
 מכרזים 2022)כללי(

החלטת מכרזזשם המכרמס. מכרז

ארגון ניהול ותפעול "טור  01/2022

זוטא -2022גזר" 

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה 

לעניין המחיר , עריכת שימוע למציע וקבלת הבהרותיושהוצגו בפני הוועדה וכן 

קבלת התייחסות משפטית בסוגיות שבנדון, ממליצה הועדה לראשת המועצה 

בפה אחד – לקבוע את  המציע קופצים רוקדים בע"מ ע"ס של 170,000 ₪ לא 

כמציע הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר בהצעה יחידה ולאחר –כולל מע"מ 

 ס לאומדן המועצה. חיסבירה בהתי שההצעה נמצאה

(01/02/2022)תאריך החלטה 

02/2022
תן לקבלת הצעות למ

ץ משפטי שירותי ייעו

בתחום  ותביעה רשותית

תכנון ובנייה ומשפט 

מוניציפלי למועצה 

והוועדה  האזורית גזר

המקומית לתכנון ובנייה 

 גזר

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה 

שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה, ממליצה 

משרד עורכי דין שרקון, המציע  את  לקבוע – בפה אחד המועצה תלראש הועדה

ביחס למחירים  20%הכוללת הנחה ע"ס  בן עמי, אשר ושות' עורכי דין

כמציע הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר – שנקבעו ע"י המועצה המרביים

 סבירה בהתייחס לאומדן המועצה.  ולאחר שההצעה נמצאהבהצעה יחידה 

(13/03/2022חלטה )תאריך ה

03/2022
לקבלת הצעות למתן 

 שירותי הפעלת ענף טניס

 במועצה האזורית גזר

טלבמכרז לא הוגשו הצעות והמכרז בו

(27/03/2022)מועד פתיחה 

04/2022
לקבלת הצעות למתן 

שירותי הפעלת ענף 

במועצה האזורית  כדורגל

 גזר

הבדיקה וטבלאות  המקצועית  הדעתלאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות 

הגשת הצעה ריקה וכן וקבלת התייחסות משפטית בעניין  שהוצגו בפני הוועדה

לפסול על הסף את  – בפה אחד המועצה תממליצה הועדה לראשהצעה יחידה, 

משה שוקרון כהצעה הזוכה המציע  את  לקבועהצעת המציע עידן ויסמן ו

לב לכך שההצעה נמצאה שנותרה הצעה יחידה לדיון ובשים וזאת על אף  במכרז

 סבירה בהתייחס לאומדן המועצה. 

(13/03/2022)תאריך החלטה 

לקבלת הצעות למתן  05/2022

שירותי הפעלת ענף 

 קפוארה

גזר תבמועצה האזורי

המקצועית וטבלאות הבדיקה   לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת

הצעה חסרה  שתהגוקבלת התייחסות משפטית בעניין  שהוצגו בפני הוועדה

המציע  את  לקבוע – בפה אחד המועצה תממליצה הועדה לראשהצעה יחידה, ו



כמציע הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר בהצעה יחידה ולאחר – טל נגר

יצוין כי ככל שהמועצה סבירה בהתייחס לאומדן המועצה.  שההצעה נמצאה

 ₪. 0תהיה ע"ס  התמורה בעד שירותים אלו –תבקש להזמין שירותי ריכוז ענף 

 

 (13/03/2022)תאריך החלטה 

 

 

למתן לקבלת הצעות  06/2022

שירותי הפעלת ענף 

 אקרובטיקה

 במועצה האזורית גזר

המקצועית וטבלאות הבדיקה   לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת

וקבלת התייחסות משפטית בעניין הגשת הצעה יחידה,  שהוצגו בפני הוועדה

יניב ויסמן המציע  את  לקבוע – בפה אחד המועצה תשממליצה הועדה לרא

כמציע הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר בהצעה יחידה ולאחר – אקרובטיקס

 סבירה בהתייחס לאומדן המועצה.  שההצעה נמצאה

 (13/03/2022)תאריך החלטה 

 

07/2022  

לקבלת הצעות למתן 

שירותי הפעלת ענף ג'ודו 

 במועצה האזורית גזר

המקצועית וטבלאות הבדיקה   דברים ועיון בחוות הדעתמיעת הלאחר ש

 את  לקבוע – בפה אחד המועצה תממליצה הועדה לראש, שהוצגו בפני הוועדה

ים יוסי ליפרמן ונועם אלקיים כמציעים הזוכים במכרז זה. חלוקת המציע

 החוגים ביניהם תתבצע בהתאם להוראות המכרז. 

 (13/03/2022)תאריך החלטה 

 

 

לקבלת הצעות למתן  08/2022

שירותי הפעלת ענף 

התעמלות אומנותית 

 במועצה האזורית גזר

המקצועית וטבלאות הבדיקה   לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת

וקבלת התייחסות משפטית בעניין הגשת הצעה יחידה,  שהוצגו בפני הוועדה

ן וכלדר גל ח היעהמצ את  לקבוע – בפה אחד המועצה תממליצה הועדה לראש

וזאת על אף שמדובר בהצעה יחידה ולאחר כמציעה הזוכה במכרז – שמואל

 סבירה בהתייחס לאומדן המועצה.  שההצעה נמצאה

 (13/03/2022)תאריך החלטה 

 

למתן ת הצעו לקבלת 09/2022

שירתי הפעלת ענף המחול 

 במועצה האזורית גזר

טבלאות הבדיקה ית והמקצוע  לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת

 את  לקבוע – בפה אחד המועצה תממליצה הועדה לראש, שהוצגו בפני הוועדה

 המציעה עדי אזולאי כמציעה הזוכה במכרז זה. 

 (13/03/2022)תאריך החלטה 

 

 

 

 מקצועית וטבלאות הבדיקהה  תעיון בחוות הדע, הדבריםלאחר שמיעת   10/2022
לפסול את – בפה אחד המועצה תממליצה הועדה לראש שהוצגו בפני הוועדה



 

לקבלת הצעות למתן 

שירותי תחזוקה ותדלוק 

 גנרטורים 

 של המועצה

 את  לקבועבשל אי עמידה בתנאי הסף וכן  ד.נ. גנרטורים בע"מהצעת המציע 
לא כולל מע"מ ₪  1,670ע"ס  שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מהמציע 
 . זולה ביותרה והבהיותה ההצעה הכשר הזוכה במכרזכהצעה 

 

 (23/05/2022)תאריך החלטה 

11/2022 
 

קבלת הצעות לרכש ל
 ואספקת ציוד טכני   

המקצועית וטבלאות הבדיקה   לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת

וקבלת התייחסות משפטית בעניין הגשת הצעה יחידה,  שהוצגו בפני הוועדה

א.א. סופרביל המציע את  לקבוע – בפה אחד המועצה תממליצה הועדה לראש

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

 סבירה בהתייחס לאומדן המועצה.  שההצעה נמצאה

 (13/03/2022)תאריך החלטה 

 

 

 

12/2022 
לשירותי ניהול והפעלה של 

אולפנה לבנות "קרית 
חום חינוך  שעלבים" בת

 המועצהיפוט ש

המקצועית וטבלאות הבדיקה   ון בחוות הדעתועי לאחר שמיעת הדברים

וקבלת התייחסות משפטית בעניין הגשת הצעה יחידה,  שהוצגו בפני הוועדה

אולפנא עמותת המציע את  לקבוע – בפה אחד המועצה תממליצה הועדה לראש

הזוכה במכרז וזאת על אף  כמציע– נוף איילון–קרית חינוך שעלבים  –לבנות 

סבירה בהתייחס לאומדן  לאחר שההצעה נמצאהדה ושמדובר בהצעה יחי

 המועצה. 

 (13/03/2022)תאריך החלטה 

 

 

13/2022 
לקבלת הצעות לארגון, 

תיאום וביצוע השתלמות 
 עובדים

 המקצועית וטבלאות הבדיקה  עיון בחוות הדעת, לאחר שמיעת הדברים
 תממליצה הועדה לראשוכן מסמכי השימוע בכתב שנערך  שהוצגו בפני הוועדה

ביחס   בע"מנסיעות ותיירות   דיל 4טיפ המציע  את  לקבוע– בפה אחד המועצה
כולל מע"מ לאדם בחדר זוגי ₪  1,820ע"ס למלון יו קורל ביץ' אילת הכל כלול 

, בעלת הניקוד המשוקלל הטוב בהיותה ההצעה הכשרה כהצעה הזוכה במכרז
 . והזולה ביותר ביותר

 (07/06/2022)תאריך החלטה 

 

 

14/2022 
לקבלת הצעות להפעלת 

צהרונים בבתי הספר 
במועצה עפ"י תכנית 

 "ניצנים"

 המקצועית וטבלאות הבדיקה  עיון בחוות הדעת, לאחר שמיעת הדברים
ממליצה הועדה  חוות הדעת המשפטית שהוצגהוכן  שהוצגו בפני הוועדה

  קידס אנד פאן הפקות בע"מלפסול את המציע – בפה אחד המועצה תלראש
  בע"מ  בית לגדול בו המציע את  לקבועלב לאי עמידתו בתנאי הסף ו בשים

 . הטוב ביותר ניקוד האיכותבהיותה ההצעה הכשרה, בעלת 

 

 (07/06/2022)תאריך החלטה 

 



15/2022 
לקבלת הצעות למתן 
יס שירותי הפעלת ענף טנ
 במועצה האזורית גזר

 טלבמכרז לא הוגשו הצעות והמכרז בו

 (22/05/2022)מועד פתיחה 

 

 




