
 )כללי( 2020מכרזים  

החלטת וועדת מכרזיםז שם המכרמס. 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  

 עצה המו   באוטובוסים של

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המשפטית וטבלאות הבדיקה  

, ולאחר עריכת שימוע  13/07/20בישיבתה מיום  הועדה שהוצגו בפני  

למציע פאנוס א.מ בע"מ ובשים לב להתייחסות המשפטית שניתנה בדבר  

היותה של ההצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה לאשר את  

חס לפרק א' ולפסול את הצעת המציע  וכה ביצעה הזהצעת המציע כה

ביחס לפרק ה'. הועדה מבקשת מהגורמים המקצועיים לבחון את  

ו'  -החלופות האפשריות להסדרת ההתקשרויות הנוגעות לפרקים ב'

 בשים לב לעלויות השונות שהוצגו בפניה. 

(04/08/2020)תאריך החלטה    

03/2020
 מכרז מערכות כיבוי אש 

ון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה  ים ועית הדבר לאחר שמיע

לבחור בהצעת    –שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה 

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

ביחס למחירון החלפים והציוד כהצעה הזוכה   20%אחוז ההנחה של 

 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,  

–לקבוע את  המציע רחלי שריקי  –ממליצה הועדה לראשת המועצה 

הצעה  דובר באף שמ צרכניית עזריה כמציע הזוכה במכרז וזאת על

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  

לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה,   05/2020
חיבור לרשת החשמל הארצית, 

ריים  ותחזוקה של מתקנים סולא 
–חשמל בטכנולוגיה פוטו ייצור ל

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

ברירת מחדל על גגות במועצה 
 האזורית גזר 

בדיקה  לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות ה

בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה,   שהוצגו

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

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

 ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה. 

 (05/03/2020)תאריך החלטה  

מכרזים 2020)כללי ( מס. מכרזשם המכרזהחלטת וועדת מכרזים 01/2020שירותי ייעוץ בתחום מידע תכנוני, רישוי ותכנון עבור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזרבמכרז לא הוגשו הצעות והמכרז בוטל. )מועד פתיחה: 26/01/2020( 02/2020לטיפולי תחזוקה ותיקונים באוטובוסים של המו עצה"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המשפטית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הועדה בישיבתה מיום 13/07/20, ולאחר עריכת שימוע למציע פאנוס א.מ בע""מ ובשים לב להתייחסות המשפטית שניתנה בדבר היותה של ההצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה לאשר את הצעת המציע כהצעה הזוכה ביחס לפרק א' ולפסול את הצעת המציע ביחס לפרק ה'. הועדה מבקשת מהגורמים המקצועיים לבחון את החלופות האפשריות להסדרת ההתקשרויות הנוגעות לפרקים ב'-ו' בשים לב לעלויות השונות שהוצגו בפניה. )תאריך החלטה 04/08/2020(" 03/2020מכרז מערכות כיבוי אשלאחר שמיעת הדבר ים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לבחור בהצעת המציע בטיחות אש ואלנור שהינה על סך של 55,000 ₪ לשנה ובעלת אחוז ההנחה של 20% ביחס למחירון החלפים והציוד כהצעה הזוכה במכרז. )תאריך החלטה 05/03/2020( 04/2020לקבלת הצעות לרכש ואספקת מזוןלאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לקבוע את המציע רחלי שריקי – צרכניית עזריה כמציע הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר בהצעה יחידה. יצוין כי ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה. ההצעה כוללת הנחה בשיעור של 3% ביחס למחירון המועצה. )תאריך החלטה 05/03/2020( 05/2020"עפ""י אסדרה תעריפית ו/או אסדרת ברירת מחדל על גגות במועצה האזורית גזר ) PV ( לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית, ותחזוקה של מתקנים סולא ריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית""לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לקבוע את המציע נקסטקום בע""מ כמציע הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר בהצעה יחידה. יצוין כי ההצעה עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה. )תאריך החלטה 05/03/2020("



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

 עבור המועצה 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית, וטבלאות הבדיקה  

אשר נשלחו  באמצעות חיבור מרחוק ופרוטוקול הראיונות שנערכו 

לבחור בהצעת   –לחברי הועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה 

 ₪ לחודש כהצעה הזוכה במכרז. 8,500ע"ס ר אלוני מציעה הדה

 (16/03/2020)תאריך החלטה  

לשירותי ייעוץ, ליווי, פיקוח  וניהול   07/2020

 פרויקטים 

 הנדסיים במועצה 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית, טבלאות הבדיקה  

ת אי עמיד שהוצגו בפני הוועדה, והתייחסות המשפטית שניתנה בדבר  

 המציעים: 

:ממליצה הוועדה לראשת המועצה לפסול את המציעים הבאים  

אמיק"ן ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה בע"מ   - 2 מציע  

לנדקו ישראל ייזום וניהול בע"מ   - 3מציע   

תמך י.ג הנדסה אזרחית בע"מ   - 4מציע   

ב.ר.מ.ד מהנדסים יועצים בע"מ   - 5מציע   

טיםניהול פרויק  770  - 6מציע   

י. הרטוב הנדסה אזרחית בע"מ   - 7 מציע  

דאטום מהנדסים בע"מ -10מציע  , 

לבחור בהצעת המציע "משה   –ממליצה הועדה לראשת המועצה  כמו כן,

בנאבו" כהצעה הזוכה בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הטוב  

ביותר ובהצעת המציע יואל ממן ניהול ופיקוח בע"מ ככשיר שני לתקופה  

לטה זו. למען הסדר הטוב יצוין כי  קבלת הח שים מיוםחוד 9של 

השירותים יבוצעו בהתאם לתעריפים שנקבעו ע"י המועצה במסגרת  

 מכרז זה.

 (30/11/2020)תאריך החלטה  

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

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה  

לבחור בהצעת    –, ממליצה הועדה לראשת המועצה י הוועדהוצגו בפנשה

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

 הזוכה במכרז. 

 (22/03/2020)תאריך החלטה  

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

 לתכנון ובנייה גזר 

בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה  ם ועיון  עת הדברילאחר שמי 

לבחור בהצעת    –שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה 

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

 יצוין כי חבר הועדה גדי איצקוביץ נמנע. 

 (22/03/2020)תאריך החלטה  

10/20 
תי אספקת והתקנת  לביצוע שירו

 ריהוט 
 בגני ילדים במועצה 

 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה  

שהוצגו בפני הוועדה, ובשים לב להתייחסות המשפטית שניתנה בדבר  

לבחור   –היותה ההצעה היחידה,  ממליצה הועדה לראשת המועצה 

וכה בעלת שיעור  בהצעת המציע "הרשקו נגרות מעוצבת" כהצעה הז

 ביחס למחיר כתב הכמויות.  15%הנחה של 

10/20לביצוע שירותי אספקת והתקנת ריהוט בגני ילדים במועצה"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ובשים לב להתייחסות המשפטית שניתנה בדבר היותה ההצעה היחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לבחור בהצעת המציע ""הרשקו נגרות מעוצבת"" כהצעה הזוכה בעלת שיעור הנחה של 15% ביחס למחיר כתב הכמויות." 09/2020לשירותי ייעוץ בתחום מידע תכנוני, רישוי ותכנון עבור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזר"לאחר שמי עת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לבחור בהצעת המציעה חגית אזריאל ע""ס 209 ₪ לשעה כהצעה הזוכה במכרז. יצוין כי חבר הועדה גדי איצקוביץ נמנע. )תאריך החלטה 22/03/2020(" 08/2020לשירותי יעוץ, ניטור ובקרת שפכי תעשייה ורפתות ."לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לבחור בהצעת המציע תשתיות מידע וטכנולוגיות בע""מ ע""ס 4,333 ₪ לחודש כהצעה הזוכה במכרז. )תאריך החלטה 22/03/2020(" 07/2020לשירותי ייעוץ, ליווי, פיקוח וניהול פרויקטים הנדסיים במועצה"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית, טבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, והתייחסות המשפטית שניתנה בדבר אי עמידת המציעים: ממליצה הוועדה לראשת המועצה לפסול את המציעים הבאים: מציע 2 - אמיק""ן ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה בע""מ מציע 3 - לנדקו ישראל ייזום וניהול בע""מ מציע 4 - תמך י.ג הנדסה אזרחית בע""מ מציע 5 - ב.ר.מ.ד מהנדסים יועצים בע""מ מציע 6 - 770 ניהול פרויקטים מציע 7 - י. הרטוב הנדסה אזרחית בע""מ , מציע 10- דאטום מהנדסים בע""מ כמו כן, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לבחור בהצעת המציע ""משה בנאבו"" כהצעה הזוכה בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר ובהצעת המציע יואל ממן ניהול ופיקוח בע""מ ככשיר שני לתקופה של 9 חודשים מיום קבלת החלטה זו. למען הסדר הטוב יצוין כי השירותים יבוצעו בהתאם לתעריפים שנקבעו ע""י המועצה במסגרת מכרז זה. )תאריך החלטה 30/11/2020(" 06/2020שירותי ייעוץ וניהול מערך האסטרטגיה, יחסי ציבור ודוברות עבור המועצה"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית, וטבלאות הבדיקה ופרוטוקול הראיונות שנערכו באמצעות חיבור מרחוק אשר נשלחו לחברי הועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה – לבחור בהצעת המציעה הדר אלוני ע""ס 8,500 ₪ לחודש כהצעה הזוכה במכרז. )תאריך החלטה 16/03/2020("  



 (13/07/2020)תאריך החלטה  

11/2020 
לקבלת שירותי ניהול מערך לכידה,  
 סירוס ועיקור חתולי רחוב במועצה 

 במכרז לא הוגשו הצעות והמכרז בוטל 

(  (  03/08/2020מועד פתיחה: 

12/2020 
לביצוע שירותי אספקת והתקנת  

 ריהוט 

ר תיכון "הרצוג" בבית  בבית הספ
 חשמונאי 

הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה  בחוות  לאחר שמיעת הדברים ועיון  

שהוצגו בפני הוועדה, ובשים לב למסמכי השימוע בכתב שהוצגו  

ולהתייחסות המשפטית שניתנה בדבר הגשת הצעה הכוללת הסתייגות,  

  -אר.אםלפסול את הצעת המציע טי. -ממליצה הועדה לראשת המועצה

תירם סוכניות ייבוא בע"מ לאור ההסתייגות שנכללה בה המהווה פגם  

מהותי ולבחור בהצעת המציע "ריהוט בע"מ" כהצעה הזוכה ביחס לשני  

הפרקים בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר לפרקים  

ריהוט   -ביחס למחירי כתב הכמויות 6%אלו ובעלת שיעור הנחה של  

רי ריהוט בנגרות אישית למחי ביחס 1%-מדף ו  

 (04/08/2020)תאריך החלטה  

13/20 
פניה לקבלת הצעות למתן שירותי  

 גרירה,אחסון וגריטת רכבים 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המשפטית וטבלאות הבדיקה  

שהוצגו בפני הוועדה, ובשים לב להתייחסות המשפטית שניתנה במסגרת  

עדה לראשת המועצה לפסול את  צה הו חוות הדעת המשפטית, ממלי

הערבות   הצעת גרר שי כהן בע"מ בשל הגשת ערבות שונה מדרישות

במכרז  ולאשר את הצעת המציע גרר שער הגיא דניאלי דוד בע"מ  על  

₪ ליום אחסון לרכב מעל   50-טון ו ₪4 ליום אחסון לרכב עד  30סך של 

נותרה  ש יחידהטון לא כולל מע"מ על אף היותה ההצעה הכשרה ה 4

 לדיון במכרז 

(30/11/2020)תאריך החלטה    

14/2020 
לביצוע עבודות ריסוק   ריסוק גזם 

גזם בתחום שיפוט המועצה האזורית  
 גזר

  , בפני הוועדה ושהוצגוטבלאות הבדיקה לאחר שמיעת הדברים 

בשארה  ממליצה הועדה לראשת המועצה לאשר את הצעת המציע 

הכשרה, הזולה ביותר,    ה ההצעהבע"מ  בהיות 2002גנטוס ובניו  

יום  א כולל מע"מ ל 7,580₪ העומדת בכל דרישות המכרז על סך של  

 עבודה 

 (30/11/2020)תאריך החלטה  

 

15/2020 
לקבלת הצעות לניהול והפעלת חדר  

 זוטא -חשמונאיכושר ביישוב בית  

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המשפטית וטבלאות הבדיקה  

, ולאחר עריכת שימוע למציע יו ספורט בע"מ  הוועדה  שהוצגו בפני

ובשים לב להתייחסות המשפטית שניתנה במסגרת חוות הדעת  

המשפטית ממליצה הועדה לראשת המועצה לפסול את הצעת אריאל  

יעקובסון בשל אי עמידה בתנאי הסף "ניסיון" ולאשר את הצעת המציע  

ש כהצעה  "מ לחוד₪ לא כולל מע 29,835יו ספורט בע"מ  על סך של  

הזוכה במכרז על אף היותה ההצעה היחידה הכשרה שנותרה לדיון  

 במכרז

 (30/11/2020)תאריך החלטה  

15/2020לקבלת הצעות לניהול והפעלת חדר כושר ביישוב בית חשמונאי-זוטא"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המשפטית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ולאחר עריכת שימוע למציע יו ספורט בע""מ ובשים לב להתייחסות המשפטית שניתנה במסגרת חוות הדעת המשפטית ממליצה הועדה לראשת המועצה לפסול את הצעת אריאל יעקובסון בשל אי עמידה בתנאי הסף ""ניסיון"" ולאשר את הצעת המציע יו ספורט בע""מ על סך של 29,835 ₪ לא כולל מע""מ לחודש כהצעה הזוכה במכרז על אף היותה ההצעה היחידה הכשרה שנותרה לדיון במכרז )תאריך החלטה 30/11/2020(" 14/2020ריסוק גזם לביצוע עבודות ריסוק גזם בתחום שיפוט המועצה האזורית גזר"לאחר שמיעת הדברים וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה לאשר את הצעת המציע בשארה גנטוס ובניו 2002 בע""מ בהיותה ההצעה הכשרה, הזולה ביותר, העומדת בכל דרישות המכרז על סך של 7,580₪ לא כולל מע""מ יום עבודה )תאריך החלטה 30/11/2020(" 13/20פניה לקבלת הצעות למתן שירותי גרירה,אחסון וגריטת רכבים"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המשפטית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ובשים לב להתייחסות המשפטית שניתנה במסגרת חוות הדעת המשפטית, ממליצה הו עדה לראשת המועצה לפסול את הצעת גרר שי כהן בע""מ בשל הגשת ערבות שונה מדרישות הערבות במכרז ולאשר את הצעת המציע גרר שער הגיא דניאלי דוד בע""מ על סך של 30 ₪ ליום אחסון לרכב עד 4 טון ו-50 ₪ ליום אחסון לרכב מעל 4 טון לא כולל מע""מ על אף היותה ההצעה הכשרה היחידה שנותרה לדיון במכרז )תאריך החלטה 30/11/2020(" 12/2020"לביצוע שירותי אספקת והתקנת ריהוט בבית הספר תיכון""הרצוג""בבית חשמונאי""לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ובשים לב למסמכי השימוע בכתב שהוצגו ולהתייחסות המשפטית שניתנה בדבר הגשת הצעה הכוללת הסתייגות, ממליצה הועדה לראשת המועצה- לפסול את הצעת המציע טי.אר.אם- תירם סוכניות ייבוא בע""מ לאור ההסתייגות שנכללה בה המהווה פגם מהותי ולבחור בהצעת המציע ""ריהוט בע""מ"" כהצעה הזוכה ביחס לשני הפרקים בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר לפרקים אלו ובעלת שיעור הנחה של 6% ביחס למחירי כתב הכמויות- ריהוט מדף ו-1% ביחס למחירי ריהוט בנגרות אישית )תאריך החלטה 04/08/2020(" 11/2020לקבלת שירותי ניהול מערך לכידה, סירוס ועיקור חתולי רחוב במועצהבמכרז לא הוגשו הצעות והמכרז בוטל ( מועד פתיחה: 03/08/2020 ) )תאריך החלטה 13/07/2020(  



16/2020 
לקליטה וטיפול בפסולת גזם ופסולת  

 גושית באתר מורשה 

הליכי המכרז טרם הסתיימו והחלטה ביחס למכרז זה תתקבל במהלך  

2021שנת   

17/2020 
ה  תי קבורלקבלת הצעות למתן שירו

מלאים בתחום שיפוט המועצה 
 וביישובי המועצה 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המשפטית וטבלאות הבדיקה  

תנה במסגרת  שהוצגו בפני הוועדה, ובשים לב להתייחסות המשפטית שני

חוות הדעת המשפטית, ממליצה הועדה לראשת המועצה לפסול את  

מ( בשל אי עמידה בתנאי  לנס מר"הצעת מרכז רפואי מלאכי בע"מ )אמבו 

הסף לעניין ניסיון שנקבעו במכרז  ולאשר את הצעת המציע שלמה  

הנחה על מחירון השירותים    30%אמבולנס שלמה שכללה  –פרלשטיין 

 הנוספים על אף היותה ההצעה הכשרה היחידה שנותרה לדיון במכרז 

. (30/11/2020)תאריך החלטה    

18/2020 
 

ת  ת ארוחולקבלת הצעות לאספק
 למועדוניות המועצה 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה  

שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה,  

לקבוע את  המציע עדי מ.   –ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד 

בהצעה   כמציע הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר–קייטרינג בע"מ 

₪ למנה לא כולל מע"מ עומדת   15יחידה. יצוין כי  ההצעה על סך של 

 בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה 

(30/12/2020)תאריך החלטה    

19/2020 
 מכרז לקבלת שירותי תכנון  

עריכה והכנת תכנית מפורטת לישוב  
 גני הדר 

לך  קבל במההליכי המכרז טרם הסתיימו והחלטה ביחס למכרז זה תת

2021שנת   

 

19/2020מכרז לקבלת שירותי תכנון עריכה והכנת תכנית מפורטת לישוב גני הדרהליכי המכרז טרם הסתיימו והחלטה ביחס למכרז זה תתקבל במהלך שנת 2021 18/2020לקבלת הצעות לאספקת ארוחות למועדוניות המועצה"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את המציע עדי מ. קייטרינג בע""מ –כמציע הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר בהצעה יחידה. יצוין כי ההצעה על סך של 15 ₪ למנה לא כולל מע""מ עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה )תאריך החלטה 30/12/2020(" 17/2020לקבלת הצעות למתן שירותי קבורה מלאים בתחום שיפוט המועצה וביישובי המועצה"לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המשפטית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ובשים לב להתייחסות המשפטית שניתנה במסגרת חוות הדעת המשפטית, ממליצה הועדה לראשת המועצה לפסול את הצעת מרכז רפואי מלאכי בע""מ )אמבו לנס מר""מ( בשל אי עמידה בתנאי הסף לעניין ניסיון שנקבעו במכרז ולאשר את הצעת המציע שלמה פרלשטיין – אמבולנס שלמה שכללה 30% הנחה על מחירון השירותים הנוספים על אף היותה ההצעה הכשרה היחידה שנותרה לדיון במכרז )תאריך החלטה 30/11/2020( ." 16/2020לקליטה וטיפול בפסולת גזם ופסולת גושית באתר מורשההליכי המכרז טרם הסתיימו והחלטה ביחס למכרז זה תתקבל במהלך שנת 2021  


