

אף שמדובר המציע כלבית בן דוד כזוכה במכרז על 

עומדת בדרישות בהצעה יחידה. יצוין כי  ההצעה 

 המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה.

 (17/04/2019)תאריך החלטה: 

 

לקבלת  24/2019
ירותי ש

סליקת 
כרטיסי 
 אשראי

הוצגו בפני הוועדה לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה ש
לקבוע  -המועצה פה אחדוקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת 

טיסי איט פיננסים בע"מ כמציע הזוכה במכרז ביחס לפרקים: סליקת כר    MAXאת המציע 
ין אשראי מקומיים וסליקת כרטיסי אשראי בינלאומיים וזאת על אף שמדובר בהצעה יחידה. יצו
ש כי ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה. שיעור העמלה המבוק

וביחס לעמלת סליקת  0.6%על ידי המציע ביחס לעמלת סליקת כרטיסי אשראי מקומיים הינו 
 .2.5%בינלאומיים  כרטיסי אשראי
 ( 23/07/2019)תאריך החלטה: 

למתן  25/2019
שירותי 

ייעוץ 
וריכוז 

 הליכים
ארגוניים 
בתחומי 
החינוך 
 במועצה

לאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטב
חברים ונמנעת אחת  4 וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה, ממליצה הועדה בהרכב של

כולל מע"מ כמציע ₪ לשעה לא  290לקבוע את  המציע ערי חינוך בע"מ ע"ס  –לראשת המועצה 
ישות המכרז וסבירה הזוכה במכרז על אף שמדובר בהצעה יחידה. יצוין כי  ההצעה עומדת בדר

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

למתן  26/2019
שירותי 

 ייעוץ

נק',  100 -לאחר שמיעת הדברים הועדה ממליצה לראשת המועצה לאשר את עו"ד בראש סומך
 נק' 100 -נק' ועו"ד צומן רוקח 100 -נק', עו"ד ברק גוט 100 -עו"ד גיא ממן

 (13/01/2020תאריך החלטה: 

26/2019למתן שירותי ייעוץ"לאחר שמיעת הדברים הועדה ממליצה לראשת המועצה לאשר את עו""ד בראש סומך- 100 נק', עו""ד גיא ממן- 100 נק', עו""ד ברק גוט- 100 נק' ועו""ד צומן רוקח- 100 נק' תאריך החלטה: 13/01/2020(" 25/2019למתן שירותי ייעוץ וריכוז הליכים ארגוניים בתחומי החינוך במועצה"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה, ממליצה הועדה בהרכב של 4 חברים ונמנעת אחת לראשת המועצה – לקבוע את המציע ערי חינוך בע""מ ע""ס 290 ₪ לשעה לא כולל מע""מ כמציע הזוכה במכרז על אף שמדובר בהצעה יחידה. יצוין כי ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה. )תאריך החלטה: 25/06/2019(" 24/2019לקבלת שירותי סליקת כרטיסי אשראי"איט פיננסים בע""מ כמציע הזוכה במכרז ביחס לפרקים: סליקת כרטיסי אשראי מקומיים וסליקת כרטיסי אשראי בינלאומיים וזאת על אף שמדובר בהצעה יחידה. יצוין כי ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה. שיעור העמלה המבוקש על ידי המציע ביחס לעמלת סליקת כרטיסי אשראי מקומיים הינו 0.6% וביחס לעמלת סליקת כרטיסי אשראי בינלאומיים 2.5%. )תאריך החלטה: 23/07/2019 ( MAX לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה פה אחד- לקבוע את המציע"  23/2019מכרז לקבלת שירותי אחסנת, אחזקת והסגר כלבים וחתוליםלאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני 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. )תאריך החלטה: 17/04/2019( 22/2019למתן שירותי ניהול גביה 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 28,860 ₪ לחודש לא כולל מע""מ כמציע הזוכה במכרז. יצוין כי ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה. )תאריך החלטה: 25/06/2019(" "מע""מ )ובסך הכל 10,000.6 ₪ לא כולל מע""מ לגיליון בהנחה ויודפסו 6,200 עותקים כאמור 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. )תאריך החלטה: 25/06/2019("  



 

 

ענייני ב
דלת הג

 הכנסות
למתן  27/2019

שירותי 
תקשורת 

סלולארית 
ת ואספק

מכשירי 
טלפון  

 ארייםסלול

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

עלת לקבוע את  המציע סלקום ישראל בע"מ כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה ב –המועצה 
חס גבוה ביותר. יצוין כי  ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייהניקוד המשוקלל ה

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

להקמה  28/2019
שדרוג, 
טיפול 

ותחזוקת 
אתר 

האינטרנט 
של 

 המועצה

גו בפני לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית והמשפטית וטבלאות הבדיקה שהוצ
  –חברים )גדי איצקוביץ נמנע( לראשת המועצה  3צה הועדה ברוב של הוועדה, ממלי

פוינט טכנולוגיות בע"מ על הסף מאחר וההצעה כללה  3לפסול את הצעת המציע מס'  .1
 המכרז וכן הוגשה שלא בהתאם לדרישות המכרז.הסתייגות מדרישות 

כה במכרז בהיותה פיתוח בע"מ כהצעה הזולקבוע את  המציע א.ש. בינה הדרכה ייעוץ ו .2
 ההצעה הכשרה בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר.

 (3/12/19)תאריך החלטה: 

למתן  29/2019
שירותי 

ניהול 
תחום הגיל 

הרך 
 -במשכל

מרכז 
חינוכי 
טיפולי 

 ילהבקה

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, 
 ₪ 130לקבוע את המציעה דנה בן אסייג שמיר ע"ס של  -לראשת המועצהממליצה הועדה פה אחד 

לא כולל מע"מ כמציע הזוכה במכרז. יצוין כי ההצעה העומדת בדרישות המכרז וסבירה  לשעה
 דן המועצהבהתייחס לאומ
 ( 23/07/2019)תאריך החלטה: 

למתן  30/2019
שירותי 

ייעוץ 
וניהול 

מנהלת 
הקמת 

ור אז
תעסוקה 

משותף 
 רג"מ

עית וטבלאות הבדיקה לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המשפטית, חוות הדעת המקצו
נדסה לקבוע את המציע איתי פרס ה –שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הוועדה לראשת המועצה 

ההצעה  ₪ לשעה לא כולל מע"מ כמציע הזוכה במכרז. יצוין כי 260ייזום וניהול בע"מ על סך של 
 המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה. עומדת בדרישות

 (28/08/2019)תאריך החלטה: 
 

לביצוע  31/2019
שירותי 
אספקת 
והתקנת 

ריהוט 
עבור בית 
 ספר איתן

הדעת המקצועית והמשפטית שהוצגו ממליצה הועדה לראשת  לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות
 המועצה כדקלמן:

 "מ לאור אי צירוף ערבות כנדרש במסמכי המכרז.מציע אפלר עיצובים בע. לפסול את הצעת ה1
ת המציע ריהוטק חברה לריהוט בע"מ כהצעה הזוכה במכרז בשל היותה . לא לקבל את הצע2

 .56%-של כבשיעור הצעה החורגת מאומדן המועצה 
ב למהות . בנסיבות שנוצרו ומאחר שלא נותרו הצעות לדיון, לבטל את המכרז החדש. שבים ל3

 דחוף. ותים, על המועצה לפעול לצורך אספקת השירותים בהליך מתאים באופןודחיפות השיר
 (29/07/19)תאריך החלטה:

לרכישה  32/2019
קת פואס

ני הוועדה, לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפ
 8%"ס של לקבוע את המציע ע. ר צים שיווק ישיר בע"מ ע -ועדה לראשת המועצהממליצה הו

32/2019לרכישה ואספקת"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הוועדה לראשת המועצה- לקבוע את המציע ע. ר צים שיווק ישיר בע""מ ע""ס של 8%" 31/2019לביצוע שירותי אספקת והתקנת ריהוט עבור בית ספר איתן"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית והמשפטית שהוצגו ממליצה הועדה לראשת המועצה כדקלמן: 1. לפסול את הצעת המציע אפלר עיצובים בע""מ לאור אי צירוף ערבות כנדרש במסמכי המכרז. 2. לא לקבל את הצעת המציע ריהוטק חברה לריהוט בע""מ כהצעה הזוכה במכרז בשל היותה הצעה החורגת מאומדן המועצה בשיעור של כ-56%. 3. בנסיבות שנוצרו ומאחר שלא נותרו הצעות לדיון, לבטל את המכרז החדש. שבים לב למהות ודחיפות השירותים, על המועצה לפעול לצורך אספקת השירותים בהליך מתאים באופן דחוף. )תאריך החלטה:29/07/19(" 30/2019"למתן שירותי ייעוץ וניהול מנהלת הקמת אזור תעסוקה משותף רג""מ""לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המשפטית, חוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הוועדה לראשת המועצה – לקבוע את המציע איתי פרס הנדסה ייזום וניהול בע""מ על סך של 260 ₪ לשעה לא כולל מע""מ כמציע הזוכה במכרז. יצוין כי ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה. )תאריך החלטה: 28/08/2019(" 29/2019למתן שירותי ניהול תחום הגיל הרך במשכל- מרכז חינוכי טיפולי בקהילה"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה פה אחד לראשת המועצה- לקבוע את המציעה דנה בן אסייג שמיר ע""ס של 130 ₪ לשעה לא כולל מע""מ כמציע הזוכה במכרז. יצוין כי ההצעה העומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה )תאריך החלטה: 23/07/2019 (" 28/2019להקמה שדרוג, טיפול ותחזוקת אתר האינטרנט של המועצה"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית והמשפטית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה ברוב של 3 חברים )גדי איצקוביץ נמנע( לראשת המועצה – 1. לפסול את הצעת המציע מס' 3 פוינט טכנולוגיות בע""מ על הסף מאחר וההצעה כללה הסתייגות מדרישות המכרז וכן הוגשה שלא בהתאם לדרישות המכרז. 2. לקבוע את המציע א.ש. בינה הדרכה ייעוץ ופיתוח בע""מ כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה הכשרה בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר. )תאריך החלטה: 3/12/19(" 27/2019למתן שירותי תקשורת סלולארית ואספקת מכשירי טלפון סלולאריים"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועיות, טבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת חוות הדעת משפטית בעניין תיקון הצעות המחיר, ממליצה הועדה בפה אחד לראשת המועצה – לקבוע את המציע סלקום ישראל בע""מ כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר. יצוין כי ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה. )תאריך החלטה: 25/06/2019(" בענייני הגדלת הכנסות  



 

 

תווי שי 
לחג/ תווי 

קניה עבור 
המועצה 

ות באמצע
ועד 

 העובדים

הנחה כמציע הזוכה במכרז. יצויין כי ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן 
 ועצה.המ

 
 (28/08/2019)תאריך החלטה: 

 

לתכנון  33/2019
וביצוע 
שדרוג 

והחלפת 
מתקני 
תאורת 

( ledחוץ )ה
ביישובי 

 ועצההמ

 החלטה:
לאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטב

 במכרז:לקבוע את  המציעים הבאים כזכיינים  –ה לראשת המועצה ממליצה הועד
 ; 40.6%חברה לביצוע עבודות בע"מ בעלת שיעור הנחה ע"ס  -ג.מ. אור ברזילי  .1.1
 ;39.5%( בע"מ בעלת שיעור הנחה ע"ס 1987עד מהנדסים )-אור .1.2
 ;48%מל בע"מ בעלת שיעור הנחה ע"ס עמי&יגאל קבלני חש .1.3

  ס לאומדן המועצה.עות בעלות הניקוד המשוקלל הטוב ביותר וסבירות בהתייחבהיותן ההצ
 (3/12/19)תאריך החלטה 

לביצוע  34/2019
שירותי 
אספקת 
והתקנת 

ריהוט 
בית עבור 

 ספר איתן

גו בפני הוועדה, ר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצלאח
 297,200לקבוע את המציע ריהוטק חברה לריהוט בע"מ ע"ס  -ממליצה הוועדה לראשת המועצה

₪ לכתב הכמויות, לא כולל מע"מ כמציע הזוכה במכרז. יצוין כי ההצעה עומדת בדרישות המכרז 
 מדן המועצה.בירה בהתייחס לאווס
 

 (28/08/2019)תאריך החלטה: 
 

לשירותי  35/2019
ול ניה

פיקוח 
וייעוץ 

בתחום 
 ההנדסה

המועצה וחוות  לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית, התייחסותו של מהנדס
  –הדעת המשפטית, ממליצה הועדה לראשת המועצה 

 הצעה הזוכה.בוע בו אף הצעה כלבטל את המכרז שבנדון ולא לק .1
 ש"ח. 300של  להשיב למציעים את עלות רכישת מסמכי המכרז בגובה .2
 

 (3/12/19)תאריך החלטה 
מכרז  36/2019

מסגרת 
עבודות 
 קבלניות

ן בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, לאחר שמיעת הדברים ועיו
 הבאים כזכיינים במכרז: קבוע את  המציעיםל –המועצה  תממליצה הועדה לראש

 כדורי דוד; .1.1
 קחלון אליהו; .1.2
 פרימיום אחזקות ש.י בע"מ; .1.3
 ניתאי לוי השקעות בע"מ; .1.4

 ב ביותר וסבירות בהתייחס לאומדן המועצה.בהיותן ההצעות בעלות הניקוד המשוקלל הטו
 (3/12/19)תאריך החלטה 

לאספקה,  37/2019
התקנה 

זוקה ותח
של 

מערכות 
ידע מ

לניהול 
 המועצה.

 

עדה, לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוו
₪  26,100נט בע"מ ע"ס -ילבחור בהצעת המציע מטרופול –ממליצה הועדה לראשת המועצה 

 לחודש כהצעה הזוכה במכרז.
 (05/03/2020)תאריך החלטה 

לקווי  38/2019
 טאינטרנ

 ו הצעותלא הוגש
 (22/12/19)מועד פתיחה: 

38/2019לקווי אינטרנטלא הוגשו הצעות )מועד פתיחה: 22/12/19( 37/2019לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה."לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לבחור בהצעת המציע מטרופולי-נט בע""מ ע""ס 26,100 ₪ לחודש כהצעה הזוכה במכרז. )תאריך החלטה 05/03/2020(" 36/2019מכרז מסגרת עבודות קבלניות"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לקבוע את המציעים הבאים כזכיינים במכרז: 1.1. כדורי דוד; 1.2. קחלון אליהו; 1.3. פרימיום אחזקות ש.י בע""מ; 1.4. ניתאי לוי השקעות בע""מ; בהיותן ההצעות בעלות הניקוד המשוקלל הטוב ביותר וסבירות בהתייחס לאומדן המועצה. )תאריך החלטה 3/12/19(" 35/2019לשירותי ניהול פיקוח וייעוץ בתחום ההנדסה"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית, התייחסותו של מהנדס המועצה וחוות הדעת המשפטית, ממליצה הועדה לראשת המועצה – 1. לבטל את המכרז שבנדון ולא לקבוע בו אף הצעה כהצעה הזוכה. 2. להשיב למציעים את עלות רכישת מסמכי המכרז בגובה של 300 ש""ח. )תאריך החלטה 3/12/19(" 34/2019לביצוע שירותי אספקת והתקנת ריהוט עבור בית ספר איתן"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הוועדה לראשת המועצה- לקבוע את המציע ריהוטק חברה לריהוט בע""מ ע""ס 297,200 ₪ לכתב הכמויות, לא כולל מע""מ כמציע הזוכה במכרז. יצוין כי ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה. )תאריך החלטה: 28/08/2019(" 33/2019ביישובי המועצה ) led לתכנון וביצוע שדרוג והחלפת מתקני תאורת החוץ"החלטה: לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לקבוע את המציעים הבאים כזכיינים במכרז: 1.1. ג.מ. אור ברזילי - חברה לביצוע עבודות בע""מ בעלת שיעור הנחה ע""ס 40.6%; 1.2. אור-עד מהנדסים )1987( בע""מ בעלת שיעור הנחה ע""ס 39.5%; 1.3. עמי&יגאל קבלני חשמל בע""מ בעלת שיעור הנחה ע""ס 48%; בהיותן ההצעות בעלות הניקוד המשוקלל הטוב ביותר וסבירות בהתייחס לאומדן המועצה. )תאריך החלטה 3/12/19(" תווי שי לחג/ תווי קניה עבור המועצה באמצעות ועד העובדיםהנחה כמציע הזוכה במכרז. יצויין כי ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה. )תאריך החלטה: 28/08/2019(  



 

 

מכרז  39/2019
פריטים 

 לתחרויות.

 ועריכת השימוע אשר  בפני הוועדההשהוצג המקצועית עיון בחוות הדעת, לאחר שמיעת הדברים

במהלכו התרשמו חברי הועדה כי המציע לוניטק מוצרי פרסום בעל יכולת לבצע את השירותים 

  המועצה –תממליצה הועדה לראש גם ביחס לכל פרק בנפרד, –במחירים הנקובים על ידו בהצעה 

 לקבוע את ההצעות הבאות כזוכות: 

 

סכום ההצעה  ההצעה הזולה ביותר   פרק 

 16% ג.מאונטיין בעמ  פרק א : חולצות וגופיות מנדפות 
זיעה  

 12% לוניטק מוצרי פרסום  פרק ב :  חולצות טריקו 

 12% לוניטק מוצרי פרסום  פרק ג :  מדי תנועת נוער 

 20% לוניטק מוצרי פרסום  פרק ד : כובעים 

 30% לוניטק מוצרי פרסום  פרק ה : מדליות 

 28% לוניטק מוצרי פרסום  פרק ו : גביעים וצלחות 

 51% לוניטק מוצרי פרסום  פרק ז : עטים 
 

 
 (13/01/20)תאריך החלטה 

לקבלת  40/2019
הצעות 

 לרכש ומזון

 לא הוגשו הצעות
 (22/12/19)מועד פתיחה 

למתן  41/2019
שירותי 

פיזיותרפיה 
לילדים 
במשכל 

מרכז 
חינוכי 
טיפולי 

 בקהילה

וות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה לאחר שמיעת הדברים ועיון בח
לקבוע את   –ממליצה הועדה לראשת המועצה  וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה,

בר בהצעה יחידה. יצוין כי  ההצעה ציעה הזוכה במכרז על אף שמדוהמציעה דורלי הר טל כמ
 ועצה.עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המ

 (3/12/19)תאריך החלטה 

לקבלת  42/2019
שירותים 

לטיפול 
בפסולת 
-במחזור 
פסולת 

אריזות 
קרטון 

פסולת ו
נייר 

בתחום 
שיפוט 

 המועצה.

הדעת  המקצועית והמשפטית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני  לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות
מציע אמניר מחזור, כזוכה במכרז לקבוע את הצעת ה –הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה 

 וזאת בהיותה ההצעה הזולה והאיכותית ביותר.
 (13/01/2020תאריך החלטה )

42/2019לקבלת שירותים לטיפול -בפסולת במחזור פסולת אריזות קרטון ופסולת נייר בתחום שיפוט המועצה.לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית והמשפטית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לקבוע את הצעת המציע אמניר מחזור, כזוכה במכרז וזאת בהיותה ההצעה הזולה והאיכותית ביותר. )תאריך החלטה 13/01/2020( 41/2019למתן שירותי פיזיותרפיה לילדים במשכל מרכז חינוכי טיפולי בקהילהלאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לקבוע את המציעה דורלי הר טל כמציעה הזוכה במכרז על אף שמדובר בהצעה יחידה. יצוין כי ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה. )תאריך החלטה 3/12/19( 40/2019לקבלת הצעות לרכש ומזוןלא הוגשו הצעות )מועד פתיחה 22/12/19( )תאריך החלטה 13/01/20( 39/2019מכרז פריטים לתחרויות.לאחר שמיעת הדברים, עיון בחוות הדעת המקצועית שהוצגה בפני הוועדה ועריכת השימוע אשר במהלכו התרשמו חברי הועדה כי המציע לוניטק מוצרי פרסום בעל יכולת לבצע את השירותים במחירים הנקובים על ידו בהצעה – גם ביחס לכל פרק בנפרד, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לקבוע את ההצעות הבאות כזוכות: פרק ההצעה הזולה ביותר סכום ההצעה פרק א : חולצות וגופיות מנדפות ג.מאונטיין בעמ 16% זיעה פרק ב : חולצות טריקו לוניטק מוצרי פרסום 12% פרק ג : מדי תנועת נוער לוניטק מוצרי פרסום 12% פרק ד : כובעים לוניטק מוצרי פרסום 20% פרק ה : מדליות לוניטק מוצרי פרסום 30% פרק ו : גביעים וצלחות לוניטק מוצרי פרסום 28% פרק ז : עטים לוניטק מוצרי פרסום 51%  



 

 

שירותי ל 1943/20
ייעוץ 

בתחום 
מידע 

תכנוני, 
רישוי 

ותכנון 
ור עב

 הוועדה
המקומית 

לתכנון 
 ובנייה גזר

 1/2020פורסם כמכרז 

לביטוחי  44/2019
רכב )רכוש 

מקיף  –
 וצד ג'(

קצועית שהוצגה בפני הוועדה, ממליצה הועדה מיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המלאחר ש
₪ לתקופה של  147,370בהצעת המציע יקב סוכניות ביטוח בע"מ ע"ס לבחור  –לראשת המועצה 

 חודשים כהצעה הזוכה במכרז. 12
 (13/01/2020תאריך החלטה )

 
 

44/2019לביטוחי רכב )רכוש – מקיף וצד ג'("לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית שהוצגה בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לבחור בהצעת המציע יקב סוכניות ביטוח בע""מ ע""ס 147,370 ₪ לתקופה של 12 חודשים כהצעה הזוכה במכרז. )תאריך החלטה 13/01/2020(" 43/2019לשירותי ייעוץ בתחום מידע תכנוני, רישוי ותכנון עבור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזרפורסם כמכרז 1/2020  


